Υπηρεσία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Randwick

Οδηγός Βιβλιοθήκης

Διευθύνσεις Βιβλιοθήκης και Ώρες Λειτουργίας
Bowen Library

Συλλογές Γλωσσών της Κοινότητας

669-673 Anzac Parade
Maroubra NSW 2035
Τηλέφωνο: 02 9314 4888
Δευτέρα - Παρασκευή
10πμ – 9μμ
Σάββατο
9:30πμ – 4μμ
Κυριακή
12πμ – 4μμ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Randwick διαθέτει πηγές
σε οκτώ γλώσσες της κοινότητας, περιλαμβανομένων
της Αραβικής, Κινεζικής, Γαλλικής, Ελληνικής,
Ινδονησιακής, Πολωνικής, Ρωσικής και Ισπανικής.

Malabar Community Library

Μπορούν να ζητηθούν από την Πολιτειακή Βιβλιοθήκη
της Νέας Νότιας Ουαλίας (State Library of New
South Wales). Αυτή η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό της
βιβλιοθήκης για περισσότερες πληροφορίες.

1203 Anzac Parade
Matraville NSW 2036
Τηλέφωνο: 02 9661 6192
Δευτέρα 		
Τρίτη – Παρασκευή
Σάββατο		
Κυριακή 		

10πμ – 7μμ
10πμ – 5μμ
9:30πμ –12μμ
Κλειστή

Margaret Martin Library
Level 1 Royal Randwick Shopping Centre,
Belmore Road
Randwick NSW 2031
Τηλέφωνο: 02 9399 6966
Δευτέρα - Τετάρτη
9:30πμ - 6μμ
Πέμπτη 			
9:30πμ – 7μμ
Παρασκευή		
9:30πμ – 6μμ
Σάββατο		
9:30πμ - 4μμ
Κυριακή 		
12μμ - 4μμ
Δικτυακός Τόπος:
http://www.randwick.nsw.gov.au/library
Ηλ. Ταχ. (email):
contactus@randwick.nsw.gov.au

Άλλες γλώσσες που δεν είναι διαθέσιμες στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Randwick

Ανταλλαγές Μεταξύ Παραρτημάτων
Ζητείστε από ένα μέλος του προσωπικού να το
διευθετήσει για σας. Αν το αντικείμενο υπάρχει στα
ράφια δεν χρεώνεται και ο χρόνος παράδοσης είναι
συνήθως 24 ώρες. Αν το αντικείμενο είναι δανεισμένο
ισχύουν τα περί κανονικής κράτησης.
Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Κατ’ οίκον
Δωρεάν παράδοση υλικών στο σπίτι σας αν
αντιμετωπίζετε δυσκολίες να επισκεφτείτε τη
βιβλιοθήκη για λόγους υγείας ή κινητικότητας.
Τεχνολογία
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) παρέχεται
δωρεάν. Η εκτύπωση χρεώνεται 30 cents η σελίδα.
Υπάρχει διαθέσιμο Wi Fi στη Bowen Library, Margaret
Martin Library και στη Malabar Community Library.

Πώς να γίνετε μέλος

Κάρτα Βιβλιοθήκης Παιχνιδιών

Υπηρεσία Δανεισμού Μεταξύ Βιβλιοθηκών

Η εγγραφή μέλους στη βιβλιοθήκη είναι δωρεάν.

•

Αν η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Randwick δε διαθέτει
ένα βιβλίο που χρειάζεστε, μπορούμε ίσως να σας το
πάρουμε από άλλη βιβλιοθήκη.

•

 ρέπει να προσκομίσετε δύο αποδεικτικά
Π
της ταυτότητάς σας, με το όνομα και την
διεύθυνση κατοικίας σας.
Αν είστε κάτω από 18 ετών πρέπει ο γονέας
ή ο κηδεμόνας σας να υπογράψουν μια
συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής.

