TAVATAAN
KIRJASTOSSA!

Kirjasto Suomessa
ja Tampereella
Suomen jokaisessa kunnassa on kirjasto. Suomessa
käytetään kirjastoja paljon. Kirjasto on tarkoitettu kaikille:
lapsille ja aikuisille, naisille ja miehille. Kirjaston käyttö on
maksutonta. Voit lainata kirjoja kotiin tai lukea kirjastossa.
Kirjastossa voit käyttää internetiä, tavata ihmisiä ja
osallistua tapahtumiin. Henkilökunta palvelee sinua
englanniksi ja suomeksi.
Tampereen kaupunginkirjaston pääkirjasto on nimeltään
Metso. Tampereella on lisäksi monta lähikirjastoa.
Kirjastoautoilla on pysäkkejä ympäri kaupunkia.
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Etsi tietoa,
tulosta ja kopioi
Kirjastossa voit käyttää kirjaston tietokoneita
ja internetiä. Saat liitettyä oman puhelimesi tai
tietokoneesi kirjaston WIFI-verkkoon. Kirjastossa
on skanneri ja kopiokone. Kirjaston tietotoreilla
saat apua tietokoneen ja internetin käytössä
suomeksi ja englanniksi.
Tietokoneiden käyttö on maksutonta.
Tulostaminen ja kopioiminen maksavat.

Tapahtumia
lapsille ja aikuisille
Kirjastossa järjestetään maksuttomia tapahtumia
ympäri vuoden. Kirjailijat ja muusikot vierailevat
kirjastoissa. Tietotorit järjestävät kursseja
tietotekniikasta ja internetistä. Kirjastossa voi
kuulla elävää musiikkia. Kirjastoissa pidetään
myös taidenäyttelyitä.
Lapsille luetaan satuja satutunneilla. Kirjasto
järjestää lapsille myös elokuva-, musiikki- ja
teatteriesityksiä.
Kirjaston tiloja vuokrataan yhteisöille
tapahtumia ja kokoontumista varten.

Kirjoja, musiikkia,
lehtiä ja pelejä
Kirjastossa on tietoa ja viihdettä. Voit lainata
kirjastosta muun muassa kirjoja, lehtiä,
elokuvia ja pelejä. Kirjastosta saat myös
kirjoja ja äänitteitä suomen kielen opiskeluun.
Kirjastossa on lainattavaa monilla eri kielillä.
Oman kirjastosi kautta voit käyttää myös
Monikielisen kirjaston palveluja.
Osa kirjoista, lehdistä ja sanakirjoista
on sähköisessä muodossa. Sähköisessä
lehtipalvelussa on sanoma- ja aikakauslehtiä
ympäri maailman.
Voit lainata musiikkia, nuotteja ja joitakin soittimia. Kirjastossa on tiloja, joissa voi kuunnella
musiikkia ja harjoitella soittamista.

Lasten osasto on turvallinen paikka pienillekin
lapsille. Lapsille on kirjoja, sarjakuvia, lehtiä,
musiikkia, äänikirjoja, elokuvia ja pelejä useilla
kielillä. Henkilökunta auttaa löytämään sopivaa
katseltavaa ja kuunneltavaa.

Oma
kirjastokortti
Tarvitset kirjastokortin, kun lainaat kirjoja tai käytät tietokonetta kirjastossa. Jokainen saa kirjastokortin. Kirjastokortti on maksuton ja henkilökohtainen. Älä anna kenenkään muun käyttää
korttiasi. Sama kirjastokortti toimii Tampereella
ja muissa Pirkanmaan kuntien kirjastoissa, kuten
esimerkiksi Lempäälässä, Kangasalla ja Nokialla.

Lainaaminen
ja palauttaminen
Laina-aika on yleensä kaksi tai neljä viikkoa. Kun
lainaat, saat kuitin. Siitä näet, mikä on palautuspäivä eli eräpäivä. Olet vastuussa lainoistasi. Kaikilla, jotka noudattavat kirjaston sääntöjä, on oikeus käyttää kirjaston palveluja.

Verkkokirjastossa
voi uusia ja varata
Internetissä osoitteessa piki.verkkokirjasto.fi löydät tiedot Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmista. Voit etsiä teosta tekijän, nimen, aiheen ja
kielen mukaan. Internetissä voit itse uusia lainasi ja varata aineistoa. Tähän tarvitset kirjastokortin ja PIN-koodin.
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