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JUHIS RAAMATUKOGU KASUTAJALE

eesti

RAAMATUKOGU – KOHTUMISPAIK KÕIGILE
Raamatukogu on kohtumispaik ja kultuurikeskus. Raamatukogus võid lugeda, aega veeta,
kohtuda sõprdega ja osaleda üritustel. Raamatukogu töötajad aitavad sind, vastavad
küsimustele ja tutvustavad raamatukogu. Sind võidakse teenindada ka inglise keeles.
Mida raamatukogus on?
Raamatukogu on mõeldud lastele, noortele, naistele ja meestele. Raamatukogus saab
laenutada raamatuid, ajalehti ja ajakirju, filme, muusikat, arvutimänge ning
keeleõppekomplekte. Raamatukogus leidub materjale soome keele õppimiseks. Lastele
leidub pildiraamatuid, muinasjutte, lastefilme ja muusikat. Raamatukogus on noote ja
muusikasalvestisi. Osades raamatukogudes on olemas ka muusikatuba, kus võib näiteks
harjutada klaverit.
Raamatukogus võid lugeda erinevate maade ajalehti ja ajakirju. Raamatukogu arvutites on
internetiühendus. Internetis võid lugeda näiteks oma keeles ilmuvaid võrguväljaandeid.
Osades raamatukogudes läheb arvuti kinnipanemiseks vaja raamatukogukaarti. Aja arvuti
kasutamiseks võid omale kinni panna internetis või ka kohapeal. Internetti ühendatud
arvuti abil võid lugeda oma elektronposti, otsida internetist teavet või midagi välja printida.
Printimine on tasuline. Kõikides arvutites on ka tekstitöötlus- jm. programme. Mõnes
raamatukogus leidub ka skanner ning erinevate keelte tähemärkidega klaviatuure.
Tamperes pakuvad arvuti ja interneti kasutamisel abi ka Tietotori infopunktid ning
internetibuss Netti-Nysse.
Raamatukogus käimine, laenutamine ja arvutite kasutamine on tasuta.
Kuidas saada endale raamatukogukaart?
Raamatukogukaardi võib saada igaüks. Seda läheb sul tarvis, kui tahad raamatukogust
endale midagi laenutada. Sama raamatukogukaarti saab kasutada kõigis Pirkanmaa
raamatukogudes. Raamatukogukaardi saamiseks tuleb esitada pildiga isikut tõendav
dokument. Alla 15-aastased lugejad peavad taotlusblanketile võtma vanema või hooldaja
allkirja.
Esmane raamatukogukaart on tasuta. Raamatukogukaart on isiklik, seda ei tohi anda
kellelegi teisele kasutada. Kui kaart kaob ära, teata sellest kohe raamatukogusse.
Raamatukogukaardi jaoks saad ka isikliku PIN-koodi.
Laenutamine ja laenude tagastamine
Laenutamise tähtajad võivad vahelduda, tavaliselt on need kaks või neli nädalat.
Laenutamisel saad kviitungi. Kviitungil on kirjas laenu tähtaeg ehk see, mis kuupäevaks
tuleb laen kõige hiljemalt tagastada. Laenusid saab pikendada raamatukogus, internetis
(PIKI-verkkokirjasto) või telefoni teel. Laenu pikendamise eelduseks on, et keegi teine ei
ole antud teavikut vahepeal endale reserveerinud.
Laenamisõigus on igaühel, kes järgib raamatukogu reegleid. Laenu tagastamise hilinemise
eest tuleb maksta hilinemismaksu. Laenu ja selle õigeaegse tagastamise eest vastutad
sina.
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Reserveerimine
Kui teos, mida sa tahaksid laenata, on parajasti välja laenatud, siis on sul võimalik see
enda jaoks reserveerida. Reserveeringu võid teha internetis või raamatukogu
klienditeeninduses. Reserveerimine on tasuline, välja arvatud laste- ja noorteraamatud,
mille reserveerimine on tasuta.
Kuidas laenatavat raamatut raamatukogus üles leida?
Raamatud ning muud teavikud on raamatukogus paigutatud riiulitesse ainevaldkondade
ehk teemade kaupa. Igale teemale on antud oma number ehk luokka. Näiteks Soome
geograafia luokka on 42. Ainevaldkonna sees on raamatud paigutatud tähestikulises
järjekorras, tavaliselt teose autori perekonnanime järgi. Ilukirjandus on paigutatud keelte
kaupa.
Teavet raamatute kohta ning seda, mis teema alla mingi raamat kuulub, võid otsida arvuti
abil võrguraamatukogust. Teavikuid on võimalik otsida autori, raamatu pealkirja või teema
järgi. Arvutist näed, kas teos on saadaval või on ta parajasti välja laenatud, kas seda
leidub mõnes teises raamatukogus ja kas keegi on selle raamatu endale juba
reserveerinud. Raamatukogutöötajad on meeleldi info ja raamatute otsimisel abiks.
Raamatukogu üritused
Raamatukogus korraldatakse lasteüritusi. Muinasjututunnil kuulatakse üheskoos
muinasjutte või mängitakse. Muinasjututunnist osa võtma lubatakse vähemalt
kolmeaastasi lapsi. Muinasjututunnid on peamiselt soome keeles. Lastele korraldatakse ka
teatrietendusi ning muid üritusi.
Raamatukogus korraldatakse ka kirjandusõhtuid, kohtumisi kirjanikega, kontserte ning
loenguid erinevatel teemadel. Raamatukogu poolt korraldatud üritused on tasuta. Mitmetes
raamatukogudes on võimalik panna kinni ruume näituste korraldamiseks. Teavet ürituste
ja näituste kohta saab raamatukogudest, internetist, ajalehtedest ning kohalikust raadiost.
Raamatukogubuss
Sinna, kus raamatukogu ei ole, tuleb raamatukogubuss. Raamatukogubussi
peatumiskohtade ja liikumisgraafiku kohta saab infot raamatukogudest ning
raamatukogude internet-lehekülgedelt.
Teretulemast raamatukogusse!
Lähima raamatukogu aadressi ning lahtiolekuaja leiad internetist. Raamatukogud kuuluvad
üle-Soomelisse ning rahvusvahelisse raamatukogude võrgustikku. Raamatukogu on ühine
elutuba ja ürituste toimumispaik.

