Και πώς µπορώ να γίνω µέλος στη βιβλιοθήκη;

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τη Βιβλιοθήκη…

Που βρίσκεται η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη;
Τη βιβλιοθήκη µπορείς να τη βρεις στο ∆ηµοτικό Κήπο, απέναντι από το
πάρκο.

Τι µπορώ να βρω στη βιβλιοθήκη;
Στη βιβλιοθήκη Κιλκίς µπορείς να βρεις:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Βιβλία
Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
CD-ROM
Μουσικά CD
DVD
Περιοδικά

Εάν είσαι από 6 µέχρι 12 χρονών θα πρέπει να έρθεις µε έναν από τους
δυο γονείς σου για να µας δώσει τα στοιχεία που χρειαζόµαστε για να
σου βγάλουµε την κάρτα δανεισµού. Οι γονείς σου πρέπει να έχουν µαζί
τους την ταυτότητά τους (ή άδεια παραµονής ή διαβατήριο) ή τη δική
τους κάρτα δανεισµού. Επίσης θα πρέπει να συµπληρώσουν και να
υπογράψουν µια αίτηση εγγραφής νέου µέλους. Μπορείς επίσης να µας
ζητήσεις µια αίτηση εγγραφής και να τη συµπληρώσουν οι γονείς σου
στο σπίτι σε περίπτωση που δε µπορούν να έρθουν οι ίδιοι στη
Βιβλιοθήκη. Εάν είσαι από 12 χρονών και άνω µπορείς να βγάλεις κάρτα
δανεισµού µόνος σου!

Ποσά βιβλία µπορώ να δανείζοµαι και για πόσο καιρό;
Μπορείς να δανείζεσαι µέχρι 2 βιβλία για 20 ηµέρες. Εάν όµως δεν
προλάβεις να τα διαβάσεις µπορείς να ανανεώσεις το δανεισµό για άλλες
20 ηµέρες κάνοντας απλά ένα τηλεφώνηµα στη Βιβλιοθήκη, χωρίς να
χρειάζεται απαραίτητα να περάσεις από εδώ. Και φυσικά όλα αυτά
γίνονται εντελώς δωρεάν!

Αν χάσω, σκίσω ή µουτζουρώσω ένα βιβλίο τι κάνω;
Τα βιβλία είναι φίλοι σου και πρέπει να είσαι προσεκτικός µαζί τους γιατί
είναι αρκετά ευαίσθητα. Αν όµως κάτι συµβεί και χάσεις ή καταστρέψεις
ένα βιβλίο θα πρέπει να το πεις στους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης. Αυτοί
θα συνεννοηθούν µε τους γονείς σου, οι οποίοι θα πρέπει να το
αντικαταστήσουν.

Υπάρχει παιδικό τµήµα;
Η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο που φιλοξενεί την
παιδική συλλογή της. Πρόσφατα, ο χώρος ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε
µε καινούρια έπιπλα, βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεόραση και
µε το Xbox Kinect, δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Στα ράφια
µας µπορείς να βρεις πολλά και διαφορετικά βιβλία για παιδιά, µπορείς
να χρησιµοποιήσεις τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή να παίξεις
videogames!

Μπορώ να χρησιµοποιήσω τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και το Xbox;
Εάν πηγαίνεις δηµοτικό µπορείς να χρησιµοποιείς τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που βρίσκονται στο παιδικό τµήµα, για 20 λεπτά την ηµέρα.
Εάν πηγαίνεις γυµνάσιο, µπορείς να χρησιµοποιείς τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές του ∆ηµόσιου Κέντρου Πληροφόρησης για 1 ώρα την
ηµέρα. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει οι γονείς σου να
συµπληρώσουν και να υπογράψουν µια άδεια χρήσης ηλεκτρονικών

υπολογιστών, την οποία στη συνέχεια θα τη δώσουν στη βιβλιοθήκη. Το
έντυπο της άδειας στο δίνουµε εµείς.
Ωράριο Xbox: ∆ευτέρα και Παρασκευή 13:00 -14:30, Τετάρτη 14:00-16:00
Ωράριο επιτραπέζιων παιχνιδιών: Τρίτη και Πέµπτη 13:00 -14:30, Τετάρτη
15:30-17:30

Η περιπέτεια της ανάγνωσης ξεκινά εδώ…

Πώς µπορώ να χρησιµοποιήσω τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές;
Μπορείς να κάνεις αναζήτηση στο Internet για κάποια σχολική σου
εργασία ή για διασκέδαση. Μπορείς να γράψεις µια εργασία σου.
Μπορείς να ψάξεις για βιβλία που έχει η βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να τα
βρεις στα ράφια και να τα δανειστείς. Μπορείς να χρησιµοποιήσεις τα
CD-ROM για να παίξεις ή να µάθεις πράγµατα. Μπορείς να ακούσεις
µουσική είτε από το Internet είτε από τα CD που έχουµε. Μπορείς να δεις
ακόµη και ταινίες!

Μπορώ να εκτυπώσω; Και µε τις φωτοτυπίες τι γίνεται;
Μπορείς να εκτυπώσεις µέχρι 6 σελίδες την ηµέρα. Το κόστος της
ασπρόµαυρης σελίδας είναι 0,10 ευρώ και της έγχρωµης 0,50 ευρώ.
Μπορείς επίσης να ζητήσεις να σου φωτοτυπήσουν µέχρι 5 σελίδες την
ηµέρα. Μία φωτοτυπία κοστίζει 0,05 ευρώ.

Πότε µπορώ να έρχοµαι στη Βιβλιοθήκη;
Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή:
∆ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη & Παρασκευή από τις 8:00 το πρωί µέχρι τις 3:15
το µεσηµέρι.
Τετάρτη από τις 8:00 µέχρι τις 7:00 το βράδυ

∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
Ελ. Βενιζέλου – ∆ηµοτικός Κήπος 611 00 Κιλκίς
Τηλ. 23410-76338
e-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr
URL: vivl-kilkis.kil.sch.gr

στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς!

