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14. únor - Mezinárodní den darování knihy
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Anketa:

Co to je?

Jak často chodíte do na ší knihovny

International Book Giving Day probíhá po celém sv ětě a jeho posláním je darovat knihu . Akce je

během semestru?

(ale nejen na n ě); poprvé se tento den uskute čnil v roce 2012 a od té doby se koná pravideln ě

Denn ě

9 hlasujících

1 - 2x týdn ě

40 hlasujících

2 - 3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1 - 2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících

Co m

dý

ete ud ělat vy?

Můžete darovat knihu n ěkomu ze svých p ř

čekárn ě u d tského

v novat d ětské knihy n které charitativní organizaci, dětské nemocnici či d ětskému domovu.
Anebo se m ůž ete podělit o knihy, které ji ž nepot řebujete, se svými kolegy na fakult .

Až do soboty 13. února 2016 m ůž ete p řiná šet jakékoli knihy do knihovny a od
příslušné bedny u vkladomatu.

Celkem hlasujících: 83

Co jsme pro vás p řipravili my?
Rychlé odkazy

Jeliko ž 14. února 2016 je ned ěle, darujeme vám knihy a ž v pond ělí, tak že v ned ěli klidn ě oslavte svát

V pond ělí 15. února najdete v kni žní samoobsluze v šechny knihy, které daruj
daruje knihovna vám!
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