Diretrizes para Colocação em Bibliotecas
A Fundação Urântia tem o compromisso de disseminar os ensinamentos de O Livro de Urântia em todo o mundo. Uma maneira
como isso pode ser feito é doando cópias gratuitas do livro para bibliotecas e locais alternativos onde novos leitores podem
descobri-lo.
Até o momento, milhares de livros foram colocados em bibliotecas públicas em todo o mundo. Para indivíduos e grupos que
queiram participar no nosso programa de colocação em bibliotecas, a Fundação Urântia oferece livros nos seguintes termos:
O preço dos livros será determinado pelo seu custo mais frete. Livros podem ser adquiridos em quantidades até dez de uma vez
com base na disponibilidade. Entre em contato com a Fundação Urântia em 773-525-3319 ou urantia@urantia.org para
informações sobre preços e disponibilidade atual livro.
Pedimos que você concorde em utilizar esses livros só para a colocação em bibliotecas e ambientes similares, e que eles não
sejam utilizados para fins pessoais ou comerciais. Os ambientes sugeridos para colocação incluem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bibliotecas de faculdades e universidades;
Bibliotecas públicas;
Bibliotecas religiosas (seminários, igrejas, ashrams, sinagogas etc.);
Hotel, pousada da juventude, navio de cruzeiro, e outras bibliotecas atendendo viajantes;
Bibliotecas de hospital;
Bibliotecas privadas com muito movimento;
Cafeterias com "livros livres" nas prateleiras;
Salas de espera e outros locais onde as pessoas podem estar procurando algo para ler.

É importante obter a permissão do bibliotecário ou proprietário da loja antes de colocar o livro em algum lugar. Se a permissão
não for recebida o livro pode ser descartado.
Como retorno para o desconto que estamos oferecendo em novos livros, agradecemos que nos informe onde você os colocou.
Qualquer informação adicional que você considere útil será muito bem-vinda. Iremos publicar os resultados deste programa de
vez em quando, e se você quiser escrever sobre suas experiências, consideraremos a inclusão de seu relatório no Urantia
Foundation News Online ou em nosso site.
Acordo:
Peço, por favor, para me enviarem:__________________________________________________
Certifico que os livros que estou comprando à Fundação Urântia serão usados exclusivamente para doação a bibliotecas e não
serão vendidos nem usados para qualquer outro propósito.
Nome: _______________________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: __________________ CEP:_________________________________
Telefone de casa: (_____) ____________________________ Telefone do trabalho: (____)
__________________________________ Celular: (____) __________________________________
Fax: (_____) ________________________ E-mail: _______________________________________
_______________________________________
Assinatura

_____________________________________
Data

