Finska

Hyvä tietää
Jos haluat lainata sellaista, mikä on jo lainassa, voit asettua jonoon, jolloin laina varataan
sinulle. Laina-aika on mainittu kuitissa. Ellei ketään ole jonossa, voit uudistaa lainan
soittamalla numeroon 0243-74388 tai menemällä verkkosivulle bibliotek.borlange.se ja kirjautua sisään henkilönumerollasi / lainauskorttisi numerolla ja PIN-koodillasi.
Jos laina palautetaan liian myöhään, perimme myöhästymismaksun. Tämä ei kuitenkaan
koske lastenkirjoja.
Lisätietoja on kotisivullamme.

Pääkirjaston aukioloajat

Lehtihuoneen aukioloajat

Maanantai - Torstai:
Perjantai:
Lauantai:

Maanantai - Torstai:
Perjantai:
Lauantai:

10.00 - 19.00
09.00 - 18.00
11.00 - 15.00

08.00 - 19.00
08.00 - 18.00
11.00 - 15.00

Kvarnsvedenin kirjaston aukioloajat
Maanantai:
Tiistai:
Keskiviikko:
Torstai:
Perjantai:

15.00-19.00
09.00-13.00
15.00-19.00
09.00-13.00
09.00-13.00

HUOM!
Kesällä ja juhlapyhinä kirjaston
aukioloajat muuttuvat. Ajankohtaiset
tiedot löytyvät kotisivulta.

Torsångin kirjaston aukioloajat
Maanantai:

16.00-19.00

Seuraa kirjastoa osoitteessa:
bibliotek.borlange.se
facebook.com/biblioteketiborlange
@borlangebibliotek

Käyntiosoite
Puhelin
Sähköpostiosoite
Verkkosivu

Sveatorget 5
0243-743 88
biblioteket@borlange.se
bibliotek.borlange.se

Tervetuloa Borlängen
kirjastoon!

Tervetuloa Borlängen
kirjastoon!

Muita palvelujamme
Testaa kirjaston sovellus Biblio!

Kirjastossa lainauskortti ja lainaus ovat maksuttomia.

Sen avulla voit kuunnella äänikirjoja ja lukea
e-kirjoja. Saatavilla on myös kirjoja eri kielillä
ja selkoruotsiksi.

Lainauskortin hankkimista varten tarvitaan vain
henkilötodistus. Tule vastaanottoon, niin autamme sinua!

Kirjastosta voit
lainata…

Kirjastossa voit
myös…

- Kirjoja

- Lukea päivälehtiä

- Helppolukuisia kirjoja

- Käyttää ilmaista, langatonta
wifi-verkkoa

- Kirjoja ruotsin kielen opiskeluun
- Lukupiiripusseja
- Äänikirjoja
- Puhekirjoja
- E-kirjoja
- Lehtiä
- Elokuvia & sarjoja
- Musiikkia
- TV-pelejä & tietokonepelejä
- Sateenvarjoja!

Lue lehtiä verkosta!
Kirjaston kotisivun tai PressReader sovelluksen
avulla voit saada luettavaksesi 180 ruotsalaista
lehteä ja noin 7 000 lehteä kaikkialta maailmasta.

- Käyttää tietokonetta

Boken kommer/Kirja tulee

- Tulostaa / kopioida

Ellet pysty tulemaan kirjastoon iän, sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi, kirjat voidaan toimittaa suoraan kotiisi!

- Skannata

- Lainata opintohuonetta
- Osallistua toimintoihin kuten kielikahvila, satutunnit tai
sylilasten kirjastotapaamiset
(Baby på bibblan)

Esittelyt
Jos teitä on ryhmä ja haluatte tulla opastetulle
tutustumiskäynnille kirjastoon? Soita numeroon 024374388 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen biblioteket@borlange.se niin järjestämme sen.

- Pelata pelejä
- Käydä kahvilla
- Kokea taidetta

Kirjoja ja lehtiä on monella eri kielellä!

