F ü r e d i Mi h á ly Községi Könyvtár
Lectori salutem!

T

eljesen felújított és korszerűen felszerelt könyvtárunkban örömmel fogadunk
minden olvasni, művelődni vágyó látogatót. Intézményünk nagy utat tett
meg, amíg a linóleumos, salétromtól hámló falú, szegényes könyvkínálatú
valamikori önmagától eljutott a jelenlegi korszerű, szép és naprakész állományú
jelenéig.
Sok jó ember áldozatkész tevékenységének eredménye a közösség egészét
gazdagító intézmény. A szakmai oldal megalapozói Moharosné Kaulics Orsolya, az
új időszak első könyvtárosa és veresegyházi Kölcsey Ferenc városi könyvtár már
nyugdíjas vezetője, Kővári Krisztina voltak. Köszönet munkájukért!
Váckisújfalu Község Önkormányzata kiemelten támogatja a könyvtár működését,
biztosítva a technikai feltételeket és a könyvállomány folyamatos megújítását,
bővítését.
A könyvtárban folyó szakmai munka elismerését jelentette, amikor a Pest Megyei
Könyvtár nálunk rendezte meg a felvidéki könyvtárosok találkozóját; majd finn,
német és erdélyi kollégáknak mutathattuk meg magunkat. Saját példánkon
keresztül láthatták, hogyan lehet egy kis lélekszámú településen is eredményes
szervező és fejlesztő munkát végezni, felkelteni az érdeklődést az olvasás iránt.
Ez a tudás létfontosságú a felvidéki és az erdélyi kollégáknak a magyar nyelv, a
magyar identitás megőrzése érdekében kifejtett napi munkájuk során.
BEIRATKOZÁS ÉS A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE
Könyvtárunkba való beiratkozás ingyenes, mindössze a személyi igazolványra és a
lakcím kártyára van szükség.
A beiratkozás 14 éves korig szülői felelősségvállalás mellett történik.
Csak beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek.
A könyvek kölcsönzési határideje 30 naptári nap, a kölcsönözhető kötetek száma
legfeljebb tíz darab lehet.
ÁLLOMÁNY ÉS VÁLASZTÉK

K

önyvtárunk állománya jelenleg közel 6500 kötetet számlál, önkormányzatunk
éves szinten átlagosan félmillió forintot fordít új könyvek vásárlására.
Az állomány bővítése során minden korosztály érdeklődésére számot tartó
olvasnivaló beszerzésre kerül. Így könyvtárunkban megtalálhatóak a gyermek- és
ifjúsági könyvek, szépirodalmi alkotások – prózai és lírai alkotások egyaránt -,
romantikus regények, tudományos-fantasztikus könyvek, szakkönyvek és más
művek is.
Diákkönyvtári részlegünk a tanulók felkészülését segíti.

IDEGEN NYELVI SZEKCIÓ

K

ülön érdekessége könyvtárunknak a dr. Sajó Gyula által adományozott,
több mint 600 kötetből álló idegen nyelvű könyv-részleg, ahol angol, német,
francia és spanyol nyelvű könyvek segítik a nyelvet tanulókat illetve az
ezeken a nyelveken olvasni vágyókat.
FOLYÓIRATOK

A

heti- és havilapokat helyben olvasással kínáljuk. Könyvtárunkban
megtalálható a Vidék Íze, a Kertbarát Magazin, a Természet Búvár, a 168
óra, a Nők Lapja, a Praktika, a Családi lap, az Ifjúsági Magazin, a Te
világod, a Csodaceruza, a Szitakötő, a HVG és a Könyvjelző.
SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN
- fénymásolás és
- nyomtatási lehetőség,
- internet használat.
AZ OLVASÓ KLUB FOGLALKOZÁSAI
ÓVODÁSOK KÖNYVTÁRI ÓRÁJA
ISKOLÁSOK OLVASÓ KLUBJA

Az időpontokról érdeklődj a könyvtárban vagy keresd fel a www.vackisujfalu.hu
honlapon a Könyvtár menüpontot.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK A TUDÁS HÁZÁBAN!
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