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ULEÅBORGS STADSBIBLIOTEK-LANDSKAPSBIBLIOTEK

Bibliotekets tjänster
Alla kan använda biblioteket. Det är avgiftsfritt att använda biblioteket.
Uleåborgs stadsbibliotek verkar på huvudbibliotek i Uleåborgs centrum och på närbiblioteken i olika
bostadsområden.
Bokbussen kommer till sådana områden där det inte finns ett eget bibliotek.
Du kan komma till biblioteket för att läsa tidningar eller böcker och för att låna ut dem. Du kan också låna
ut cd-skivor, filmer och talböcker.
På biblioteket kan du också använda datorer och Internet.
Biblioteket betjänar barn, unga och vuxna.
På biblioteket finns olika slags material:
- fackböcker
- romaner, diktböcker och bildböcker
- serier
- tidskrifter
- musik på cd-skivor
- noter
- dvd-filmer och BluRAy-filmer
- språkkurser
- talböcker
På biblioteket finner du material på finska, svenska och på många andra språk.
Där kan finnas material även på ditt modersmål.

Så här använder du biblioteket
Du kan komma fritt till biblioteket för att läsa, söka information eller använda datorer.
På musikavdelningen kan du också lyssna på musik.
Biblioteket är en lugn läse- och studieplats. Ta hänsyn till andra människor när du besöker biblioteket.
Be om hjälp från bibliotekets personal. De hjälper dig att använda biblioteket. De hjälper dig också att söka
material och information.

Att låna
Du kan låna böcker och annat material hem.
För att låna material behöver du ett bibliotekskort. Alla människor som bor i Finland kan få ett
bibliotekskort. Du får det då du visar ditt pass eller något annat identitetsbevis.
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Om du är under 18 år behöver du ett lov från din förälder eller någon annan ansvarig person.
Du kan inte låna utan ditt bibliotekskort. Glöm inte att ta det med då du kommer till biblioteket.
Du kan låna ut material från bibliotekarien eller genom att använda en låneautomat.
Bibliotekskortet är personligt. De andra får inte använda det. Du är ansvarig för materialet som har lånats
ut med ditt kort. Anmäl genast till bibliotek om ditt kort försvinner eller din adress förändras.

Lånetid
Lånetiden för böcker är i regel fyra veckor. Lånetiden för några böcker, tidskrifter, musik och filmer kan vara
kortare.
Du får ett kvitto när du lånar. På kvittot står allt material som du har lånat samt ett datum då materialet bör
återlämnas. Om du återlämnar materialet försenat måste du betala förseningsavgift.
Du kan förlänga lånetiden genom att ringa till biblioteket eller via Internet.
För att kunna förnya lån via Internet behöver du ett kodnummer som du får från biblioteket.
Du kan inte förnya materialet om någon annan har reserverat det.

Att återlämna
Du kan återlämna materialet till vilket Outi-bibliotek som helst. Du behöver inte bibliotekskortet då du
återlämnar.

Att reservera
Du kan reservera böcker, skivor, filmer och allt annat material. Biblioteket anmäler dig då du kan avhämta
det reserverade materialet.
Det är avgiftsfritt att reservera material. Om du inte hämtar din reservation måste du betala en avgift till
bibliotek.

Evenemang på bibliotek
På biblioteket ordnas utställningar och evenemang för kunder i alla ålder.
Information om evenemang finns på bibliotek eller på bibliotekets hemsida www.ouka.fi/kirjasto.

Meröppna bibliotek
I Uleåborg kan du besöka några bibliotek när det finns ingen personal på plats. Du behöver då ett
bibliotekskort och ett lösenord för att logga dig in till dessa bibliotek.

