RUOTSI

Bibliotek
I varje kommun i Finland finns det ett allmänt
bibliotek.
Biblioteket är en mötesplats och
ett kulturcentrum.
Biblioteket är till för barn, ungdomar, kvinnor
och män. I biblioteket kan du läsa, tillbringa tid,
träffa vänner och delta i evenemang.
Bibliotekets personal hjälper dig, svarar på
dina frågor och presenterar biblioteket.
Biblioteket finns till för alla invånare
och är gratis att använda.
I biblioteket kan du:
yy låna böcker, tidningar, musik och videor
yy använda bibliotekets datorer
och andra elektroniska apparater
yy delta i läsecirklar, evenemang och kurser
yy be om experthjälp av personalen
yy använda bibliotekets lokaler,
till exempel läsesalen.
Du får mera information i biblioteken
och på bibliotekens webbsidor.
Nästan alla tjänster och evenemang
på biblioteken är gratis.
För att låna behöver du ett bibliotekskort
som är i kraft.
Många andra tjänster i biblioteket kan du
använda utan bibliotekskort.

I biblioteket hålls litteraturkvällar,
författarträffar, konserter och föredrag.
De evenemang som biblioteken ordnar är gratis.
I många bibliotek finns det utställningsrum,
som du kan reservera.
Du får information om evenemang
och utställningar i biblioteken
och på bibliotekens webbsidor.
Du kan också själv ordna evenemang
på biblioteket.
På bibliotekets datorer kan du läsa din e-post,
söka information på nätet eller skriva ut
dokument.
I en del kommuner kostar det att skriva ut
dokument.
Alla datorer har ordbehandlingsprogram och
andra nyttoprogram.
En del bibliotek har också skanner
och tangentbord på olika språk.
Du kan använda bibliotekets lokaler.
I alla bibliotek finns bord och stolar, som
du fritt kan använda för arbete eller fritid.
I många bibliotek kan du också reservera rum
för till exempel möten.
En del bibliotek har musikrum,
där du till exempel kan spela piano.

Vad är e-böcker?
I biblioteket kan du göra saker och
delta i evenemang
Biblioteket har program för barn, ungdomar
och vuxna.
På sagostunderna lyssnar barnen på sagor
och leker.

E-böcker är vanliga böcker, som du kan läsa till
exempel med en dator eller smarttelefon.
E-böcker kallas också för elektroniska böcker
eller digitala böcker.
E-böcker kan vara faktaböcker eller skönlitteratur,
till exempel romaner, sagoböcker eller dikter.

I biblioteket kan du låna e-böcker på samma
sätt som tryckta böcker.

Hur använder man bibliotekets e-böcker?
För att låna behöver du numret på ditt
bibliotekskort och en pinkod,
som är en personlig sifferkod.
Det är lätt att läsa e-böcker direkt i webbläsaren.
För det behöver du inte ladda ner
något skilt program.
För att du ska kunna läsa e-böckerna, måste
apparaten du använder ha internet-förbindelse.
Du behöver inte returnera e-böckerna.
De returneras automatiskt när lånetiden är slut.

Användningsregler
Alla bibliotek har egna användningsregler.
I användningsreglerna beskrivs
biblioteksanvändarens skyldigheter och
rättigheter, till exempel hur många verk man
samtidigt får ha som lån och när det lånade
materialet ska återlämnas.
Om användaren inte följer användningsreglerna,
kan han eller hon mista sin lånerätt.

Biblioteket kommer också
till dig
En biblioteksbuss eller bokbuss är en
buss, som är fylld med böcker och annat
biblioteksmaterial.
Om du bor långt från biblioteket kan det
finnas en biblioteksbusshållplats nära ditt hem.
Biblioteksbussen har en tidtabell enligt
vilken den stannar på hållplatserna.

I biblioteket kan du beställa böcker
på olika språk
I biblioteket kan du fråga efter böcker
på ditt eget språk.
De kan beställas från Flerspråkiga biblioteket.
Du får dem till ditt närbibliotek.
I biblioteket kan du också fråga efter talböcker
om du har svårigheter att läsa.
Ditt närbibliotek kan också hjälpa dig att
använda Teckenspråkiga biblioteket, som finns
på adressen
http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/sv.

Välkommen till biblioteket!

