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Các dịch vụ của thư viện
Mọi người đều có thể sử dụng thư viện. Đây là dịch vụ miễn phí.
Hệ thống Thư Viện Thành Phố Oulu hoạt động ở thư viện chính và các thư viện của các khu
xung quanh khác nhau.
Thư viện lưu động này được đưa đến những khu vực không có thư viện.
Bạn có thể đọc sách báo trong thư viện hoặc mượn mang về nhà.
Bạn cũng có thể sử dụng máy tính và Internet.
Thư viện này phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.
Các thư viện có mọi loại tài liệu:
sách phi tiểu thuyết
tiểu thuyết, thơ và sách có hình ảnh
truyện tranh
báo và tạp chí
CD nhạc
bản nhạc in
Phim DVD
giáo trình học tiếng
Phần mềm CD-ROM
sách nói.
Các thư viện có tài liệu bằng tiếng Phần Lan, Thụy Điển và nhiều ngôn ngữ khác. Thư viện
cũng có thể có sách bằng ngôn ngữ của bạn.
Cách sử dụng thư viện
Bạn có thể đọc, tìm thông tin hoặc sử dụng máy tính tại thư viện.
Bạn cũng có thể nghe nhạc ở khu âm nhạc.
Thư viện là nơi yên tĩnh để đọc sách và học tập. Đừng quấy rầy những người sử dụng khác
của thư viện.
Hãy nhờ nhân viên thư viện giúp đỡ. Họ sẽ giúp bạn sử dụng thư viện. Họ cũng có thể giúp
bạn tìm tài liệu hoặc thông tin.
Mượn tài liệu
Bạn có thể mượn sách và các tài liệu khác của thư viện.
Bạn cần có thẻ thư viện để mượn tài liệu của thư viện. Bất kỳ ai sống ở Phần Lan cũng có thể
làm thẻ thư viện. Bạn có thể nhận thẻ từ nhân viên thư viện khi bạn trình hộ chiếu hoặc thẻ
căn cước cho họ xem.
Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần có sự cho phép của cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Bạn không thể mượn tài liệu nếu không có thẻ thư viện. Hãy nhớ mang theo thẻ thư viện khi
đến thư viện.
Bạn có thể mượn tài liệu từ thủ thư hoặc sử dụng máy mượn sách.
Thẻ thư viện là thẻ cá nhân. Người khác không được phép sử dụng thẻ thư viện của bạn. Bạn
có trách nhiệm đối với tất cả các tài liệu đã mượn bằng thẻ của bạn. Nếu bạn làm mất thẻ
hoặc chuyển đến sống ở một địa chỉ mới, hãy nhớ thông báo cho thư viện.
Thời gian cho mượn sách
Thời gian cho mượn sách thường là 4 tuần. Thời gian cho mượn đĩa nhạc, phim DVD, và
phần mềm CD-ROM có thể ngắn hơn.
Bạn sẽ nhận được biên nhận đối với tài liệu bạn mượn. Biên nhận này cho biết tài liệu bạn đã
mượn và ngày phải trả lại tài liệu. Nếu bạn trả lại tài liệu đã mượn trễ hơn ngày ghi trên biên
nhận, bạn phải nộp phí cho thư viện.
Bạn có thể mượn tài liệu trong thời gian lâu hơn nếu bạn gọi điện cho thư viện hoặc xin gia
hạn thời gian mượn qua mạng.
Nếu bạn muốn gia hạn thời gian mượn qua mạng, bạn sẽ cần có mật khẩu. Bạn có thể nhận
mật khẩu tại thư viện.
Nếu tài liệu đã có người khác đăng ký trước, bạn sẽ không thể gia hạn thời gian mượn.
Trả lại tài liệu
Bạn có thể trả lại tài liệu cho bất kỳ thư viện Thành Phố Oulu nào. Bạn không cần có thẻ thư
viện khi trả tài liệu.
Đăng ký mượn tài liệu
Nếu đã có người khác mượn sách hoặc tài liệu khác, bạn có thể đăng ký mượn tại thư viện
hoặc qua mạng. Thư viện sẽ gửi thông báo cho bạn biết khi có tài liệu. Thư viện sẽ thu phí
để đăng ký mượn tài liệu.
Các sự kiện tại thư viện
Thư viện tổ chức các buổi triển lãm và sự kiện dành cho độc giả.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các sự kiện này, hãy hỏi thông tin tại thư viện hoặc
tham khảo trang web của thư viện. www.ouka.fi/kirjasto.

