
Tervetuloa Örebron kirjastoihin! 

Meillä on lasten ja aikuisten kirjoja monilla eri kielillä. Meillä on äänikirjoja, 

kielikursseja, erikoisäänitettyjä äänikirjoja, päivälehtiä ja aikakauslehtiä. 

Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortti on perustana tilin luomiselle ja 

verkkopalvelujemme käyttämiselle. Tarvitset kirjastokorttia myös kirjaston 

tietokoneiden ja langattoman verkon käyttämiseen. 

 

Näin hankit kirjastokortin 

Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Kirjastokortin hankkimiseksi tai PIN-koodin 

vaihtamiseksi sinun on esitettävä henkilöllisyystodistus. Voit lainakorttia ja PIN-

koodia käyttäen lainata, uusia lainasi ja jättää takaisin lainasi 

itsepalveluautomaattiemme avulla. Alle 15-vuotiailla lapsilla pitää olla huoltajan lupa 

lainakortin hankkimiseen. Vastuusitoumus, jonka huoltajan tulee allekirjoittaa, on 

verkkosivustollamme. 

 

Lainausaika 

Lainausaika on normaalisti 28 päivää. Tähän on olemassa joitakin poikkeuksia. 

Varausjonoa käytettäessä lainausaika on lyhyempi. Palautuspäiväys näkyy 

lainauskuitista. 

Lainan uusiminen 

Ellei ketään ole lainaamasi kirjan tai muun lainan varausjonossa, voit uusia lainan 

korkeintaan viisi kertaa. 

Varaukset 

Varattuasi kirjan saat joko teksti- tai sähköpostiviestin tai kirjeen päivästä, jolloin voit 

hakea varaamasi kirjan. Varaaminen on maksutonta. Voit noutaa varaamasi kirjan tai 

muun valitsemastasi kunnan yleisestä kirjastosta. 

Lainausehdot 

Lainaaminen on maksutonta. 

Olet aina itse vastuussa lainasi palauttamisesta ajoissa.   

Palautuspäivä on lainauskuitissa.  

Voit lainata ja jättää lainasi takaisin haluamaasi yleiseen kirjastoon Örebrossa. Jos 

palautat lainasi myöhässä tai uusit lainasi liian myöhään, sinun on maksettava 

myöhästymis- ja muistutusmaksut:  

Myöhästymismaksu: 5 kr/päivä ja laina aikuisten medioista, lasten elokuvista ja tv-

peleistä. 

Muistutusmaksu: 10 kr/muistutus (myös lasten medioista) 



Muista maksuista on lisätietoja osoitteessa: bibliotek.orebro.se/avgifter 

Sinun pitää korvata pilalle mennyt tai kadotettu lainamateriaali. 

Vastaat itse siitä, että nimitietosi ja muut yhteystietosi, kuten osoite, sähköpostiosoite 

ja matkapuhelimen numero, ovat ajankohtaisia. 

Vastaat myös kaikista kortillasi tehdyistä lainoista. Sen vuoksi on tärkeää, ettet lainaa 

korttiasi kenellekään muulle. Ilmoita kirjastolle, jos olet kadottanut kirjastokorttisi, jotta 

voisimme mitätöidä sen. 

Huoltaja on vastuussa lapsensa lainoista. 

Täydelliset lainausehdot ovat osoitteessa: bibliotek.orebro.se/lanevillkor 

 

Voit hoitaa tietyt kirjastoasiat kotoasi - bibliotek.orebro.se 

Voit tehdä seuraavaa: 

Hakea luetteloistamme, kuunnella tai ladata e-kirjoja ja musiikkia, tilata kaukolainoja 

ja tilata kirjaston uutiskirjeen. 

Tarkistaa, mitä kirjastoissa tapahtuu - satutunnit, kirjailijavierailut ym. 

Saada lukuvihjeitä ja teema-artikkeleita lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Käydä tietokannassamme eri maissa ja runsaalla 50 kielellä julkaistujen päivälehtien 

lukemiseksi. Voit myös hakea tietoja kirjailijoista, maista, rahastoista ja stipendeistä. 

Luoda tilin kirjaston verkkosivulla voidaksesi itse varata tai uusia jonkin kirjaston 

median lainan tai maksaa velkasi kirjastolle.  

 


