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Suomeksi

http://bibliotek.skelleftea.se

Tervetuloa Skellefteån kunnan kirjastoihin
Skellefteån kunnan kirjastoista voit lainata kirjoja, sähköisiä aineistoja,
suoratoistoelokuvia ja aikakauslehtiä ilmaiseksi. Kirjastoissa voit myös
käyttää tietokantoja, tietokoneita ja langatonta verkkoa, lukea lehtiä jne.
Tietopalvelu
Kun esität kysymyksesi kirjaston henkilökunnalle, autamme sinua löytämään siihen
vastauksen.

Kirjastokortti ja PIN-koodi
Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin ja PIN-koodin. Kirjastokortin saat esittämällä
voimassa
olevan
kuvallisen
henkilöllisyystodistuksen
ja
täyttämällä
kirjastokorttihakemuksen. Kun allekirjoitat kirjastokorttisi, sitoudut noudattamaan
kirjaston lainaussääntöjä ja niiden mahdollisia muutoksia. 6 vuotta täyttäneet lapset
voivat saada oman kirjastokortin. Alle 16-vuotiaiden lasten kirjastokorttiin tarvitaan
huoltajan allekirjoitus. Lainaussääntöjen laiminlyönti voi johtaa lainausoikeuden
menettämiseen. Kirjasto rekisteröi henkilötietosi tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukaisesti.

PIN-koodi
PIN-koodillasi pääset käyttämään myös sähköisiä palveluitamme kirjastonetissä
(http://bibliotek.skelleftea.se).
PIN-koodi
on
henkilökohtainen.
PIN-koodin
vaihtamiseen vaaditaan voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Osoitteenmuutos
Ilmoita nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksista
suoraan kirjastoon.

Lainaajan vastuu
Kirjastokortti on henkilökohtainen arvopaperi. Olet siis vastuussa kortillasi lainatuista
aineistoista ja siitä, että ne palautetaan ajoissa ja vahingoittumattomina.
Huoltajat vastaavat lastensa lainoista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Laina-aika
Saat lainaamistasi aineistoista kuitin, johon on merkitty lainojen eräpäivä.
Laina-aika vaihtelee aineistotyypin ja kysynnän mukaan.

Lainojen uusiminen
Voit pidentää laina-aikaa, ellei aineistosta ole tehty varauksia. Voit uusia lainasi itse
kirjastonetissä PIN-koodillasi tai sähköisillä pankkitunnuksillasi (BankID). Voit myös
ottaa yhteyttä kirjastoon sähköpostitse tai puhelimitse, jos tarvitset apua lainojesi
uusimisessa. Pikalainoja ja varattujen aineistojen lainoja ei voi uusia.

Varaukset
Voit varata kirjastoista lainattavia aineistoja pokkareita, pikalainoja ja lähdeteoksia
lukuun ottamatta. Kun varaamasi aineisto on noudettavissa, saat tästä ilmoituksen
tekstiviestillä, sähköpostitse tai postitse.

Hankintaehdotukset
Voit ehdottaa kirjastolle kirjoja ja muita aineistoja hankittavaksi.

Kaukolainat
Mikäli haluamaasi aineistoa ei löydy Skellefteån kunnan kirjastoista, voimme yrittää
lainata sen jostain toisesta kunnasta. Elokuvia ja CD-levyjä ei voi kaukolainata.

Muistutukset ja lainauskielto
Kirjasto lähettää myöhästyneistä lainoista kaksi muistutusta. Ellei lainoja palauteta
muistutuksista huolimatta, kirjastokortti asetetaan lainauskieltoon. Lainauskielto
päättyy, kun lainat palautetaan. Mikäli lainaamasi materiaali on vahingoittunut tai
kadonnut, ota yhteyttä kirjastoon.

Omatoimikirjastot
Useat kirjastoistamme toimivat myös omatoimikirjastoina. Kulkukortin haltijat voivat
käyttää kirjastoa myös sen varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella, ts. kirjaston
ollessa suljettuna ja kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Kulkukortti voidaan myöntää
yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on kirjastokortti. Ota yhteyttä kirjastoon sen
varsinaisena
aukioloaikana,
jotta
voit
allekirjoittaa
omatoimikirjaston
käyttösopimuksen ja rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi.
Kirjasto ei vastaa asiakkaan laitteille lainatun aineiston käytöstä mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista.

Yhteystiedot
Käyntiosoitteet ja puhelinnumerot
Stadsbiblioteket
Barnens bokbuss
Boliden
Bureå
Burträsk
Byske
Campusbiblioteket
Jörn
Kåge
Lövånger
Morö Backe
Skelleftehamn
Ursviken

Kanalgatan 73
Kanalgatan 73
Norra Parkvägen 7
Norra Ågatan 1
Villagatan 5
Skolgatan 10
Laboratorgränd 13
Furugatan 9
Skolgatan 3
Skolvägen 6-8/Folkets Hus
Lyckogränd 139
Berzeliusgatan 2/Folkets Hus
Föreningsvägen 10/Folkets Hus

0910-73 61 00
0910-73 61 00
0910-73 61 20
0910-73 61 22
0910-74 03 26
0910-74 01 69
0910-58 53 45
0916-104 85
0910-71 54 11
0913-104 49
0910-73 54 67
0910-310 77
0910-308 82

Palvelumaksut
Palvelumaksut 2019-09-24 alkaen
Kaukolainat
Artikkelin kaukolaina ruotsista
Artikkelin kaukolaina ulkomailta
Kaukolaina ruotsista, kappalehinta
Kaukolaina ulkomailta, kappalehinta

Muut palvelut

Kopiot/tulostus, 1 sivu (A4)
Kopiot/tulostus, 1 sivu (A3)
- 5 sivua lähdemateriaalista, maksuton
Uusi kirjastokortti
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50:00
100:00
0:00
200:00

2:00
4:00
20:00

