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UPPLANDS VÄSBYN KIRJASTO sijaitsee Messingen-rakennuksessa
Upplands Väsbyn juna-aseman lähellä.
KATUTASO Katutasossa oleva kirjaston kohtauspaikka noudattaa
Messingen-talon aukioloaikoja. Kohtauspaikalla voit lainata ja palauttaa
kirjoja palautusautomaatissa.
KIRJASTOKORTTI Tarvitset kirjastokortin lainataksesi
kirjoja. Kortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin hankinta
ja lainaaminen on maksutonta. Alle 16-vuotiaalta tarvitaan
huoltajan suostumus kirjastokortin saamiseksi.
VERKKOSIVUT Kirjaston verkkosivuilla voit tehdä
aineistohaun, varata kirjoja, uusia lainasi ja saada tietoa
kirjaston tapahtumista. Verkkosivumme ovat osoitteessa
bibliotek. upplandsvasby.se.
VARAUKSET Mikäli kirja on lainassa, voit varata sen. Saat ilmoituksen, kun
kirja on noudettavissa kirjastosta.
KAUKOLAINAT JA HANKINTAEHDOTUKSET Jos haluamaasi kirjaa ei ole
Upplands Väsbyn kirjastossa, voit jättää henkilökunnalle hankintaehdotuksen.
Tilaamme kirjan kaukolainana tai hankimme kirjan kirjastoon. Kaukolainat
suomenkielisistä kirjoista ovat maksuttomia.
MAKSUT ruotsinkielisistä kaukolainoista ja myöhästyneistä lainoista perimme
maksun 16 vuotta täyttäneiltä lainaajilta. Maksut selviävät erillisestä listasta.
TIETOKONEEET Kirjastossa on 12 kiinteää tietokonetta sekä langaton
verkko. Voit tulostaa, kopioida ja skannata.
LUKUPAIKAT Lukupaikkoja on kaikkialla kirjastossa sekä 10 paikkaa erikseen
hiljaisessa lukuhuoneessa. Lisäksi voit varata ryhmätyötilan 2-8 henkilölle.

KAIKKI KIELET KIRJASTOSSA Kirjastossa on kirjoja noin 45:llä eri kielellä
sekä lapsille että aikuisille. Ruotsin lisäksi voit lainata kirjoja muun muassa
seuraavilla kielillä: amhara, arabia, dari, englanti, suomi, ranska, mongolia,
farsi, paštu, puola, venäjä, soranî, espanja, thai, tigrinja, turkki ja saksa.
Järjestämme toimintaa henkilöille, joilla on ruotsi toisena kielenä.
Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat suomalaiset sunnuntait ja selkokieliset
lukupiirit.
ÄÄNIKIRJAT Äänikirjoja voivat kuunnella henkilöt, joilla on vaikeuksia lukea
painettua kirjaa. Lukemisesteenä voi olla esimerkiksi näön heikentyminen
tai lukivaikeus. Kirjastossa on noin 1000 äänikirjaa ruotsiksi. Äänikirjojen latauspalvelu Legimuksessa on yli 100 000 äänikirjaa, joista noin 3000
on suomenkielisiä. Voit tilata Legimus-äänikirjoja kirjastosta tai ladata niitä
itse Legimus-sovelluksella kuunneltavaksi. Jos sinulla on lukemiseste, pyydä
Legimus-palvelun kirjautumistiedot kirjastosta. Äänikirjojen tilaaminen on
ilmaista.
KIRJASTOAUTO Kirjastoauto kulkee kaikkiin kunnan päiväkoteihin. Autossa
on kirjoja lapsille aina kuusivuotiaisiin saakka. Autossa on myös äänikirjoja,
lasten musiikkilevyjä sekä kielipaketteja. Kielipaketti on pedagoginen
materiaali, joka vahvistaa lapsen kielen kehitystä.
Yhteystiedot: bokbussen@upplandsvasby.se
OTA YHTEYTTÄ Henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiin ja auttaa sinua
löytämään etsimäsi. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 08-590 973 70
tai lähettää sähköpostia osoitteeseen
biblioteket@upplandsvasby.se. Puhumme myös suomea.
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