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Az Urantia Alapítvány elkötelezettséget vállalt az Urantia könyv tanításainak az egész világon való 
terjesztésére. Ennek például úgy lehet eleget tenni, hogy ingyen adunk könyveket könyvtáraknak és egyéb 
olyan intézményeknek, ahol az új olvasók rátalálhatnak a könyvre. 
Eddig is már ezernyi kötet került közkönyvtárakba szerte a világon. A könyvtári adományozási 
programunkba bekapcsolódni kívánó magánszemélyek és csoportok számára az Urantia Alapítvány az alábbi 
feltételekkel teremt lehetőséget: 
 
Az angol nyelvű, valamint a spanyol nyelvű könyvek $10,00/db áron (egyszerre legfeljebb tizes csomagban) 
vásárolhatók meg, ezen kívül még a postázás költségei terhelik a vásárlót. Az egyéb fordítások ára $10,00/db 
(+ postaköltség), a rendelhető mennyiség pedig a raktáron lévő készletektől függ. A fordítások 
megrendelésével és a készlettől függően rendelhető mennyiséggel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 773-
525-3319 telefonszámon vagy a http://www.urantia.org lapon adunk. 
 
A könyvek elhelyezésekor kérjük figyelembe venni a program rendeltetési céljában megfogalmazottakat, 
tehát kizárólag könyvtárak és hasonló intézmények részesülhetnek az adományból, és lényeges az is, hogy a 
könyveket sem személyes, sem üzleti célra nem szabad felhasználni. Célintézmények lehetnek például az 
alábbiak: 

1. Főiskolai és egyetemi könyvtárak 
2. Közkönyvtárak 
3. Vallási irodalmak könyvtárai és hitéleti helyszínek 
4. Szállodák, diákszállások, szállodahajók, és az utazók számára fenntartott egyéb könyvtárak 
5. Kórházi könyvtárak 
6. Sűrűn látogatott magánkönyvtárak 
7. Olvasósarkot működtető kávéházak 
8. Várótermek és egyéb olyan helyek, ahol sok ember tartózkodhat és válogathat az olvasnivalók 

között. 
 
Fontos, hogy a könyv elhelyezése előtt kérjünk engedélyt a könyvtárostól, illetőleg az üzlet vezetőjétől, mert 
ha nem kapunk engedélyt, akkor a könyv kárba vész. 
 
Cserébe az új könyvekre adott árkedvezményért, szeretnénk, ha visszajelzést kapnánk a könyv végleges 
elhelyezéséről. Ezen kívül minden további hasznos tájékoztatást, adatot örömmel veszünk. A program 
eredményeit időről időre közzétesszük, és a könyvelhelyezési tapasztalatokról kapott tájékoztatások akár az 
Urantia Alapítvány hírlevelében vagy a honlapunkon is megjelenhetnek. 
 
Nyilatkozat 
 
Kérem, hogy küldjenek a részemre: _______________________________________ 
 
Elfogadom, hogy az Urantia Alapítványtól megvásárolt könyveket kizárólag a könyvtári adományozási 
program céljainak megfelelően veszem igénybe, nem értékesítem és használom egyéb célra. 
 
Név: _________________________________________________________________________________ 
 
Cím: _________________________________________________________________________________ 
 
Otthoni telefonszám: ______________________ Munkahelyi telefonszám: ______________________ 
 
Fax: _________________________ Villámposta cím: ______________________________________ 
 
Kelt: __________________________________ Aláírás: ___________________________________ 


