ДОБРОВОЉНА АКЦИЈА САКУПЉАЊА
КЊИГА
УНИВЕРЗИТЕТ MБ, БЕОГРАД

Поштовани пријатељи и сарадници Универзитета „МБ“, уважене колеге, наставници,
сарадници у настави, дипломирани студенти/представници алумни организације и
административни радници Универзитета „МБ“ и његових чланица, сви људи добре воље,
У процесу изградње нашег Универзитета МБ позивамо вас да учествујете у добровољној
акцији прикупљања књига и других публикација под називом „ДAРУЈЕМ ЈА, ДАРУЈЕШ ТИ
ЗБОГ ЉУБАВИ ПРЕМА КЊИЗИ И УНИВЕРЗИТЕТУ МБ“ за потребе повећања књижног фонда
Библиотеке Универзитета „МБ“ у Београду у првој години његовог постојања.
Акцију покрећемо због потреба наших студената. Уџбеничка литература је основно наставно
средство. Школа, факултет и универзитет без књига је као тело без душе. Сви ми поседујемо део
кориштених књига које нам сметају и заузимају драгоцен простор по становима и кућама. То је
првенствено драгоцена уџбеничка литература (књиге, збирке задатака, практикуми…) са
претходног нивоа образовања из техничко-технолошког, друштвено хуманистичког, уметничког и
других образовних поља
Позивамо Вас да поклонимо нову или половну књигу, научни или стручни часопис, студију,
зборник и другу публикацију. Допринесимо образовању и заједно подржимо садашње и будуће
студенте и све друге кориснике Библиотеке да стекну шира знања, да буду више информисани и
да развијају своје комуникационе способности. Тиме улажемо у нашу будућност.
Модеран универзитет данашњег доба мора имати одличну колекцију књига. Полазећи од добро
познате мисли да „Нема знања, ни образовања без читања“ позивамо Вас да се прикључите
нашој акцији.
Ни знање, ни књиге, ни образовање немају век трајања, па тако ни ваше доброчинство.
Књига је вреднија од свих споменика украшених сликама, рељефом и дуборезом, јер она
сама гради споменике у срцу и души онога ко је чита.
Напомена:
Књиге и друге публикације ће бити прикупљане сваким радним даном у времену од 09.00 до
16.00ч у просторијама Универзитета на следећим адресама:
- Београд, Кнеза Михаила, бр. 33 (јавити се у студентску службу).
- Младеновац, Краља Петра I, бр. 372 (јавити се колегиници Милини).
Акција ће трајати до 01.10.2021.године.
Хвала Вам унапред.
Ваш Универзитет „МБ“

