לתושבים שלום,
עדכון פעילות הספריה כ"ב' ניסן תשפ16.4.2020 ,
מתכונת הפעילות של הספריה תהיה בדומה למתכונת הפעילות שהתקיימה לפני פסח ,כפי שיפורט
כאן.
•

אנא עקבו אחרי פרסומי המתנ"ס והספריה .מתכונת השירות לציבור עשויה להשתנות
בהתאם להוראות משרד הבריאות.

פעילות הספריה
 .1הספריה סגורה לקהל ,ואין אפשרות להסתובב בין המדפים.
 .2כיון שצוות הספריה מצומצם ביותר ,שעות הפעילות השתנו .לאחר תיאום טלפוני ,ניתן לבוא
לאסוף ספרים מהספריה בדר"כ מהבוקר עד שעות הצהריים.
השאלת ספרים
.3

.4
.5
.6
.7
.8

השאלת ספרים נעשית באמצעות הזמנת ספרים בקטלוג הספריה (אתר האינטרנט של
הספריה ,https://kedumim.libraries.co.il :או לרשום בגוגל "ספריית קדומים" וללחוץ על
הקישור הראשון) ,או באמצעות שליחת מייל לכתובת.libkdumim@gmail.com :
במתכונת הפעילות הנוכחית ,הזמנת ספרים היא ללא תשלום.
אנו מזמינים אתכם להיעזר בקטלוג הספריה כדי לברר זמינות של ספרים :ספרים שמסומנים
במסגרת ירוקה זמינים להשאלה ,ספרים שמסומנים במסגרת אדומה אינם זמינים להשאלה.
ניתן להזמין גם ספרים שכרגע לא על המדף ,כבעבר ,ואנו נודיע לכם טלפונית לכשיגיעו
לספריה.
אחרי שאתם מסיימים את הזמנתכם ,צוות הספריה יארגן את ההזמנה שלכם ,וייצור אתכם
קשר כדי לתאם מועד שבו תבואו לקחת את הספרים מפתח הספריה.
כאמור ,הספריה נותנת שירות במתכונת מיוחדת ובצוות מצומצם .אנא קבלו בהבנה עיכובים
בקבלת השירות.

החזרת ספרים
 .9את הספרים שברשותכם אנא החזירו בתיבת ההחזרות של הספריה ואנו ננקה אותם ו"נבודד"
אותם מספר ימים.
 .10אתם יכולים להחזיר את הספרים שאצלכם בבית במועד שנקבע לכם ללקיחת ספרים ,כך
שייתכן שבאופן זמני ,יהיו רשומים בכרטיסכם יותר ספרים ממה שמאפשר המנוי שלכם .אנא
החזירו את הספרים שברשותכם במועד שבו אתם באים לקחת את הספרים שהזמנתם.
 .11במתכונת הפעילות הנוכחית ,ועד להודעה אחרת ,איננו גובים קנס בגין איחור בהחזרת ספרים
שאירע לאחר ה .12.3.2020-עם זאת ,נבקשכם להחזיר בהקדם האפשרי ספרים שנמצאים
אצלכם ואשר הם מוזמנים על ידי קוראים אחרים.
 .12אם אתם או מי מבני ביתכם נמצא בבידוד (או חולה ח"ו) הודיעו לצוות הספריה ,ואל תחזירו
ספרים לספריה.

קיץ טוב ובריאות איתנה,
צוות הספריה

