Selkoesite

Tervetuloa tutustumaan
Kuopion kaupunginkirjastoon

Kirjastossa voit tutkia sinua kiinnostavia harrastekirjoja.

Kirjaston käyttö on ilmaista
Kirjastosta voit lainata kirjoja ja muuta aineistoa.
Voit tulla kirjastoon myös oleskelemaan,
lukemaan lehtiä ja kuuntelemaan musiikkia.
Kuopion kaupunginkirjasto toimii pääkirjastossa ja lähikirjastoissa.
Kirjastoauto käy alueilla, joilla ei ole omaa kirjastoa.
Jos olet vanha tai liikut huonosti,
voit kysyä kirjastosta Kirjoja kotiin -palvelua.
Pääkirjastossa on aikuistenosasto, lastenosasto,
musiikkiosasto ja lehtilukusali.

Kirjastosta löydät
- kirjoja
- lehtiä
- musiikkia
- DVD- elokuvia
- kielikursseja
- äänikirjoja
- isotekstisiä kirjoja
- selkokirjoja
- lautapelejä
- liikuntavälineitä

Kirjastosta löydät selkokirjoja.

Kirjastossa on kirjoja ja muita aineistoja monella eri kielellä.
Kirjastosta voit löytää luettavaa myös omalla äidinkielelläsi.

Kirjastosta voit lainata dvd-elokuvia.

Kirjaston henkilökunta auttaa sinua.

Kirjastokortti
Kirjastokortin saat, kun täytät henkilötietolomakkeen
ja näytät virkailijalle henkilöllisyystodistuksen, jossa on valokuvasi.
Huoltaja täyttää alle 18-vuotiaan lomakkeen.
Myös lapset voivat saada kirjastokortin.
Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.
Samalla kortilla voit lainata kaikissa Kuopion kaupunginkirjaston
kirjastoissa.

Kirjastokorttisi on henkilökohtainen.

Ilman kirjastokorttia et voi lainata kirjoja kirjastosta.
Ota kirjastokorttisi aina mukaan kirjastoon.
Kirjastokorttisi on henkilökohtainen.
Se tarkoittaa sitä, että olet vastuussa niistä kirjoista,
joita lainaat kortillasi.
Jos korttisi katoaa, ilmoita siitä heti kirjastoon.
Ilmoita myös, jos osoitteesi tai nimesi muuttuu.

Laina-aika
Kirjojen, lehtien ja musiikin laina-aika on 4 viikkoa.
DVD:n laina-aika on 2 viikkoa.
Kun lainaat, saat lainakuitin.
Lainakuitista näet päivämäärän, mihin mennessä lainasi
eli kirjat tai muut aineistot pitää palauttaa.

Samalla kirjastokortilla voit lainata kaikissa Kuopion kirjastoissa.

Voit palauttaa lainaamasi kirjat pääkirjastoon tai lähikirjastoon.

Palautus
Voit palauttaa lainat pääkirjastoon tai lähikirjastoon.
Jos palautat lainan myöhässä, sinun pitää maksaa siitä
myöhästymismaksu.

Lainan uusinta
Lisää laina-aikaa voit pyytää
- soittamalla kirjastoon
- kirjastossa virkailijalta
- internetissä (tarvitset tunnusluvun, voit pyytää sen kirjastosta).
Et voi uusia lainaa, jos
- se on uusittu jo 6 kertaa
- lainasta on varaus
- kirjastokortillasi on liikaa maksuja.

Varaaminen
Jos et löydä kirjastosta teosta, jonka haluat lainata,
voit tehdä siitä varauksen.
Varaus on maksuton.

Lainatun aineiston käsitteleminen
Kohtele kirjaston aineistoa hyvin.
Jos kortillasi lainattu aineisto katoaa, menee rikki tai likaantuu,
sinun on maksettava siitä korvaus.

Kirjastossa voit myös
- käyttää internettiä
- käyttää kopiokonetta
- pelata lautapelejä.
Kirjastossa voit pelata ystävän kanssa lautapelejä.

Kirjasto on meitä kaikkia varten.

Kirjasto internetissä
Kirjaston internet-osoite on kuopio.finna.fi.
Sivuilta löydät tietoa kirjaston aineistosta, palveluista ja
tapahtumista.
Voit katsoa omia lainatietojasi ja uusia lainojasi
henkilökohtaisen tunnusluvun avulla.
Voit myös tehdä varauksia.

Kirjaston henkilökunta auttaa sinua
mielellään kirjaston käytössä.

Selkokeskus on tarkistanut esitteen ja myöntänyt sille selkologon.

Kaikki voivat käyttää kirjastoa.

