Lupaamme

Kirjastot Örnsköldsvikissä:

aina ystävällisen ja ammattitaitoisen vastaanoton.

Arkenkirjasto:

0660-880 20

Bjästan kirjasto:

0660-26 50 23

mahdollisuuden päästä koko kunnan kirjastokantaan kaikista kirjastoista.

Björnan kirjasto:

0660-26 54 40

Lainaussäännöt

Bredbynin kirjasto:

0660-26 52 32

Örnsköldsvikin kirjastoissa

mahdollisuuden vaikuttaa kirjaston tarjontaan tekemällä hankintaehdotuksia.

Husumin kirjasto:

0660-26 50 74

Skorpedin kirjasto:

0661-301 04

mahdollisuuden käyttää maksutta internetiä
kaikissa kirjastoissa.

Trehörningsjön kirjasto: 0662-202 30

tarjota kirjoja ruotsin lisäksi myös muilla
kielillä.
tarjota mukautettua kirjallisuutta toimintarajoitteisille tarpeen ja mahdollisuuden mukaan.
huomioida erityisesti lapsia ja nuoria tavoitteena edistää lukemista ja kielenkehitystä.

Aukioloajat löydät osoitteesta:
https://bibliotek.ornskoldsvik.se
Siellä ovat myös kirjaston säännöt.

tarjota tapahtumia sekä lapsille että aikuisille
kirjastoissamme.
Haluamme
että noudatat kirjaston sääntöjä.

Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kulturenheten
Internet: https://bibliotek.ornskoldsvik.se

että otat huomioon kirjaston muut asiakkaat
ja henkilökunnan.

Esite laadittu: 2016

Kirjastokortti

Kaukolainaaminen

Saadaksesi kirjastokortin sinun täytyy esittää henkilöllisyystodistus. Kortti on henkilökohtainen ja
käy kaikissa kirjastoissa Örnsköldsvikin kunnassa. Saat myös PIN-koodin, jota tarvitset lainatessa
kirjoja ja käyttäessä kirjaston internetsivustoa.

Kirjoja, joita ei löydy Örnsköldsvikin kirjastoista, on mahdollista lainata kaukolainauksella toisista kirjastoista. Se maksaa 20 kr. Odotusaika
on tavallisesti 10-14 päivää. Odotusaika on pidempi, jos kyseinen kirja on lainassa.
Tilatut artikkelit tutkimuskirjastosta maksavat
50 kr kappaleelta.

Alle 16-vuotias tarvitsee huoltajan allekirjoituksen.
Useimmissa kirjastoissa on automaatti, jonka
avulla voit hoitaa lainaamisen ja palauttamisen
itse. Voit lainata myös käyttämällä henkilötunnusta ja PIN-koodia.
Jos kirjastokorttisi katoaa, saat uuden kortin esittämällä henkilöllisyystodistustasi 20 kr maksua
vastaan.
Lainausaika
Lainausaika vaihtelee riippuen siitä, mitä lainaat.
Palautuspäivämäärän löydät lainakuitista ja Mina
sidor-sivulla kirjaston internetsivustolla.
Lainausajan pidentäminen ja varaaminen
Voit pidentää lainausaikaa, jos kukaan ei jonota
lainaamasi kirjaa. Sen teet käyttämällä joko kirjaston internetsivustoa tai kirjaston lainausautomaattia. Voit pidentää lainausaikaa korkeintaan
viisi kertaa.
Voit myös itse varata toivomasi kirjan. Kirjaudu
internetsivustolle, etsi toivomasi kirja, näpäytä
Reservera (suom. varaa) ja valitse kirjasto, josta
haluat noutaa kirjan.
Tarvitessasi apua voit aina ottaa yhteyttä kirjastoon.

Kaukolainausta et voi hoitaa itse. Ota yhteyttä
kirjastoosi, jos sinulla on kysymyksiä kaukolainaamisesta.
Maksut
Tv-pelien ja DVD-filmien lainaaminen (lukuun
ottamatta musiikki- ja faktafilmejä) maksaa 20
kr kappaleelta/viikko.
Myöhästymismaksut
Lainojen palauttaminen on omalla vastuullasi.
Jos palautat lainan myöhässä, sinulta veloitetaan
myöhästymismaksu:
3 kr päivältä kirjasta/CD-levystä/
aikakausilehdestä
10 kr päivältä tv-pelistä/DVD-levystä/
pikakirjasta
Korkeintaan 100 kr/laina
Korkeintaan 300 kr/asiakas
Jos myöhästymismaksuja on kertynyt enemmän
kuin 50 kr, et voi tehdä uutta lainaa ennen kuin
maksu on suoritettu.
Lasten- ja nuorisonkirjallisuudesta ei veloiteta
myöhästymismaksua. Lähikirjastot eivät levyjen

myöskään veloita myöhästymismaksua alle 16vuotiailta, lukuun ottamatta CD- ja DVD-sekä
tv-pelien lainoista.
Jos laina jää palauttamatta
Kaksi viikkoa palautuspäivämäärän jälkeen lähetämme muistutuksen lainasta. Neljän viikon
jälkeen lähetämme laskun.
Vahingoittuneet ja palauttamattomat lainat
Jos lainasi kohde on vahingoittunut tai sitä ei
palauteta, kirjasto veloittaa maksun.
300 kr kirjasta/CD-kirjasta/Mp3-kirjasta
150 kr CD-levystä
300 kr DVD:stä
500 kr tv-pelistä
50 kr aikakausilehdestä
Lasten- ja nuorisonkirjallisuus
150 kr kirjasta/CD-kirjasta/Mp3-kirjasta
Kaukolainoihin pätevät muut maksut.

Kysymyksiä tai mielipiteitä?
Voit aina ottaa yhteyttä kirjastoon. Yhteystiedot
ja aukioloajat löydät nettisivuiltamme:
https://bibliotek.ornskoldsvik.se
Siellä ovat myös lainasääntömme muilla kielillä.

