P6Itsamaa raamatukoguI n廿日d ka
Iaenutuskapp
耽isip肴eval avati P61tsamaa

調kogude juurde see paigalda調d.

raamatukogu laenutu§kapp, mis

Miueks laenutuskapp hea on? Aga

lubab tellitud lugemisvara katte

Sellepa元st, et raamatukogust

Saada suvalise=ug句ale sobival

laenutatud raamat on 】賂ttesaadav

勾al.

kogu aeg ‑ eriti oluline on see

"Raamatukogunduses on toi‑
mumaS reVOlutsioon. N楓屯d v6ib

inimeste puhul, kes ei saa mingil
P6面u§el, naiteks to6kohustuste

t山Ia laenuta調d raamat山e jarele

t6ttu lahtiolekuaegadel raama‑

kasv6i鈴sel kell kaks,̀̀ dtles

調ko敗u telli調d teavik血e jarele

P別tsamaa raama調kogu direktor

tu11a,

Rutt Rimmel.

Selgitas Ru憤RImmel.

r記hnoIoogiaettev6tte Cleveron

鵜もga§tuSkast on P61tsamaa

Valmistatud laenutuskapp t66‑

raama調kogul olnud juba m6ned

tab pakiautomaadi p6him6ttel.

aastadja inime§ed ei pea laenuta書

LaenutuskappI Saab raamatuid

請d raama調id tagasi tooma a血血t

tellida nii tellimiskeskkonna

raamatukogu lahtiolekuaegadel.

RIKSW擾㍉ telefoni kui ka e‑kiIja

N軸ud on r66m suuI; SeSt lisaks

teel・ Kui raamatukogu亡66taja on

tagas調Skastile on P61tsamaa raa‑

VOmlistanud laenutuse, Saadab ta

matukogul olemas laenu調Skapp.

laenut砧a telefonile s6numi.

"Laenutuskapp avardab veelgi

"Kui telefoni tuleb teade, V6ib
raamatule minna jarele 66paeva‑

raamatukogu teenuste k細esaa‑
daⅧ§t ja mugavust. Otsus pal一

ringselt. Raamatu tellimiseks ei

galdada P61tsamaa raamatukogu

Pea nutitelefoni olema, ka tavali重

Juurde tagastuskast s楓ndis dyal,

Sele mobi組ile saab s6numit saata;̀

kui raama血kogul oli teatud aja‑

Selgitas Rutt Rimmel.

Vahemikul kontakdvaba laenutus

耽gemist on kontaktivaba

Ja lnlme§ed pidid terviseriskide

laenu調Sega, kus胎6tdya laenutab

maandamiseks v為hendama kon̲

takte teistega. Laenutuskapp
V6imaldab suhelda raamatukogu
脆6tataga kontakdvabalt,̀̀ k6neles

Rimmel.
Eestis on praegu laenutuskapp

teavikud kliendi kontole, Pakib
Ja Viib need kappi. Sellega血Ieb

raamatukogut66tajatele 6ige
Pisut t66d juurde, kuid lug匂ale

muu調b lugemisvara賭償eSaami‑
ne mugavamaks,̀̀職oas ta.

46 raamatukogu JuureS, J6geva

丁tllitud raamatuid hoitak§e

raamatukogu sai laenutuskapi

laenutuskapis holm paeva alates

m66dunud aasta oktoobris. Seda,

§6numga avami§k(ndi saamise§t.

kas laenutuskapp paigaldatakse

P肴rast raamatute v紳av6tmist

ka P61tsamaa raamatukogu haru‑

Peab lugeja kapi ukse korra‑

kogude juurde嶋pikul, Pisisaare§

1ikult sulgema.嶋gastatavaid

ja mujal, Praegu veel otsustatud

raamatuid laenutuskappi panna

pole.

ei tohi ‑ need saab j差tkuvalt j善tta

Ⅵ勘andis avati e§imene laenu‑

tagastuskasti. M6istagi ei kao ku‑

調Skapp Eesds, Haapsalu oli teine

hugi ka raama調kogu k軸astamise

linn

V6i皿瓢us.

mis sai endale raama調kogu

laenutu§kapi. N融dseks on ka
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Vaga Pa勘ude v釜iksemate raama‑

Laenutuskappi n謎tas raama創lkogu direktor Ru慣Rimmel.
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