Ofertë për shumë gjuhë për fëmijë dhe të rinjë

Albanisch

Biblioteka Kantonale Baselland ofron huazimin e mediave
në gjuhë të ndryshme.
Për fëmijët dhe të rinjtë ofrohet një ofertë në këto gjuhë:
shqip, anglisht, frëngjisht, i talisht, kroate/b
roate/boshnjake/
e/boshnjake/
sërbe, spanjolle,
panjolle, tamile
tamile dhe turke
turke.
urke
Perveç kësaj janë në dispozicion edhe libra të tjerë për
fëmijë në nëntitullin “Sprachenvielfalt“.
Në repartin “Sprachenlernen“ (“Mësimi i gjuhës“) gjeni
fjalor gjuhësor, material ndihmës për mësim dhe kurse
të gjuhës.
Librat dy-gjuhësor dhe tekste në gjermanishten e
thjeshtë ndihmojnë në mësimin e gjuhës gjermane
përmes metodës biseduese.
Më tepër informata mbi bibliotekën tonë mund të merrni
në Infothek ose në www.kbl.ch

Adresa dhe kontaktet
Kantonsbibliothek Baselland
Emma Herwegh-Platz 4
4410 Liestal
Tel:
061 552 50 80
Mail:
kantonsbibliothek@bl.ch
Web:
http://www.kbl.ch

Orari i punës
Mo
Di -Fr
Sa
So

geschlossen
09.00 - 18.30 h
09.00 - 16.00 h
09.00 - 16.00 h (nur Oktober - April)

Ofertë për shumë gjuhë për fëmijë dhe të rinjë

TË DASHUR PRINDËR
Ne gëzohemi, që fëmiju i juaj dishrion ta shfrytëzoj
bibliotekën kantonale. Ne dëshirojmë që oferta jonë të
nxisë dëshirën dhe interesin për lexim dhe mësim.
Ju lutemi mbështeteni fëmijun tuaj që të ketë sjellje dhe
përdorim të kujdesshëm me mediat tona.

Në lidhje me këtë,
këtë, ju lutemi vëreni këto pika:
pika:


Letërnjoftimi i bibliotekës është letërnjoftim i
juaji personal dhe kushton 5.-



Shfrytëzimi i Bibliotekës Kantonle Baselland
është falas për të rinjtë deri në moshën 20
vjeçare.



Afati i huazimit për mediat dhe librat, DCs,
kasetat dhe CD-ROMs është 4 javë, ndërsa për
Videot, DVD-s dhe revistat 2 javë.



Në rast të skadimit të afatit të huazimit pason
një vërejtje. Vërejtja e parë kushton 1.- për çdo
medium, vërejtja e dytë 5.- dhe e treta 10.-



Si prindër obligoheni për dëmtimin dhe humbjet
e mediave të huazuar, nëse shkaktohen nga
fëmiju i juaj.

Me nënshkrimin e juaj akceptoni kushtet e përgjithshme
për përdorimin e Bibliotekës Kantonale.

