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Kütüphane hizmetleri
Kütüphaneyi herkes kullanabilir. Kütüphane kullanımı ücretsizdir.
Oulu Şehir Kütüphanesi, ana kütüphanede ve çevredeki farklı kütüphanelerde hizmet
vermektedir.
Kütüphanesi olmayan yerlerde gezici kütüphane hizmet verir.
Kütüphanede dergi veya kitap okuyabilir veya ödünç alarak eve götürebilirsiniz.
Ayrıca bilgisayar kullanabilir ve Internet'e girebilirsiniz.
Kütüphane çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hizmet verir.
Kütüphanelerde her çeşit materyal bulunmaktadır:
roman türü dışındaki kitaplar
romanlar, şiir kitapları ve resimli kitaplar
çizgi romanlar
gazeteler ve dergiler
müzik CD'leri
ciltlenmemiş notalar
DVD filmler
dil dersleri
CD-ROM yazılım
sesli kitaplar.
Kütüphanelerdeki materyaller Fince, İsveççe ve diğer birçok dildedir. Kütüphanede kendi
dilinizde kitaplar da bulabilirsiniz.
Kütüphanenin kullanımı
Kütüphanede kitap, dergi vb. okuyabilir, bir konuyu araştırabilir veya bilgisayar
kullanabilirsiniz.
Ayrıca müzik bölümünde müzik dinleyebilirsiniz.
Kütüphane, okumak ve ders çalışmak için sakin bir yerdir. Lütfen diğer kütüphane
kullanıcılarını rahatsız etmeyiniz.
Yardım için kütüphane görevlilerine danışınız. Kütüphanenin kullanımı hakkında size yardımcı
olacaklardır. Ayrıca size aradığınız materyal veya bilgiyi bulma konusunda da yardımcı
olacaklardır.
Ödünç Alma
Kütüphaneden kitap, dergi veya diğer materyalleri ödünç alabilirsiniz.
Kütüphaneden kitap, dergi veya diğer materyalleri ödünç almak için bir kütüphane kartınızın
olması gerekir. Finlandiya'da yaşayan herkes bir kütüphane kartı alabilir. Pasaportunuzu veya
nüfus cüzdanınızı kütüphane görevlilerine göstererek bir kütüphane kartı alabilirsiniz.
18 yaşından küçükseniz, annenizin veya babanızın veya velinizin izni gerekecektir.
Kütüphane kartınız olmadan kütüphaneden kitap, dergi veya diğer materyalleri ödünç
alamazsınız. Kütüphaneye giderken kütüphane kartınızı yanınıza almayı unutmayınız.
Kitap, dergi veya diğer materyalleri kütüphane görevlisinden veya ödünç verme makinesinden
ödünç alabilirsiniz.

Kütüphane kartı kişiseldir. Kütüphane kartınızı sizden başkası kullanamaz. Kartınızla ödünç
alınan materyallerin sorumluluğu size aittir. Kartınızı kaybetmeniz veya yeni bir adrese
taşınmanız durumunda bunu kütüphaneye bildirmeyi unutmayınız.
Ödünç alma süresi
Kitaplar için ödünç alma süresi genellikle dört haftadır. Müzik, DVD filmler ve CD-ROM
yazılım için ödünç alma süresi daha kısa olabilir.
Ödünç aldığınız materyal için size bir alındı belgesi verilecektir. Alındı belgesinde ödünç
aldığınız materyaller ve materyalleri geri vermeniz gereken tarih belirtilir. Materyalleri alındı
belgesinde belirtilen tarihten sonra geri vermeniz durumunda kütüphaneye gecikme ücreti
ödemeniz gerekecektir.
Kütüphaneyi telefonla arayarak veya Internet üzerinden ödünç alma sürenizi yenileyerek
ödünç alma sürenizi uzatabilirsiniz.
Ödünç alma sürenizi Internet üzerinden yenilemek için bir parolaya ihtiyacınız olacaktır.
Parolayı kütüphaneden alabilirsiniz.
Materyal bir başkası tarafından ayırtılmışsa, ödünç alma sürenizi yenileyemezsiniz.
Materyallerin geri verilmesi
Materyalleri herhangi bir Oulu Şehir Kütüphanesi'ne verebilirsiniz. Materyalleri geri verirken
kütüphane kartınıza gerek yoktur.
Materyallerin ayırtılması
Bir kitap veya başka bir materyal bir başkası tarafından ödünç alınmışsa, kitabı veya
materyali kütüphanede veya Internet üzerinden ayırtabilirsiniz. Kitap, dergi veya materyal
hazır olduğunda kütüphane sizi bilgilendirecektir. Materyalleri ayırtmak için bir materyal
ayırtma ücreti alınır.
Kütüphanedeki etkinlikler
Kütüphane, üyeleri için çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenlemektedir.
Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kütüphane görevlilerine danışabilir veya
kütüphanenin sitesinden bilgi edinebilirsiniz: www.ouka.fi/kirjasto

