
NOORPAGANA

RAAMATUKOGULOOD



Esikaass

Noorpaganale meeldis  väga  lugeda.

Kõik  kodused  ja  kooliraamatukogu 

raamatud  olid  tal  juba  läbi

loetud ja  tuttavad.

 

Ühel  päeval  tuli  aga  Noorpaganal  

jälle  kange  tahtmine raamatu seltsis 

mõnusasti  aega  veeta.  
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NOORPAGANA

RAAMATUKOGULOOD



 Nüüd  tuhises  ta  jalgrattaga

 suure linnaraamatukogu poole, 

 et  vaadata  mida  põnevat  

 seal  pakutakse.
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Oi,  kui palju  raamatuid! 

Aga  kus  on  lasteraamatud?

Kuidas  ma   saan  neid  koju 

laenutada?

Kui  kaua  võivad  raamatud 

minu käes olla?

Mida huvitavat  lisaks 

raamatute laenutamisele veel  

raamatukogus  teha saab?



Raamatukogu  I  korrusel  on  

lastekirjanduse  kojulaenutus  

ja II korrusel laste lugemissaal.
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DNOKASOETSAL
DNOKASOETSAL.
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Laste  lugemissaalis  saad  

mängida  lauamänge,  panna 

kokku  puslesid,  sirvida 

ajakirju  või  tutvuda  laste 

teadmisraamatutega.

Kuni 11-aastastele lastele on 

kasutamiseks 3 arvutit.

Arvutiga  töötamiseks  pead   

nime  kirja  panema.

Päevas  võid kasutada  arvutit  

kuni  pool  tundi.

4leht5leht
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Laenutusosakonnast  saad 

raamatuid  koju  laenutada.

Selle  jaoks  ped sa olema 

raamatukogu kasutajaks 

registreeritud ja omama 

lugejapuiletit.

Õpilasele  maksab  lugejapilet 30 

senti.

Võta kaasa pildi ja isikukoodiga 

dokument (õpilaspilet või ID-

kaart).  

Kui  lugejapilet  olemas,  võid 

hakata  raamatuid  valima.



6leht
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Vajaliku raamatu  aitavad  

leida  riiulite  otstes  olevad  

sildid.

Kui  Sa  ise  soovitud  raamatut  

ei  leia  võid  alati  abi  küsida  

raamatukoguhoidjalt.
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Korraga  saad  koju  laenutada  

5 raamatut. Nende  hulgas  võib  

olla 2 koolikohustuslikku 

raamatut.



-9-

Raamatud  võivad sinu  käes  

olla  21  päeva.

Raamatute  tagastamiskuupäev  

on  sedelil, mille  annab  sulle 

raamatukoguhoidja.   

Ära  tagastamisega hiljaks  jää,  

sest  hilinemise  korral  tuleb 

maksta viivist 3 senti raamatu  

pealt  iga  hilinenenud  päeva 

eest!
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iDÄTUGOKUTAMAAR

iDÄTUGOKUTAMAAR

Kui  sa  ei  jõua  raamatuid  

õigeks ajaks  läbi  lugeda, võid  

laenutustähtaega  pikendada.

Kohustuslikku  kirjandust  me  

ei  pikenda,  sest  teised  lapsed  

tahavad  ka  neid  raamatuid   

lugeda.
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Alati, kui  tuled  raamatuid 

laenutama  või   tagastama,  

võta  kaasa  oma lugejapilet. 

Ole  hoolas  ja  hoia 

raamatukogu raamatuid hästi!
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Tagakaasv

RAAMATUTE LAENUTUSTÄHTAEGA 

SAAB PIKENDADA LASTEOSAKONNA 

TELEFONINUMBRIL 45 20 733

                  SAARE MAAKONNA 

     KESKRAAMATUKOGU ON AVATUD:

ESMASPÄEVAST REEDENI 

10.00-19.00

LAUPÄEVAL  

10.00-16.00

                  SAARE MAAKONNA 

     KESKRAAMATUKOGU ON AVATUD:
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