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BIBLIOTEKSGUIDE

Svenska

BIBLIOTEKET ÄR EN MÖTESPUNKT FÖR ALLA
Biblioteket är en mötespunkt och ett kulturcentrum. På biblioteket kan du läsa, tillbringa tid,
träffa vänner och delta i evenemang. Bibliotekets personal hjälper dig, svarar på frågor och
förevisar biblioteket. Du betjänas också på engelska.
Vad finns det på biblioteket?
Biblioteket är avsett för barn, unga, kvinnor och män. På biblioteket lånar man böcker,
tidningar, filmer, musik, dataspel och språkkurser. På biblioteket finns det material för
studier i finska. För barn finns det bilderböcker, sagor, barnfilmer och barnmusik. På
biblioteket finns det noter och musikinspelningar. På vissa bibliotek finns det musikrum,
där man t.ex. kan spela piano.
På biblioteket kan man läsa tidningar och tidskrifter från olika delar av världen. Bibliotekets
datorer har internetuppkoppling. Du kan läsa tidningar på ditt eget språk också på internet.
På vissa bibliotek behöver du bibliotekskort för att reservera dator. Du kan reservera
datortid på förhand eller på plats. Med internetdatorerna kan du läsa din e-post, söka
information på nätet och göra utskrifter. Utskrifter är avgiftsbelagda. Alla datorer har
textbehandlings- och andra nyttoprogram. På vissa bibliotek finns det också scannrar och
tangentbord på olika språk. I Tammerfors får du hjälp med att använda dator och internet
på Tietotori och i Netti-Nysse.
Det är avgiftsfritt att besöka biblioteket, låna och använda datorer.
Hur får jag bibliotekskort?
Alla kan få bibliotekskort. Det behöver du när du lånar material. Samma bibliotekskort
används i hela Birkalandsområdet. Du får bibliotekskortet när du visar din legitimation med
foto. Barn under 15 år behöver förälders eller förmyndares underskrift på
ansökningsblanketten.
Det första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Kortet är personligt. Låt inte någon annan använda
det. Om kortet försvinner, meddela genast biblioteket om det. Till bibliotekskortet får du ett
eget lösenord, dvs. en PIN-kod.
Att låna och returnera
Utlåningstiderna varierar, de vanligaste är två eller fyra veckor. När du lånar, får du ett
kvitto. På kvittot ser du vilken som är sista avgiftsfria returneringsdag, dvs. förfallodag.
Lånen kan du förnya på biblioteket, i PIKI-nätbiblioteket eller per telefon, om det inte finns
några reservationer på det lånade materialet.
Alla som följer bibliotekets regler har lånerätt. Om du returnerar material för sent, måste du
betala förseningsavgift. Du har ansvar för dina lån.
Att reservera
Du kan reservera material som inte finns inne. Reservationen kan du göra på internet eller
i bibliotekets kundbetjäning. Reservationen är avgiftsbelagd. Det är avgiftsfritt att reservera
barn- och ungdomsmaterial.
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Hur hittar du något att låna?
På biblioteket ordnas böcker och annat material i hyllor efter ämne. Varje ämne ges eget
nummer det vill säga klass. Finlands geografi är t.ex. klass 42. I hyllorna står böckerna i
alfabetisk ordning oftast efter upphovsmannens efternamn. Skönlitteraturen är ordnad
efter språk.
Information om böcker och om i vilka klasser de finns i, kan du själv söka på datorn i
nätbiblioteket. Du kan söka material enligt upphovsman, bokens titel eller ämne. På datorn
ser du också om boken är utlånad, om den finns på andra bibliotek eller om det finns
reservationer på den. Bibliotekarierna hjälper dig med att söka information och böcker.
Bibliotekets evenemang
På biblioteket finns det barnevenemang. På sagostunderna hör man på sagor och leker.
Barn över tre år kan vara med. Sagostunderna hålls mestadels på finska. Det finns också
teaterföreställningar och andra evenemang för barn.
På biblioteket arrangeras litteraturkvällar, författarmöten, konserter och föredrag.
Evenemangen som biblioteket arrangerar är avgiftsfria. På många bibliotek finns det
utställningslokaler att hyra. Information om evenemang och utställningar får du på
biblioteket, på bibliotekets hemsidor, i tidningar och lokalradion.
Bokbussarna
Bokbussarna har hållplatser där det inte finns ett bibliotek i närheten. Bokbussarnas
tidtabeller och information om hållplatser får du på biblioteket och på bibliotekets
hemsidor.
Välkommen till biblioteket
På hemsidorna hittar du bibliotekens adresser och öppettider. Varje bibliotek fungerar som
en del av ett nationellt och internationellt biblioteksnät. Biblioteket är ett gemensamt
vardagsrum och en evenemangsplats.

