Tapti bibliotekos lankytoju nieko
nekainuoja, o bibliotekos kortelė
suteikia galimybę naudotis gausybe
pasiūlymų ir paslaugų. Įsigyti
nacionalinę bibliotekos kortelę
nieko nekainuoja, ir ją naudoti galite
daugumoje Norvegijos bibliotekų.
Viskas, ko reikia, norint ją gauti, yra
Jūsų asmens dokumentas. Jei esate
jaunesnis nei 15 metų, kai kuriose
bibliotekose gali prireikti Jūsų
tėvų ar globėjų parašo. Biblioteka, Jums išduodama bibliotekos
kortelę, užregistruoja tam tikrus
Jūsų asmens duomenis. Daugiau
informacijos apie tai rasite nb.bib.no.

į namus knygas, muziką, filmus ir
žaidimus. Pasiskolinę bet kurioje Vikeno
bibliotekoje grąžinti galėsite toje, kurioje
Jums patogiau. Įprastai, skolinamasi
keturioms savaitėms, tačiau,
dažniausiai, šį terminą galima prasitęsti.
Tai padaryti galite savarankiškai
internetu arba bibliotekoje.

Gavę bibliotekos kortelę galite skolintis

Sveiki atvykę į biblioteką!

Bibliotekos kortelė taip pat atveria duris
į skaitmenines bibliotekos paslaugas,
todėl galite naršyti, rezervuoti
knygas, pasiskolinti elektronines ar
garso knygas, skaityti skaitmeninius
laikraščius ir žurnalus arba naudoti
elektronines mokymosi programas.

JŪSŲ BIBLIOTEKA

Bibliotekos kortelė yra asmeninė. Prašome jos neskolinti! Viskas, kas pasiskolinta
pasinaudojus Jūsų kortele, yra Jūsų atsakomybė.` Jeigu Jūsų vardu pasiskolinta knyga ar
pan. dingsta, ar būna sugadinama, privalote atlyginti žalą. Pametus bibliotekos kortelę
maloniai prašome su biblioteka susisiekti.
Daugiau informacijos apie nacionalinę bibliotekos kortelę rasite nb.bib.no
Išsamiau apie bibliotekas Vikene skaitykite vikenfylkesbibliotek.no

Nuotraukų viršelis: Jarle Nyttingnes

Bibliotekos kortelė atveria
duris į visą pasaulį.

Biblioteka –
literatūros, žinių ir
potyrių šaltinis

Biblioteka teikia daug
skaitmeninių paslaugų,
kuriomis galite naudotis
kompiuteriu arba telefonu.
Dauguma jų turi savo
mobiliąsias programas,
kurias galite atsisiųsti iš
„App Store“ arba „Goggle
Play“. Norint naudotis šiomis
skaitmeninėmis bibliotekos
paslaugomis reikia įsigyti
bibliotekos kortelę.
Nuotrauka: Jarle Nyttingnes

Atraskite
biblioteką!
Bibliotekoje kiekvienas ras
sau naudingos veiklos –
atraskite savąją ir Jūs.
Literatūra ir žinios
Bibliotekoje galite skaityti knygas,
klausytis garso knygų, muzikos,
žiūrėti filmus, skaityti laikraščius,
žurnalus, komiksus, žaisti žaidimus.
Bibliotekininkai padės Jums bemat
rasti informaciją internete arba
knygose. Be to, galite naudotis
kompiuteriu ir gauti pagalbos
naudojantis viešosiomis paslaugomis
internete. Esi studentas? Daugumoje bibliotekų įrengtos skaitymo
salės ar susitikimų kambariai,
kuriuose galima ruoštis paskaitoms.

Nuotrauka: Jarle Nyttingnes

Pressreader: skaitykite medžiagą iš viso pasaulio
Jūsų pasirinkimui – daugiau nei 7000 laikraščių ir žurnalų iš daugiau
nei 100 šalių.
pressreader.com

Patirčių ir susitikimo vieta
Bibliotekose vyksta įvairūs
renginiai: skaitovų susirinkimai,
paskaitos, sekamos pasakos,
rengiamos parodos, susitikimai su
rašytojais, vyksta debatai, koncertai,
darbo su kompiuteriu kursai ir
besimokančiųjų norvegų kalbos
susitikimai. Dauguma renginių yra
atviri visiems. Maloniai kviečiame
stebėti Jūsų bibliotekos internetinės svetainės kalendorių.
Biblioteka yra viena iš nedaugelio
erdvių vietos bendruomenėje,
kurioje galite leisti laiką ir be
ypatingos priežasties. Tai yra
vieta, kurioje galite susitikti su
žmonėmis arba mėgautis vienuma.

Bookbites: elektroninės knygos ir elektroninės garso
knygos norvegų kalba
Skolinkitės el. knygas ir el. garso knygas, ir skaitykite ten,
kur Jums patogu.
Libby: elektroninės ir elektroninės garso knygos anglų kalba
Jūsų dėmesiui – gausus naujos literatūros pasirinkimas anglų kalba.

Filmbib: dokumentiniai ir trumpametražiai filmai
Žiūrėkite 400 trumpametražių ir dokumentinių filmų bet kur,
bet kada.
filmbib.no
Pasaulio biblioteka: elektroninės ir garso knygos kitomis kalbomis
Elektroninės ir garso knygos albanų, arabų, bosnių, kroatų, serbų,
kurdų, persų, lenkų, somaliečių, tajų, tigrajų ir turkų kalbomis.
Netrukus turėsime knygų ir kitomis kalbomis.
verdensbiblioteket.no

