Kütüphane nedir?
Kütüphaneler, bilgi kaynağı dediğimiz her türlü materyali (basılı ya da
elektronik) toplayan ve bunları sınıflandırarak kullanıcıya sunan bilgi
merkezleridir. Halk kütüphaneleri de bu tanımla birlikte yaşam boyu
eğitime ücretsiz destek vererek bilgi kaynaklarından yararlanılan
demokratik kuruluşlardır.

Kitap okumak bana ne kazandırır?
Bilgilendirir, zekayı geliştirir. Pratik düşünme yeteneği kazandırır. Algı
düzeyini arttırır. Çocuk gelişimine çok büyük katkısı vardır. Konuşma
becerisini arttırır. Öz güven kazandırır. Konsantrasyon yeteneği kazandırır.
Hayal gücünü ve estetik anlayışı geliştirir. İletişimi ve sosyalleşmeyi
sağlar.

Kütüphanenizde staj yapabilir miyim?
Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle iletişime geçmeniz
gerekmektedir.
Kütüphanenizde ne tür etkinlikler gerçekleştirilmektedir?
Kütüphanemizde konunun uzmanları tarafından çocuk ve yetişkin
eğitimleri, edebiyat alanlarında çeşitli atölyeler, toplumun ilgi duyduğu
konularda uzman söyleşileri, yeni nesil çocuk ve gençlerin toplumsal
farkındalık düzeylerini artıran, katılımcıların sosyalleşeceği ve kütüphanede
keyifli anılar biriktireceği örnek bir “yaşayan kütüphane” modeli
gerçekleştirilmektedir.
Etkinlik ve Duyurularınızdan nasıl haberdar olabilirim?
Etkinliklerimizden haberdar olmak için belediyemizin instagram hesabını
takip edebilirsiniz.
Kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
Hizmetlerimizden yararlanmak için üye olmamız yeterlidir.
Kütüphaneye gelmek suretiyle okuma salonunda koleksiyondan seçtiğiniz
kitabı ya da kendi kitabınızı okuyabilir, ödünç kitap alabilirsiniz

Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?
Kütüphanemize tanımlı sayfaya kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp
katalog tarama sekmesinden kitap sorgulayabiliyorsunuz.
Aradığım kitabı rafta nasıl bulabilirim?
Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kullanıcılarımız ihtiyaç
duydukları kitaplara raftan kendileri erişim sağlamaktadırlar. Aradığınız
kaynağa erişiminizi kolaylaştıracak şekilde Raf başlarında yönlendirmeler
bulunmaktadır.
Aranılan kaynağı rafta bulabilmek için izlenecek yöntemler;
1. Kütüphane Katalog Tarama ekranında, kaynağın koleksiyonda olup
olmadığına bakmalısınız.
2. Tarama sonucunuzda herhangi bir sonuca erişemiyorsanız ya aradığınız
kaynak koleksiyonda mevcut değildir ya da tarama kriterleriniz doğru
girilmemiştir.

Aradığım kitap kütüphanede yok ise ne yapmalıyım?
Aradığınız kitap kütüphanemizde yok ise yayın talep sisteminden kitabı
talep edebilirsiniz ya da katalog sayfamızda TOKAT ( ulusal toplu katalog)
sayfasından aradığınız kitabı sorgulayabilip nerede olduğunu görebilirsiniz.

Kaç materyal(kitap, dergi vb.) ödünç alabilirim?
Yetişkinler bir seferde 2 kitap, çocuklar 4 kitap ödünç alabilirler.

Ödünç aldığım materyal(kitap, dergi vb.) bende ne kadar kalabilir?
Ödünç alınan materyallerin 15 (on beş) gün içerisinde teslimi

gerekmektedir.

Ödünç aldığım kitabın iade süresini nasıl uzatabilirim?
Kütüphaneye gelmeden, ödünç alınan kitapların yenileme yani uzatma
işlemi yapılabilir. Uzatma işlemini kütüphanemizin kullanıcı sayfasına
girerek, ödünç süresi bitmeden en geç 2 gün kala bir defaya mahsus 15
gün uzatabilirsiniz.
Ödünç aldığınız kitapların süresini internet üzerinden uzatabilmeniz
için kutuphane.kucukcekmece.bel.tr adresine girerek, "Hesabınız ile
oturum açın" butonundan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sisteme Giriş Bilgileri
Kullanıcı adı : T.C. Kimlik Numaranız
Şifre
: T.C. Kimlik Numaranız
(Sisteme giriş yaptıktan sonra lütfen şifrenizi değiştiriniz.)
Ödünç alınan kitapları geç getirdiğimde ne olur?
Ödünç aldığı kitabı geç getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi ve sistem
tarafından 15 gün kitap ödünç verilmeme cezası uygulanır.
Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim
edinceye kadar yeni kitap ödünç verilmez.
Hangi durumlarda bilgi vermeliyim?
Adres, telefon ve e-posta değişikliklerinde bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kitap bağışlayabilir miyim?
Evet bağışta bulunabilirsiniz. Bağışta bulunmak için ön bilgi almak
isterseniz 444 4 360 dahili 8985 ten bilgi alabilirsiniz.

