
ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ ΤΟΥ STONNINGTON ΕΙΝΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!   
Γραφτείτε σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις 
βιβλιοθήκες μας ή από το διαδίκτυο μέσω της 
ιστοσελίδας stonnington.vic.gov.au/library

Η κάρτα σας βιβλιοθήκης σάς δίνει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και υλικό που παρέχονται στις 
βιβλιοθήκες ή στο διαδίκτυο και στα τέσσερα 
παραρτήματα της βιβλιοθήκης και στο Κέντρο 
Ιστορίας Stonnington.

Για να γραφτείτε μέλος θα χρειαστείτε αποδεικτικά 
στοιχεία του ονόματος και της τρέχουσας διεύθυνσή 
σας.  Δεν υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για να 
γραφτείτε αλλά αν είστε κάτω των 18 θα χρειαστείτε 
την υπογραφή ενός γονέα ή κηδεμόνα. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MALVERN 
1255 High Street, Malvern  8290 1366

Δευτέρα – Πέμπτη 10πμ–8μμ
Παρασκευή 10πμ–6μμ
Σάββατο 10πμ–5μμ
Κυριακή 2μμ–5μμ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ PHOENIX PARK 
30 Rob Roy Road, Malvern East  8290 4000

Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ–6μμ
Σάββατο 10πμ–1μμ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ PRAHRAN 
180 Greville Street, Prahran  8290 3344

Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ–6μμ
Σάββατο 10am–1pm

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ TOORAK/SOUTH YARRA 
340 Toorak Road, South Yarra  8290 8000

Δευτέρα – Πέμπτη 10πμ–8μμ
Παρασκευή 10πμ–6μμ
Σάββατο 10πμ–5μμ
Κυριακή 2μμ–5μμ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ STONNINGTON 
1257 High Street, Malvern  8290 1360

Δευτέρα – Τρίτη 10πμ–4.30μμ
Τετάρτη 10πμ–7μμ
Πέμπτη – Παρασκευή 10πμ–4.30μμ

history@stonnington.vic.gov.au
stonnington.vic.gov.au/history

ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
8290 8011
homelibrary@stonnington.vic.gov.au

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
8290 8002
librooms@stonnington.vic.gov.au

library@stonnington.vic.gov.au
stonnington.vic.gov.au/library

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ STONNINGTON 
+ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Καλωσορίσατε 
στη Βιβλιοθήκη 
+ Υπηρεσία 
Πληροφοριών 
Stonnington

Greek



Δανεισμός 
Μπορείτε να δανειστείτε έως και 50 αντικείμενα για μια 
περίοδο τριών εβδομάδων.  Η περίοδος δανεισμού για 
αντικείμενα με υψηλή ζήτηση είναι δύο εβδομάδες.  Όλα τα 
αντικείμενα μπορούν να ανανεωθούν δύο φορές αν δεν έχει 
γίνει κράτηση από άλλους. Αυτό μπορεί να γίνει από το 
διαδίκτυο, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά. 

Μπορεί να γίνει κράτηση για αντικείμενα που έχουν 
δανειστεί ή βρίσκονται σε άλλη βιβλιοθήκη.  Μπορείτε να 
κάνετε κράτηση μέχρι 20 αντικείμενα και θα ειδοποιηθείτε 
όταν είναι διαθέσιμα. 

Τα αντικείμενα μπορούν να επιστρέφονται σε οποιαδήποτε 
Βιβλιοθήκη του Stonnington ή από τις θυρίδες επιστροφής 
μετά τις εργάσιμες ώρες.  

Για καθυστερημένη επιστροφή αντικειμένων επιβάλλονται 
χρεώσεις καθυστέρησης. Δώστε μας τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να λαβαίνετε 
ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν τελειώσει η περίοδος 
δανεισμού σας.   

Υλικό
Διαθέτουμε εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα για δανεισμό, 
για να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά ή για ζωντανή αναμετά-
δοση. Αναζητήστε στον κατάλογό μας ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας για: 
> Βιβλία συμπεριλαμβανομένων σε ακουστική μορφή ή με 

μεγάλα τυπογραφικά γράμματα, περιοδικά, CD, DVD και 
eBooks (βιβλία στο διαδίκτυο)

> Μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για 
πολλά και διάφορα θέματα

> eBooks που μπορείτε να κατεβάσετε και ακουστικά 
βιβλία με Bolinda Digital (BorrowBox)· ψηφιακή μουσική 
μέσω Freegal· ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο με Beamafilm· 
και πλήρως ψηφιοποιημένα περιοδικά με Zinio 

> Οι θεματικές συλλογές μας για ταξίδια, σχέδιο, σπίτι και 
κήπο και υγεία

> Συλλογές σε άλλες γλώσσες και υλικό για να βελτιώσετε 
τις ικανότητές σας στην αγγλική γλώσσα

Υπηρεσίες 
Παρουσιάζουμε πολλά προγράμματα για ενήλικες, παιδιά 
και νέους όπως ώρες παραμυθιών, τραγουδάκια για μωρά 
και συνεδρίες ανάγνωσης Διαβάζω και Μεγαλώνω,  
προγράμματα σχολικών διακοπών, προβολές ταινιών, 
λέσχες βιβλίου, πωλήσεις βιβλίων, ομιλίες για βιβλία και 
συγγραφέων, ενημερωτικές συνεδρίες για νέες τεχνολογίες 
και εργαστήρια για διάφορα θέματα τρόπου ζωής.  
Περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν προγράμματά 
μας διατίθενται στις βιβλιοθήκες και στην ιστοσελίδα μας.  

