Jak to u nás chodí?
Vítáme tě mezi našimi čtenáři a těšíme se na spoustu
společných zážitků nad knihami!
Víš, jak se chovat v naší knihovně? Určitě ano, ale přesto
bychom ti rády připomněly pár rad a tipů:

Všenorská knihovna
a informační
centrum Berounka
Budova obecního úřadu
Knihovnice:
Alena Sahánková
Eliška Reitspiesová
Jana Müllerová

Otevírací doba:
Pondělí 8-11
Pondělí 13:30-18
Středa 13:30-18
Sobota 9-12

 Děti platí poplatek knihovně 60 Kč za dvanáct kalendářních měsíců.
 Je důležité vyplnit přihlášku čtenáře, kterou by vám měli vždy
podepsat rodiče. Také nezapomeňte uvést platnou emailovou
adresu vlastní nebo rodičů, na kterou vám můžeme posílat
informace (například o tom, že pro vás v knihovně je připravena
kniha, kterou jste si rezervovali a moc se těšíte na to, až si ji
přečtete).
 Pokud si vybíráte knihy z polic, listujete jimi a nejste si úplně přesně
jisti, kam knihu vrátit do police zpět, nechte je na bílém stolečku
vedle křesel nebo ji doneste knihovnici na pult – není chyba knihu
neumět zařadit. Abychom dokázali najít knihu v policích co
nejrychleji, je správné zařazení do regálu velmi důležité, a proto je
to úkolem především knihovnice.
 Knihy si můžete půjčit na jeden měsíc, výpůjčku lze ještě dvakrát
prodloužit. Mějte však ohled k ostatním čtenářům a snažte se knihy
vracet co nejdříve po přečtení, aby si je mohl hned půjčit někdo
další. Lépe si půjčit méně knih na kratší dobu, než hodně na dlouho.
 Své výpůjčky můžete prodloužit nebo zkontrolovat i z domova,
prostřednictvím on-line katalogu PORTARO na webu knihovny. Pro
vytvoření účtu potřebujete znát číslo registrace do knihovny.
 Při četbě knih nejezte a nepijte, aby nedošlo k náhodnému polití
nebo umaštění knížek.
 Do knih nic nevpisujte, ani v případě, že jsou v knize nějaké
doplňovačky nebo úkoly.
 Do knihovny můžete přijít i bez rodičů, pokud vám to dovolí.
 Můžete využít také čítárnu v knihovně, kde si lze v klidu jen tak číst,
napsat si domácí úkol nebo nastudovat informace z odborných knih,
kterých je v knihovně spousta – máme knihy o přírodě, o zvířatech,
o našem regionu... Můžete si půjčit dětské knihy v angličtině.
 Pokud doma nemůžete najít vypůjčenou knihu z knihovny, neměl by
to být důvod k tomu, že do knihovny přestanete chodit – přijďte a
poradíme se, jak budeme postupovat. To nejhorší, co se může stát
je, že koupíte knihu novou. Většina knih se ale nakonec najde 