•

•

ΗκάρτατηςΒιβλιοθήκηςΠαιχνιδιών(Toy&
Game Library) κοστίζει $42.50. Μπορείτε να έχετε
μία κάρτα ανά οικογένεια και να δανείζεστε έως
πέντε αντικείμενα με την κάρτα σας. Το
διάστημα δανεισμού είναι δύο εβδομάδες αλλά
μπορείτε να το ανανεώσετε δύο φορές.
Τα παιχνίδια πρέπει να επιστρέφονται στην ίδια
βιβλιοθήκη απ’ όπου δανείστηκαν.

Πληροφορίες Δανεισμού

Ανανέωση δανεισμού

Το πολύ 20 αντικείμενα κάθε φορά ανά κάρτα μέλους.

Ο δανεισμός όλων των αντικειμένων εκτός απ’ τα σχολικά,
μπορούν να ανανεωθούν δύο φορές πριν την ημερομηνία
λήξης του δανεισμού τους, αν στο μεταξύ δεν έχουν
κρατηθεί. Μπορείτε να ανανεώσετε το δανεισμό:

Τύπος
αντικειμένου

Μέγιστο Όριο
Αντικειμένων
για Δανεισμό

Διάστημα
Δανεισμού

Βιβλία και
Ακουστικά
βιβλία

20 αντικείμενα

21 ημέρες

Σειρές
Γλωσσικών
Μαθημάτων

20 αντικείμενα

21 ημέρες

Κιτ

20 αντικείμενα

21 ημέρες

DVD/Video

20 αντικείμενα

7 ημέρες

CD & Περιοδικά

20 αντικείμενα

14 ημέρες

HSC Collection

20 αντικείμενα

14 ημέρες

•

Δανεισμός
Μεταξύ
Βιβλιοθηκών

20 αντικείμενα

Όπως ορίζει
το δελτίο
ημερομηνίας
παράδοσης

•

Ηλεκτρονικά
Παιχνίδια

20 αντικείμενα

14 ημέρες

•
•
•
•

αυτοπροσώπως
τηλεφωνικά
μέσω του διαδικτύου ή με email
Τώρα υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία ανανέωσης
φωνητικής ενεργοποίησης (voice activated),
που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την
εβδομάδα (24/7) στους αριθμούς: 02 9314 4759
ή 02 9314 4705.

•
•

Επιβάρυνση εκπρόθεσμης επιστροφής

•
•

 0c ανά αντικείμενο την ημέρα για τα ενήλικα
3
μέλη.
$1.00 ανά αντικείμενο την ημέρα για Red
Hot Reads και αντικείμενα από τη σχολική
συλλογή (HSC).

Απώλεια και φθορά αντικειμένων

•
•

Απώλεια κάρτας συνδρομητή
Ηαντικατάστασηαπωλεσθείσαςκάρτας
συνδρομητή χρεώνεται $5 (περιλαμβάνεται
GST).
Αν η κάρτα σας της βιβλιοθήκης κλαπεί,
ενημερώστε τη βιβλιοθήκη όσο είναι δυνατόν
συντομότερα. Μόλις μας ειδοποιήσετε θα
ακυρώσουμε την κάρτα σας ώστε κανείς άλλος
να μη μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.

Υλικό που δεν υπάρχει στη συλλογή της
βιβλιοθήκης μπορεί να ζητηθεί από άλλη με
χρέωση $2 ανά αντικείμενο.
Αν το αντικείμενο είναι διαθέσιμο μόνο από
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ίσως η χρέωση να
είναι μεγαλύτερη.

•
•

 απώλεια ή φθορά αντικειμένων
Η
συνεπάγονται κυρώσεις.
Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν χρέωση
εκπρόθεσμης παράδοσης, χρέωση της
αξίας αντικατάστασης του αντικειμένου
περιλαμβανομένου του κόστους
επεξεργασίας, ή ακύρωση του προνομίου
δανεισμού.
Δεν μπορείτε να δανειστείτε αν
προηγουμένως δεν έχετε επιστρέψει
εκπρόθεσμα αντικείμενα.
Να θυμάστε, αν δανειστείτε αντικείμενα από
τη βιβλιοθήκη είστε υπεύθυνος γι αυτά μέχρι
να τα επιστρέψετε.