Όλες οι βιβλιοθήκες έχουν εξοπλισμό για σκανάρισμα, 
έγχρωμες εκτυπώσεις και φωτοτυπίες, διατίθενται 
αίθουσες συναντήσεων για ενοικίαση και δωρεάν 
πρόσβαση σε WiFi και υπολογιστές. 

Κοινοτικές γλώσσες
Προσφέρουμε ποικίλο υλικό για την πολιτισμικά και 
γλωσσικά ποικιλόμορφη κοινότητά μας.  

Malvern   Ελληνικά, Ιταλικά 
Prahran   Κινεζικά, Ελληνικά, Ρωσικά  
Toorak/South Yarra Γαλλικά

Οικιακή Υπηρεσία 
Βιβλιοθήκης
Παρέχουμε δωρεάν διανομή υλικού της βιβλιοθήκης για 
μέλη της κοινότητάς μας που σωματικά δεν μπορούν να 
επισκεφθούν τις βιβλιοθήκες μας. Αν γνωρίζετε κάποιον 
που δεν μπορεί να επισκεφθεί τις βιβλιοθήκες μας λόγω 
μεγάλης ηλικίας, αναπηρίας, ασθένειας ή τραυματισμού 
και θα ήθελε να λαβαίνει αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε στο 8290 8011.

Πρόσβαση 
Στόχος μας είναι να είμαστε προσβάσιμοι σε όλα τα μέλη της 
κοινότητάς μας. Οι βιβλιοθήκες μας έχουν είσοδο ράμπας, 
ασανσέρ, ακουστικό κύκλωμα, σημεία επαναφόρτισης, 
συλλογές με μεγάλα τυπογραφικά γράμματα και ακουστικής 
μορφής (βιβλία σε κασέτες), βιβλία εκμάθησης ανάγνωσης για 
αρχάριους έως προχωρημένους, βοηθήματα ανάγνωσης 
όπως μεγεθυντικοί φακοί και κάποια προσαρμοστική 
τεχνολογία. Διατίθενται επίσης αντίτυπα σε ακουστικό CD του 
ενημερωτικού δελτίου κατοίκων του Δήμου. 

Η Υπηρεσία Κοινοτικής Μεταφοράς του Δήμου Stonnington 
μπορεί επίσης να βοηθήσει τα άτομα που δυσκολεύονται να 
χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα συγκοινωνίας.  Για περισσότερες 
πληροφορίες για την υπηρεσία αυτή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα Community Transport Service στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου stonnington.vic.gov.au or phone 8290 3224.

Όροι χρήσης 
Με την εγγραφή σας στην βιβλιοθήκη συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους: 
> Να προσκομίζετε την κάρτα σας βιβλιοθήκης κάθε φορά που δανείζεστε.
> Να αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλα τα αντικείμενα που έχουν δανειστεί με την 

κάρτα σας βιβλιοθήκης μέχρι να επιστραφούν στη βιβλιοθήκη και να 
διεκπεραιωθούν από το προσωπικό.

> Ως εγγυητής, να αναλαμβάνετε την ευθύνη για την επιλογή των δανειζόμενων 
αντικειμένων, για τη χρήση του διαδικτύου και τα βιντεοπαιχνίδια από άτομα κάτω 
των 18 χρονών.

> Να πληρώσετε τα έξοδα αντικατάστασης και διεκπεραίωσης για κάθε αντικείμενο 
που χαθεί, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά κατά το διάστημα δανεισμού, εκτός από 
ζημιά που προκλήθηκε από τη λογική φθορά.

> Να ειδοποιήσετε αμέσως τη βιβλιοθήκη εάν η κάρτα σας βιβλιοθήκης χαθεί ή 
κλαπεί.

> Να ενημερώσετε τη βιβλιοθήκη για κάθε αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία, 
όπως το όνομα ή/και η διεύθυνση.

> Να συμμορφώνεστε με τους Δημοτικούς Νόμους 2008 του Δήμου Stonnington.  

Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2000
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ή λαμβάνονται από χρήστες της 
βιβλιοθήκης δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την 
παροχή, επανεξέταση ή βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Μπορείτε να 
διαβάσετε για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου και πώς 
μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία στην 
ιστοσελίδα του Δήμου stonnington.vic.gov.au


