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ห้ องสมุดประจำเมืองโอวลู – ห้ องสมุดจังหวัด

บริการสาหรั บผู้ใช้ ห้องสมุด
ทุกคนเข้ ำมำใช้ บริ กำรห้ องสมุดได้ โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำบริ กำรใช้ ห้องสมุด
ห้ องสมุดประจำเมืองโอวลูอยูใ่ นห้ องสมุดหลักอำเภอเมืองโอวลู และในห้ องสมุดท้ องถิ่นอื่น ๆ อีกหลำยแห่ง
ห้ องสมุดเคลื่อนที่ผ่ำนภูมิภำคต่ำง ๆ ที่ไม่มีห้องสมุดท้ องถิ่น
ท่ำนสำมำรถเข้ ำมำห้ องสมุดที่จะอ่ำนนิตยสำร หรื อหนังสือ หรื อยืมนำกลับไปอ่ำนทีบ่ ้ ำน
ท่ำนยังสำมำรถยืมแผ่นซีดี ภำพยนตร์ ตำ่ ง และหนังสือพูดคุย
ท่ำนยังสำมำรถใช้ คอมพิวเตอร์ และอิเทอร์ เน็ดในห้ องสมุด
ห้ องสมุดเปิ ดให้ บริ กำรแก่ทงเด็
ั ้ ก ๆ วัยรุ่ น และผู้ใหญ่ด้วย
ห้ องสมุดมีวสั ดุทกุ ประเภท

-

หนังสือสำรคดี ๆ
นวนิยำย ๆ หนังสือบทกวี ๆ และหนังสือรูปภำพ ๆ
กำร์ ตนู ๆ
หนังสือพิมพ์ และนิตยสำร ๆ
เพลงในแผ่นซีดี ๆ
โน้ ตเพลง ๆ
ภำพยนตร์ ในแผ่นดีวีดี ๆ และหนังในเครื่ องเล่นบลูเรย์ ๆ
หลักสูตรสอนภำษำ ๆ
หนังสือพูดคุย ๆ

ในห้ องสมุดมีหนังสือ และวัสดุตำ่ ง ๆ ด้ วยภำษำฟิ นแลนด์ ภำษำสวีเดน และอีกหลำยภำษำ
ในห้ องสมุดอำจมีหนังสือในภำษำของท่ำนด้ วย

วิธีใช้ บริการห้ องสมุด
ท่ำนสำมำรถเข้ ำห้ องสมุด เพื่ออ่ำนหนังสือ ค้ นหำข้ อมูล หรื อใช้ คอมพิวเทอร์ ๆ
ในแผนกดนตรี ทำ่ นยังสำมำรถฟั งเพลง
ห้ องสมุดคือสถำนที่เงียบสงบเพื่ออ่ำน และเรี ยน แต่เวลำอยู่ในห้ องสมุด ห้ ำมรบกวนผู้ใช้ ห้องสมุดคนอื่น ๆ
ถ้ ำท่ำนต้ องกำรควำมช่วยเหลือ ขอติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ห้องสมุด พวกเขำสำมำรถที่จะให้ คำแนะนำในกำรใช้ บริ กำรห้ องสมุด และจะช่วยค้ นหำหนังสือ หรื อข้ อมูลต่ำง ๆ

การยืมหนังสือ
ท่ำนสำมำรถยืมหนังสือ และวัสดุอย่ำงอื่นจำกห้ องสมุดเพื่อจะอ่ำนที่บ้ำน
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ท่ำนต้ องกำรบัตรห้ องสมุดเพื่อยืมหนังสือ ผู้ที่อำศัยอยู่ในประเทศฟิ นแลนด์ มีสทิ ธิทจี่ ะได้ รับบัตรห้ องสมุดจำกเจ้ ำหน้ ำที่ประจำห้ องสมุด
ท่ำนจะต้ องแสดงหนังสือเดินทำง หรื อบัตรประชำชน
ถ้ ำท่ำนอำยุไม่ถงึ 18 ปี ท่ำนต้ องได้ รับอนุญำตจำกผู้ปกครอง หรื อผู้ดแู ลอื่น ๆ ก่อน
ท่ำนไม่สำมำรถยืมหนังสือต่ำง ๆ หำกไม่มีบตั รห้ องสมุด ก็เลยอย่ำลืมนำบัตรห้ องสมุดมำด้ วยทุกครัง้ เวลำมำใช้ บริกำรห้ องสมุด
ท่ำนสำมำรถยืมวัสดุตำ่ ง ๆ จำกเจ้ ำหน้ ำที่ห้องสมุด หรื อผ่ำนเครื่ องยืมหนังสือ
บัตรห้ องสมุดเป็ นบัตรเฉพำะสำหรับแต่ละคน ไม่อนุญำตให้ คนอื่นใช้ บตั รดังกล่ำว ท่ำนรับผิดชอบหนังสือที่ยืม ด้ วยบัตรของท่ำน โปรดแจ้ งให้ ห้องสมุดทรำบทันที
ในกรณีที่ทำ่ นทำบัตรห้ องสมุดหำย หรื อถ้ ำย้ ำยที่อยู่ใหม่

