
Välkommen till biblioteket!
Alla kan komma till biblioteken. I biblioteken kan du läsa tidningar, använda 
datorer, låna böcker, delta i evenemang och spendera tid. Det kostar ingenting 
att använda biblioteken, för de ägs av kommunerna. 

Du kan fråga om hjälp och få information av bibliotekets personal.

Biblioteket har ett öppet trådlöst nätverk. I biblioteket kan du alltså använda 
internet med din egen telefon eller dator.

Biblioteken har egna webbsidor. På webbsidorna kan du läsa om evenemang 
och söka böcker, musik och annat att låna. Fråga efter adressen till webbsidorna 
på ditt bibliotek.

Med bibliotekskortet kan du låna material
I biblioteket kan du låna böcker, tidningar, musik, språkkurser, 
barnböcker och filmer och ta med dem hem. För att låna behöver 
du ett bibliotekskort.

Du får ett bibliotekskort om du visar upp ID-kort och meddelar 
din adress i Finland. Du måste skriva under ett löfte om att följa 
bibliotekets regler. I reglerna står det för hur lång tid du får låna 
böcker och annat material. Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid, 
måste du betala en förseningsavgift. Personalen berättar hur lång 
lånetiden är. Bibliotekskortet är personligt. Låt ingen annan använda 
det. Meddela genast biblioteket om ditt kort försvinner, så att ingen 
kan använda det fel. 

Böcker på ditt eget språk
Om det på ditt närmaste bibliotek inte finns böcker 
på ditt eget språk, kan du be personalen beställa dem 
åt dej. Biblioteket försöker skaffa de böcker du vill 
låna, du behöver bara fråga. 

Fråga på biblioteket vilka tjänster det erbjuder. I 
biblioteket får du hjälp bland annat med att hitta 
språkkurser och fritidsaktiviteter. 

Information på många språk om bibliotekets tjänster 
och om det finländska samhället hittar du på 
adressen www.infopankki.fi.
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Welcome to library!
Anyone can come to a library. You can read newspapers and magazines, use computers, 
borrow books and other library materials, take part in events or you can just spend 
time in a library. Library use does not cost anything because libraries are owned by 
municipalities.

You can ask all kinds of questions and also help from the library staff.

Libraries also have free wireless web. You can use internet in the library with your own 
smartphone or computer/laptop. 

Libraries have their own websites, which help you to search books, music and other 
library materials to borrow. The websites also give information on events and happenings.

You can borrow library materials with your library card
You can borrow books, magazines, music, language courses, 
children’s books and movies to take home with you. You need your 
own library card to borrow library items.

You can get your own library card by showing an ID card and by 
giving your address in Finland. You also have to sign an agreement 
that you will follow library rules. Library rules tell you how long you 
can keep borrowed materials. If you do not return library materials 
in time, you have to pay an overdue charge/ fee. Library staff will 
tell you how long you can keep the borrowed materials. Your library 
card belongs only to you and you must not let anyone else to use 
it. If you lose your library card you should inform the library straight 
away so that no one can misuse it. 

Books in your own language
If your nearest library does not have books in your own 
language, library staff can order these from other libraries. 
Library staff will try to get you the materials you want, the 
only thing you have to do is ask.

You can ask what services library can offer for you. Library staff 
will show you how to find, for example, language courses and 
what kind of free/leisure time activities they offer.

You can find information on library services and Finnish 
society in general in many languages here:  
www.infopankki.fi.
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