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Wypożyczalnia dla dorosłych
»

Książka na telefon

19 maj 2017 (13:43)

»

Dyskusyjny Klub Książki

07 cze 2017 (16:25)

tel.

87 621-80-86

e-mail

dorosli@biblioteka.elk.pl

kierownik: Marzena Maciak
bibliotekarz: Ewa Folejewska
bibliotekarz: Justyna Rafałowska
Godziny otwarcia:
wtorek - piątek

09:00 - 18:00

sobota

09:00 - 15:00

Lubisz czytać?
Jesteś fanem kryminału, romansu, powieści, reportażu, poezji?
Szukasz lektur, zalecanych w szkole i na studiach?
Masz hobby, o którym chciałbyś wiedzieć więcej i wciąż więcej?
Lubisz gotować, majsterkować, urządzać dom, szydełkować?
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
zaprasza wszystkich miłośników i przyjaciół książki.
UWAGA!!! Tylko w Wypożyczalni dla Dorosłych:
znajdziesz książki autorów polskich i z całego świata, podzielone na konkretne działy,
wypożyczysz dzieła laureatów literackiej Nagrody Nobla lub Nagrody Nike,
znajdziesz klasyczne pozycje literatury polskiej: poezji, dramatu i prozy,
odnajdziesz lektury szkolne i te polecane na studiach,
otrzymasz najnowsze pozycje z literatury polskiej i przekłady z obcej,
dzięki naszym poradnikom odkryjesz niesamowite przepisy kulinarne; uwaga: kuchnia nie tylko polska, kuchnie z
całego świata!
dzięki poradnikom dowiesz się, jak urządzić i wysprzątać dom, wydziergać serwetkę lub szalik na zimę…
jeśli czytasz po niemiecku, angielsku, rosyjsku czy francusku znajdziesz tu oryginalne wydania literatury
opublikowane w tych językach,
odkryjesz coś tylko dla siebie: wyselekcjonowane pozycje z dziedziny literatury wojennej, reportażu, eseju, listu,
pamiętnikarstwa,
wypożyczysz dzieła twórców z naszego regionu, prozaików i poetów z Ełku, Warmii i Mazur,
a jeśli szukasz - UWAGA! – opracowań lektur szkolnych, książek z zakresu historii literatury, biografii pisarzy,
polecimy Ci książki z tego zakresu!
Tylko u nas:
masz możliwość zamówienia książek już wypożyczonych,

Tylko my:
czekamy na Twoje propozycje: co zakupić, jak wzbogacić nasz księgozbiór? Zawsze spełniamy Wasze
życzenia… no, prawie zawsze :)
pomożemy Ci w odnalezieniu książki, której szukasz….
w Wypożyczalni dla Dorosłych czekają na Ciebie nowości i bestsellery wydzielone na osobnej półce.
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