
Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas  
suomeksi



Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, 
musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä.
Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, 
satutunteja, lukupiirejä, luentoja, kielikahviloita, 
tv-peli-turnajaisia ja läksyapua.

Suomenkielinen aineisto  
kirjastoissa
Göteborgin kirjastoissa on yli 5000 nimikettä suomen kielellä. 
Näistä suurin osa on aikuisten kaunokirjallisuutta, reilut 1000 
nimikettä on lasten/nuorten kirjallisuutta, enimmäkseen lasten 
kuvakirjoja.

Tilaamme koko ajan uutta materiaalia, mutta emme voi taata, 
että jokaisessa kirjastossa on sama valikoima. Tämän vuoksi et 
aina löydä uutuuksia lähimmästä kirjastostasi, vaan joudut tilaa-
maan ne itsellesi. Tilaus on ilmaista.

Useassa Göteborgin kirjastossa on suomenkielisiä sanoma-
lehtiä ja aikakauslehtiä, joita voit lukea paikan päällä. Joistakin 
kirjastoista voit lainata vanhempia aikakauslehtiä kotiin. 

32

Tiesitkö että:
•	 Löydät kaikki aineistot kirjaston hakuluettelosta Internetistä, 

www.gotlib.goteborg.se

•	 Voit tilata ja valita mistä kirjastosta haluat noutaa haluamasi 
teoksen

•	 Saat varauksesi saapumisesta kirjeen, tai voit saada ilmoituksen 
sähköpostitse tai tekstiviestinä

•	 Voit tehdä hankintaehdotuksen jos haluamaasi kirjaa ei löydy

•	 Kirjastoissa on asiakaskäyttöön tietokoneita ja tulostimia

•	 Kirjastoissa on mahdollisuus käyttää tietokantoja/databaser, 
esimerkiksi sukututkimus-, stipendien haku- ja lehti-artikkelien 
hakutietokannat. Joitain tietokantoja voit käyttää myös kotona

•	 Autamme sinua alkuun e-kirjojen käytössä ja tekniikkaa  
koskevissa kysymyksissä

•	 Göteborgin kirjastoissa on aineistoa 70:llä eri kielellä
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Hae suomenkielistä aineistoa 
sähköisestä hakuluettelosta
Suomenkielistä aineistoa löydät helposti kirjaston haku-
luettelosta, www.gotlib.goteborg.se, kirjoittamalla ”finska” 
hakuriville, jonka jälkeen valitset vasemmalta palstalta ”språk” 
finska, sekä ”vuxen” tai ”barn”. Samalta palstalta voit myös rajata 
nimikkeen julkaisuvuoden.

Jos et löydä haluamaasi kirjaa?
Olet tervetullut jättämään hankintaehdotuksen. Kerro toi-
vomuksesi kirjaston henkilökunnalle, kirjallisesti tai Internetin 
kautta. Tällä tavalla voit vaikuttaa kirjastojen aineistoon.

DVD- elokuvat voimme hankkia kirjastoon vain jos niille on  
myönnetty kirjastojen tarvitsema lainausoikeus.

CD-kirjoja/ljudböcker
Göteborgin kirjastoista löydät CD-kirjoja suomen kielellä. CD-
kirja on kirjaston hakuluettelossa merkitty Ljudbok. Nämä on 
luettu ja tallennettu digitaalisesti CD-levylle ja vastaavat sisällöl-
tään painettua kirjaa. 

CD-kirja/Ljudbok on suosittu tapa kuunnella kirjoja. Niitä voit 
lainata ja kuunnella CD-soittimella tai tietokoneen ääressä. 

Kysy kirjastossa haluamaasi CD-kirjaa/ljudbok jos et löydä sitä 
hyllystä, tai tilaa se itsellesi kirjaston hakuluettelosta Interne-
tissä, tai tee hankintaehdotus jos kirjaa ei löydy hakuluettelossa.
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Äänikirjoja on mahdollisuus  
saada suomen kielellä.

Äänikirja/talbok, jos painetun 
kirjan lukeminen on vaikeaa
Äänikirjat/Talböcker on tarkoitettu henkilöille joilla on jokin 
toimintaeste joka vaikeuttaa painetun tekstin lukemista. Ehkä 
sinulla on joku liikuntarajoite, heikentynyt näkö tai afasia joka 
vaikuttaa lukemista. Äänikirjoja/talböcker on mahdollisuus 
saada myös suomen kielellä. Ruotsiksi sanotaan ”Talböcker  
på finska”.

Nämä äänikirjat/talböcker on tuotettu valtion avulla ja vaa-
tivat erityisen kirjastokortin, ”Bibliotekskort för talböcker”, jota 
voit anoa kirjastosta. Et tarvitse todistusta liikuntarajoitteestasi 
tai näkövammastasi saadaksesi äänikirjojen/talböcker käyttöön 
oikeuttavan kirjastokortin.

Kirjaston henkilökunta auttaa ja tallentaa äänikirjan/tal- 
boken CD-rom-levylle, Daisy-levylle. Voit myös itse ladata kotona 
äänikirjoja tietokoneeseen tai älypuhelimeen. Jos tahdot oppia 
lisää äänikirjojen käyttömahdollisuuksista, varaa neuvonta-aika 
kirjastossasi. Äänikirja on Göteborgin kirjaston hakuluettelossa 
merkitty Talbok.

Äänikirjoja/talböcker voit kuunnella Daisy-kuuntelulaitteella, 
uudella CD-soittimella, tietokoneella tai älypuhelimella.

Lue lisää äänikirjoista/talböcker:
www.legimus.se voit etsiä suomenkielistä kirjallisuutta klikkaa-
malla ”Utökad katalogsökning”, valitse ”språk” = finska.



Tapahtumat löydät kirjaston kalenterista:  
www.gotlib.goteborg.se/iii/calendar/month

Göteborgin kirjastojen osoite Internetissä:
www.goteborg.se/bibliotek

Kontaktcenter yhdistää sinut lähimpään kirjastoon 
(voit pyytää suomenkielistä henkilöä)

Puh nro: 031-365 00 00

Jos haluat tietää lisää, 
ota yhteyttä kirjaston  
henkilökuntaan!
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