LEGYEN CSALÁDI PROGRAM
A KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS!
Miért hagyná otthon a kicsiket?
Gyermekrészlegünkben mesék, versek várják a legapróbbakat. A nagyobbak számára ismeretterjesztõ köteteket
és ifjúsági regényeket kínálunk. Míg Ön válogat, a
gyerekek magazinokat lapozgathatnak, vagy társasjátékozhatnak.
A vakáció során és a nagyobb ünnepek elõtt jöjjenek el
együtt szabadidõs és kézmûves programjainkra!
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT!

Könyvtárunk nyitva tartása:
hétfõ 10–12, 13–18; kedd: szünnap; szerda: 8–12, 13–16;
csütörtök: 13–18; péntek: 9–12; 13–16; szombat: zárva;
vasárnap: zárva
Gyõrszentiváni olvasójegyével a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár bármelyik részlegébe díjmentesen beiratkozhat!
További információk a könyvtár honlapján: www.gevk.hu
9011 Gyõr, Õsi u. 1. Telefon: 96/349-988

KÖNYVTÁR A KISPIPÁVAL SZEMBEN

MILYEN OLVASNIVALÓKAT KÍNÁLUNK?

Gyõrszentivánon Molnár Vid Bertalan lelkész nagylelkû
adományának köszönhetõen 1853-ban létesült az elsõ közösségi könyvtár, ami a plébánia épületében kapott helyet.
Ma a könyvtár az Õsi u. 1. sz. alatt lévõ épületben található.
A saroképület elõbb családi ház volt, s aztán 1991-tõl – a
szükséges átalakításokat követõen – a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Fiókkönyvtáraként szolgálja a szentivániakat.
Az épület ma több mint 20 ezer könyvnek, folyóiratoknak,
helyismereti gyûjteménynek és e-Magyarország pontnak
ad otthont.

• A magyar és külföldi szépirodalom színe-javát
• Szórakoztató könyveket: romantikus regényeket,
krimiket, életrajzokat, történelmi regényeket, humoros
mûveket, sci-fiket stb.
• Ismeretterjesztõ és szakkönyvek széles választékát
(például: gyermeknevelés, egészségvédelem, barkácsolás,
lakberendezés, kertészet, mûvészetek, sport, útikönyvek,
sütés-fõzés, történelem)
• Gyõrszentivánról szóló dolgozatokat
• Napilapot, hetilapokat, képes magazinokat,
folyóiratokat

A könyvtár vezetõje Dénes Zsuzsanna tõsgyökeres szentiváni, akit sokan ismerõsként üdvözölhetnek.

MIÉRT ÉRDEMES BETÉRNIE HOZZÁNK?
AZÉRT, MERT...
• Takarékoskodhat! Kedvezõ beiratkozási díjért egész
évben kölcsönözhet olvasnivalót, helyben pedig kézikönyvek gazdag választékából tájékozódhat, kutathat.
• Amennyiben igazoltan tanulmányokat folytat, díjmentesen lehet tagja a könyvtárnak!
• Napi fél órán át díjmentesen használhatja az Internetet. Ha kéri, kollégánk segítséget nyújt a számítógép
használatához. Ne feledje! Az Interneten sok ügyet
elintézhet.
• Tanulási segédletek és kötelezõ irodalmak különgyûjteményével segítjük iskolai feladatainak teljesítését.
• Az Önt érdeklõ témákról tájékoztatást, anyaggyûjtést
és témakutatást kérhet.
• Könyvtárközi kölcsönzéssel is beszerzünk könyveket.
• Szükség esetén fénymásoltathat.
• Örömmel látjuk rendezvényeinken, amelyek díjmentesek.

