Wydawanie karty bibliotecznej
Polska

Witamy w bibliotece!

Do wypożyczania książek i rezerwowania stanowisk komputerowych potrzebujesz
karty bibliotecznej. Jest ona bezpłatna i zachowuje ważność we wszystkich
bibliotekach na terenie gminy Karlskrona. Aby wyrobić kartę biblioteczną musisz
jedynie okazać legitymację i podpisać oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących
zasad:
-

Czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczane materiały.
Osoby dorosłe odpowiadają za materiały wypożyczane przez swoje dzieci.
Za każdy dzień przetrzymania książki naliczana jest opłata.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy uiścić opłatę w
wysokości pozwalającej na zakup nowej pozycji.

Fakt zagubienia karty należy natychmiast zgłosić w bibliotece. Wydanie nowej karty
bibliotecznej kosztuje 20 koron (w przypadku osób powyżej 18. roku życia) lub 10
koron (w przypadku osób poniżej 18. roku życia).
Do wypożyczania materiałów na stanowiskach samoobsługowych, rezerwowania
stanowisk komputerowych oraz wypożyczania e-booków wymagany jest kod PIN
wybierany przez czytelnika. Poproś personel o pomoc w tej kwestii.
Materiały są zazwyczaj wypożyczane na cztery tygodnie, ale okres ten może być
krótszy, dlatego zawsze sprawdzaj informacje podane na kwitku! Wypożyczone
materiały możesz zwrócić w dowolnej bibliotece na terenie gminy Karlskrona.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
Biblioteka jest otwarta dla wszystkich.
Wypożyczysz w niej książki w różnych językach przeznaczone
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Poza tym w bibliotece
znajdziesz gazety, czasopisma, materiały do nauki języka oraz
płyty z muzyką, zapoznasz się z informacjami społecznymi,
skorzystasz z komputera i zrobisz wiele innych rzeczy.
Wypożyczanie książek z biblioteki jest bezpłatne.

Na stronie bibliotek.karlskrona.se można przeszukiwać katalog biblioteki. Logowanie
na konto czytelnika odbywa się za pomocą numeru karty bibliotecznej i kodu PIN.
Dzięki niemu możesz na przykład rezerwować książki, zobaczyć historię wypożyczeń
lub przedłużyć termin wypożyczenia.
Możesz też samodzielnie wyszukiwać książki w Twoim języku w bibliotece
międzynarodowej: interbib.se

Pytania?
Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania, zwróć się do pracowników
biblioteki!
Jeśli w bibliotece nie znajdują się materiały, których potrzebujesz, na przykład książki
w Twoim języku, powiedz o tym personelowi. W wielu przypadkach biblioteka może
zakupić poszukiwaną pozycję lub wypożyczyć ją z innej placówki.

