Burza školskih knjiga

Srijeda, 25 Kolovoz 2010 06:05

U vrijeme pred početak školske godine, roditelji su u nedoumici gdje povoljno nabaviti ili
razmjeniti rabljene školske knjige. Razmjenu organiziraju škole, knjižnice, specijalizirani web
portali, a u Zagrebu i Caritas zagrebačke Nadbiskupije: akcija Sačuvaj, podijeli, razveseli!
provodit će se u razdoblju od 7. lipnja do 11. rujna 2010. na području Grada Zagreba u suradnji
sa školama, institucijama, župama i roditeljima.

Svi oni koji se žele riješiti starih udžbenika mogu ih donijeti na četiri lokacije u Zagrebu: u
Uprava Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Vlaškoj 36, u Caritasov područni ured u Gajnicama
u Crnojezerskoj 20, u Područni ured u Selskoj cesti 165 te u Područni ured u Aveniji Dubrava
220.

Udžbenike možete donijeti od ponedjeljka do petka od osam do 16 sati. Na posljednje dvije
lokacije možete i podići besplatne udžbenike. Razmjene udžbenika na Velesajmu ove godine
neće biti, no u neposrednoj blizini, ispred Inine zgrade u Novom Zagrebu, razmjeni se odazvao
velik broj djece i roditelja.

Velikogoričani udžbenike mogu razmijeniti na Dječjem odjelu Gradske knjižnice do kraja
kolovoza, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16 do 19 ili utorkom i četvrtkom od devet do 12
sati.

U Splitu udžbenike možete razmijeniti na dvjema lokacijama: u Caritasu Splitsko-makarske
nadbiskupije koji prikuplja knjige za osnovnu školu za djecu slabijeg imovinskog statusa, i na
splitskoj Peškariji od 30. kolovoza do 1. rujna od 18 do 20.30. U
Zadru je organizirana
razmjena ispred ulaza u Gradsku knjižnicu od 23. do 28. kolovoza od osam do 19.30 sati.

Osim u školama organizirane u su i javne razmjene. Roditelji i djeca s područja Opatije i
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Lovrana udžbenike za osnovnu školu mogu razmijeniti u Društvu Naša djeca na Puntakolovi,
svakog radnog dana od devet do 15 sati.

U Domu mladih u Koprivnici udžbenici se razmjenjuju po pravilu "koliko knjiga doneseš, toliko
možeš uzeti", i to radnim danom od 11 do 17 te subotom od 10 do 12 sati i tako sve do 13.
rujna. U
Čazmi se razmjena odvija u Gradskoj knjižnici Slavka
Kolara svakog ponedjeljka i petka od 12 do 19, a utorkom, srijedom i četvrtkom od 9 do 15 sati.

Online burze knjiga

Razmjenjivati ili kupovati rabljene udžbenike možete kupovati online, i to na nekoliko
specijaliziranih online oglasnika i web burzi: www.skolske-knjige.net , www.udzbenici.com , w
ww.knjigalica.com
,
www.mijenjamknjige.com
,
www.burza.skole.hr
Prava online tržnica udžbenika može se tijekom ljeta pronaći i na raznim forumima.
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