Kaupunginkirjasto

Maanantai - Torstai klo 10-19
Perjantai klo 10-18
Lauantai - Sunnuntai klo 12-16
0500 - 49 80 70 / stadsbiblioteket@skovde.se

Skultorpin kirjasto

Maanantai klo 9-13
Keskiviikko klo 15-19
0500 - 49 89 59 / skultorpsbibliotek@skovde.se

Stöpenin kirjasto

Torstai klo 12-18.30
0500 - 49 79 60 / stopensbibliotek@skovde.se

Södra Rydin kirjasto

Maanantai klo 12-18
Tiistai klo 10-14
Keskiviikko klo 12-18
Torstai - Perjantai klo 10-14
0500 - 49 89 55 / biblioteket.sodraryd@skovde.se

Tidanin kirjasto

Tiistai klo 15-19
0500 - 49 72 18 / tidansbibliotek@skovde.se

Timmersdalan kirjasto

Tiistai klo 15-19
0500 - 49 73 60 / timmersdalabibliotek@skovde.se

Värsåsin kirjasto

Tiistai klo 16-20
Keskiviikko klo 9-13
Torstai klo 17-20
0500 - 49 89 90 / varsasbibliotek@skovde.se
KESÄLLÄ AUKIOLOAJAT MUUTTUVAT, KYSY
KIRJASTOSTASI!

BIBLIOTEK MELLANSJÖ
Skövde Stadsbibliotek
Nettisivu: kulturiskovde.se
Facebook: skovdestadsbibliotek 			
stopensbibliotek
sodrarydsbibliotek
Instagram: @skovdestadsbibliotek
@sodrarydsbibliotek
Podcast: Bokpendlarna

Uppdaterad 2020-03-23 EK

Kirjasto Mellansjö

Kirjasto Mellansjö

Kirjastokortti

Kirjasto Mellansjö on Gullspångin, Hjon,
Karlsborgin, Mariedstadin, Skövden, Tibron,
Tidaholmin ja Törebodan yleisten kirjastojen
välinen yhteistyö.

Saat kirjastokortin lähimmästä kirjastosta.
Kortti on ilmainen. Kun lainaat, lupaat
samalla varoa sitä, mitä olet lainannut.
Tarvitset PIN-koodin kortille. Käytät koodia
sekä lainatessa että kirjautuessasi kirjaston
verkkosivuille päästäksesi digitaalisiin
palveluihin.

Kirjasto Mellansjö antaa sinulle
mahdollisuuden lainata, tilata, varata
ja palauttaa mihin tahansa kirjastoon
yhteistyön puitteissa.
Voit lainata
• kirjoja ja sanomalehtiä useilla kielillä
• äänikirjoja ja puhekirjoja
• e-kirjoja ja suoratoistoäänikirjoja
• kirjoja joissa on suuri teksti
• helposti luettavia kirjoja
• kielikursseja
• elokuvia ja videopelejä
Voit
• käyttää tietokonetta
• Käyttää tietokantoja ja etsiä tietoja
• kopioida ja tulostaa
• käyttää ilmaista wifi -palvelua
• saada kirjoja kotiin, jos et pääse
kirjastoon iän tai pitkäaikaisen sairauden
takia
• tehdä sukututkimusta
• vierailla näyttelyissä ja tapahtumissa,
esimerkiksi kirjailijavierailuissa ja
satutuokioissa
• saada tietoa asiantuntevalta ja
ystävälliseltä henkilökunnalta
• ja paljon muuta ...

Yhteisen verkkosivuston osoite on
bibliotekmellansjo.se

Lainaus
On ilmaista lainata. Tarvitset vain
kirjastokortin. Tavallinen laina-aika on
neljä viikkoa, mutta on myös poikkeuksia.
Palautuspäivämäärä on aina kuitillasi tallenna se!
Tavoitat enemmän palveluita verkossa,
kuten e-kirjoja ja äänikirjoja. On myös
tietokantoja, joita voit käyttää ilmaiseksi.

Siellä voit etsiä kirjoja luettelossa ja nähdä
lainasi, uusia lainasi ja tehdä varauksia jne.

Tiedonhaku
Tarvitsetko apua? Kysy vapaasti kirjaston
henkilökunnalta.
Kirjastolla on paljon tarjottavaa.
Tervetuloa kirjastoosi niin
kerromme sinulle lisää.

