Από αποθήκη έγινε βιβλιοθήκη

Ισόγειο

Α' Όροφος

Από την σχεδών τελείως καταστραμένη αποθήκη, την
λεγόμενη „Zehntscheune“ ανοικοδομήθηκε ένα
θαυμάσιο καινούργιο κτήριο.
Εκεί που πρήν αποθηκαίβονταν δημητριακά και
φρούτα βρήκαν την θέση τους βιβλία και άλλα μέσα
ενημέρωσης. Η δημόσια ζωή της πόλης απόκτησε ενα
πολιτιστικό και λογοτεχνικό κέντρο, έναν καινούργιο
τόπο συνάντησης και ενημέρωσης.

Αναγνωστήριο

Γενικό πληροφοριακό υλικό

Εδώ θα βρείτε κυριολεκτικά όλο τον κόσμο σε
πακέτο:

Παιδικός κόσμος












Βιβλία
Περιοδικά, εφημερίδες
Ενημέρωση
CD, κασέτες
CD-ROM
Βίντεο, DVD
Παιχνίδια
Εκδηλώσεις
Εκθέσεις
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet)




















Γενικές Πληροφορίες
Περιοδικά
Eφημερίδες
Μπροσούρες
Καινούργιες δημοσιεύσεις
προτάσεις νέων βιβλίων

Εικόνογραφημένα βιβλία
Παραμύθια, μύθοι, θρύλοι
∆ιηγήσεις (γερμανικές και ξενόγλωσσες)
Βιβλία για παιδιά από 6-9 και 9-13 ετών
Βοήθειες εκπαίδευσης για παιδιά μέχρι
και την 4 τάξη ∆ημοτικού
Κόμικς
Παιδικά Περιοδικά
CD, κασέτες
CD-ROM
Βίντεο, DVD

Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους
Χώρος υποδοχής κοινού και δανεισμού υλικού.
Εδώ ο επισκέπτης θα πάρει όποια πληροφορία
χρειάζεται για το πως θα κινηθεί στο χώρο, θα
εγγραφεί μέλος της βιβλιοθήκης, θα δανειστεί ή θα
επιστρέψει το υλικό που χρησιμοποιεί.
Εδώ θα βρεί ντουλαπάκια για τήν διαφύλαξη
τσάντων, γκαρντερόμπα για τα ρούχα του καθώς
επίσηςΤουαλέτες (και για ανάπηρους) και
Ασανσέρ
















Βιογραφίες, πληροφορίες για ταξίδια και χώρες
Βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος
παγκόσμια ιστορία, πολιτική, δίκαιο
Οικονομία, επαγγέλματα
Θρησκεία, Φιλοσοφία
Ψυχολογία, Παιδαγογική
Γλώσσες και εκμάθηση γλώσσας
Λογοτεχνία, Τέχνη
Μουσική, χορός, θέατρο, κινηματογράφος
Μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία
Ιατρική, Μηχανική, IT
Κήπος, κατοικίδια ζώα, μαγείρεμα,
ζαχαροπλαστική
Αθλητισμός, χόμπι, παιχνίδια, χειροτεχνίες
βοηθητικά Μαθημάτων για μαθητές πάνω της
5ης ταξης

Λογοτεχνία




Μυθιστορήματα (γερμανικά και ξενόγλωσσα)
Ποιήματα, δράματα, λαϊκά παραμύθια, θρύλοι
Αστυνομικά μυθιστορήματα / Θρίλερ, βιβλία
επιστημονικής Φαντασίας, Μυστηρίου και
πολλά αλλα.

Για την Νεολαία
Μυθιστορήματα, πρακτικά συγγράμματα για νέους
πάνω των 13 χρονών, Περιοδικά για νεους





Νέα μέσα ενημέρωσης για μικρούς και
μεγάλους
CD και κασέτες για φίλους λογοτεχνίας και
μουσικής
CD-ROM
Βίντεο, DVD

Πληροφορίες
αναζητήση στον
κατάλογο βιβλίων
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
(Internet)
φωτοτυπικό μηχάνημα

Κανονισμός Λειτουργίας
Πληροφορίες , Εξυπηρετήση
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού
προκειμένου να το εξυπηρετήσει. Για κάθε ερώτηση
απευθυνθήτε στο πρωσοπικό.

Εγγραφή μέλους
∆ικαίωμα εγγραφής έχει καθε παιδί πάνω τών 6 ετών. Γιά
τήν εγγραφή παιδιών μέχρι καί 15 ετών είναι απαραίτητη μια
γραπτή συναίνεση των γονέων. Γιά νέους ηλικίας πάνω
τών16 ετών και ενήλικους, είναι απαραίτητη η επίδειξη της
αστυνομικής τους ταυτότητας.

Κάρτα μέλους
Με τήν εγγραφή λαμβάνει το μέλος μια κάρτα μέλους τής
βιβλιοθήκης, τήν οποια πρεπει να εχει πάντα μαζί του.
Η κάρτα δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η απώλεια της κάρτας
πρέπει να δηλωθή αμέσως.
Η αντικατάσταση της κάρτας χρεώνεται.

Κανονισμός δανεισμού
Χρόνος δανεισμού
Βιβλία, Παιχνίδια
Περιοδικά, κασέτες, CD, CD-ROM
Βίντεο, DVD

4 εβδομάδες
2 εβδομάδες
1 εβδομάδα

∆εν δανείζονται: πληροφοριακά βιβλία, καθώς επίσης και οι
τελευταίες εκδόσεις περιοδικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
μπορούν να γίνουν ειδικοί διακανονισμοί. Μπορείτε
ευχαρίστως να κάνετε χρήση του «24ορου Service»
χρησιμοποιώντας το «κουτί επιστροφής υλικού».

∆ικαίωμα επέκτασης δανεισμού
Ο χρόνος δανεισμού μπορεί να επεκταθή μέχρι δύο φορές,
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο
υλικό από άλλον αναγνώστη.

StadtBÜCHEREI HEIMSHEIM
In der Zehntscheune
Schlosshof 16
71296 Heimsheim

Πληροφορίες

Τηλ.: 07033 /137090
Fax: 07033 /3030899
Email: info@biblio-heimsheim.de

Καθυστερημένη Επιστροφή
Όταν το δανεισμένο υλικό δεν επιστραφεί την καθορισμένη
ημερομηνία, επιβάλλονται ποινές χωρίς προιδοποιηση από
τη βιβλιοθήκη. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για απώλεια ή
ζημία.

Κράτηση υλικού
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση κάποιου βιβλίου
που είναι δανεισμένο. Με την επιστροφή του βιβλίου ο
ενδιαφερόμενος χρήστης ειδοποιείται τηλεφωνικώς για να
παραλάβει το βιβλίο.

Tσάντες
Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα
μπουφάν τους στον ειδικό χώρο, στην είσοδο της
βιβλιοθήκης.

Ωράριο Λειτουργίας
Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο
Τρίτη, Πέμπτη
Τετάρτη

∆ΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
HEIMSHEIM

10 - 13
15 - 18
15 - 19

