OULUN KAUPUNGINKIRJASTO-MAAKUNTAKIRJASTO

Kirjaston palvelut
Kaikki voivat käyttää kirjastoa. Kirjaston käyttö on ilmaista.
Oulun kaupunginkirjasto toimii pääkirjastossa ja eri asuinalueiden lähikirjastoissa.
Kirjastoauto käy alueilla, joilla ei ole omaa kirjastoa.
Kirjastoon voi tulla lukemaan lehtiä tai kirjoja ja lainaamaan niitä.
Kirjastossa voi myös käyttää tietokoneita ja Internetiä.
Kirjasto palvelee lapsia, nuoria ja aikuisia.
Kirjastossa on erilaista aineistoa:
- tietokirjoja
- romaaneja, runokirjoja ja kuvakirjoja
- sarjakuvia
- lehtiä
- musiikkia CD-levyillä
- nuotteja
- DVD-elokuvia
- kielikursseja
- CD-ROM-ohjelmia
- äänikirjoja
Kirjastossa on aineistoa suomeksi, ruotsiksi ja monilla muilla kielillä. Kirjastossa voi olla
kirjoja myös sinun äidinkielelläsi.
Näin käytät kirjastoa
Kirjastoon voit tulla vapaasti lukemaan, etsimään tietoa tai käyttämään tietokoneita.
Musiikkiosastolla voit myös kuunnella musiikkia.
Kirjasto on rauhallinen luku- ja opiskelupaikka. Ota muut ihmiset huomioon, kun olet
kirjastossa.
Pyydä apua kirjaston henkilökunnalta. Kirjaston työntekijät opastavat kirjaston käytössä. He
myös auttavat aineistojen ja tiedon hakemisessa.
Lainaaminen
Kirjoja ja muuta aineistoa voi lainata kotiin.
Lainaamista varten tarvitset kirjastokortin. Sen voivat saada kaikki Suomessa asuvat
henkilöt. Kirjastokortin saat kirjaston työtekijöiltä, kun esität passin tai
henkilöllisyystodistuksen.
Alle 18-vuotias voi saada kirjastokortin huoltajan tai muun vastuuhenkilön luvalla.
Ilman kirjastokorttia ei voi lainata. Muista siis ottaa se mukaan kirjastoon.
Aineistoja voit lainata kirjastovirkailijalta tai lainausautomaatista.
Kirjastokortti on henkilökohtainen. Muut eivät saa käyttää sitä. Olet vastuussa aineistosta,
joka kortilla on lainattu. Ilmoita heti kirjastoon, jos kirjastokorttisi katoaa tai osoitteesi
muuttuu.

Laina-aika
Kirjojen laina-aika on yleensä neljä viikkoa. Musiikin, DVD-elokuvien ja CD-ROM-ohjelmien
laina-aika voi olla lyhyempi.
Kun lainaat, saat kuitin. Siihen on merkitty lainaamasi aineisto ja päivämäärä, jolloin
aineisto pitää palauttaa. Jos palautat aineiston myöhässä, kirjasto perii sinulta
myöhästymismaksun.
Voit pidentää laina-aikaa kirjastossa, soittamalla kirjastoon tai Internetissä.
Internetissä uusimista varten tarvitset tunnusluvun. Sen saa kirjastosta.
Jos joku muu on varannut aineiston, et voi lainata sitä uudelleen.
Palauttaminen
Voit palauttaa lainaamasi aineiston kaikkiin Oulun kaupungin kirjastoihin. Kun palautat, et
tarvitse kirjastokorttia.
Varaaminen
Toisella ihmisellä lainassa olevan kirjan tai muun aineiston voit varata joko kirjastossa tai
Internetissä. Kirjasto lähettää ilmoituksen, kun voit noutaa sinulle varatun aineiston.
Varaamisesta maksetaan varausmaksu.
Kirjastossa tapahtuu
Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia kaikenikäisille asiakkaille.
Tietoa tapahtumista saat kirjastosta ja kirjaston kotisivuilta Internetissä
www.ouka.fi/kirjasto.