ระยะเวลาการยืม
ตำมปกติระยะเวลำกำรยืมหนังสือก็คือสี่อำทิตย์ แต่ถ้ำจะยืมหนังสือพิเศษ ๆ หนังสือพิมพ์ ๆ แผ่นซีดีเพลง ๆ และดีวีดีภำพยนตร์ ๆ ระยะเวลำกำรยืมอำจจะสัน่ กว่ำนี ้
เวลำยืมหนังสือ ท่ำนจะได้ รับใบเสร็ จ จำกใบเสร็ จดังกล่ำวเห็นว่ำ ท่ำนยืมหนังสืออะไรบ้ ำง และจะต้ องนำ หนังสือมำส่งคืนห้ องสมุดวันที่เท่ำไหร่
ถ้ ำท่ำนนำหนังสือมำคืนช้ ำกว่ำวันที่แสดงในใบเสร็ จนัน้ ท่ำนจะต้ องจ่ำยค่ำปรับ
ท่ำนสำมำรถต่อเวลำกำรยืมในห้ องสมุด หรื อด้ วยติดต่อห้ องสมุดทำงโทรศัพท์ หรื อทำงอินเทอร์ เน็ต
ถ้ ำท่ำนอยำกจะต่อเวลำกำรยืมทำงอินเทอร์ เน็ต ท่ำนต้ องใช้ รหัสผ่ำน ซึง่ ท่ำนสำมำรถขอได้ จำกห้ องสมุด
ท่ำนไม่สำมำรถต่อเวลำยืม ถ้ ำมีผ้ จู องหนังสือนันต่
้ อจำกท่ำนแล้ ว

การคืนหนังสือ
ท่ำนสำมำรถคืนหนังสือในห้ องสมุดใดก็ได้ ของOUTI ท่ำนไม่จำเป็ นต้ องใช้ บตั รห้ องสมุดเมื่อคืนหนังสือ

การจองหนังสือ
ท่ำนสำมำรถจองหนังสือ ๆ แผ่นซีดี ๆ ภำพยนตร์ ๆ และวัสดุอื่น ๆ ด้ วย ท่ำนสำมำรถจองได้ ในห้ องสมุด หรื อทำงอินเทอร์ เน็ตก็ได้ ห้ องสมุดจะแจ้ งให้ ทำ่ นทรำบ
เมื่อท่ำนสำมำรถมำรับหนังสือหรื อวัสดุอื่น ๆ
ท่ำนไม่ต้องจ่ำยค่ำจอง แต่ถ้ำท่ำนไม่ไปรับหนังสือดังกล่ำว ห้ องสมุดอำจจะคิดค่ำธรรมเนียม

กิจกรรภายในห้ องสมุด
ห้ องสมุดจะจัดนิทรรกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ กบั ผู้มำใช้ บริ กำรทุกเพศทุกวัย
ในกรณีทำ่ นอยำกทรำบเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ โปรดถำมจำกห้ องสมุด หรื ออ่ำนจำกเว็บใซต์ของห้ องสมุด www.ouka.fi/kirjasto

ห้ องสมุดที่ใช้ ได้ ด้วยตัวเอง
ท่ำนสำมำรถที่จะเข้ ำห้ องสมุดบำงแห่งที่เมืองโอวลู แม้ ว่ำเจ้ ำหน้ ำที่ไม่อยู่ และปิ ดบริ กำรแล้ ว แต่ตอนนันท่
้ ำนต้ องมีบตั รห้ องสมุดและรหัสผ่ำน เพื่อเปิ ดประตูได้

