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Tierpin kirjastopalvelut



Tierpin kirjastopalvelut

Pää- ja sivukirjastot tarjoavat monia ilmaisia palveluita: Internet-palvelun, 
ulkomaisia sanoma- ja aikakausilehtiä, sähköpostitoiminnon ja sosiaalista 
verkostumista. Kirjastossa järjestetään lastentapahtumia, taidenäyttelyjä, 
luentoja ja joskus konsertteja. Lisäpalveluja saa liittymällä kirjastoon, ts. 
hakemalla kirjaston jäsenyyttä. Esimerkkeinä lisäpalveluista ovat:

•	 kirjojen lainaaminen, ml. lastenkirjat, harrastuskirjat, romaanit, aikakau-
silehdet, sanakirjat jne. 

•	 ruotsin ja muilla kielillä olevien kirjojen lainaaminen 
•	 äänikirjat, näkövammaiskirjat, DVD:t ja kielikurssit
•	 sähköisten kirjojen lataaminen
•	 nimikkeiden varaaminen ja lainojen uusiminen
•	 lisätiedot ja kirjavihjeet
•	 sukututkimuksen tekeminen ja paikallishistorian tutkiminen
•	 opiskeleminen, lehtien lukeminen ja lasten tuominen satutuokioihin
•	 kirjastoautomme palvelee taajamien ulkopuolella
•	 kaukolainat Tierpin kunnan ulkopuolella sijaitsevasta kirjastosta.  

Kaukolainoista veloitetaan 10 kr. postimaksu.



Liity kirjastoon

Jäsenyys vaatii henkilöllisyyden todistamista. Kirjastokortin saamiseen 
pyydämme hakemuksen täyttöä. Suosittelemme digitaalisen PIN-koodin 
ilmoittamista tilihakemuksessa. PIN-koodin avulla on tilin tarkastami-
nen mahdollista milloin ja missä vain. Biblinord-luettelomme on avoinna 
vuorokauden ja vuoden ympäri. Luettelon avulla on mahdollista tehdä 
hakuja, varauksia ja uusia nimikkeitä. Jos joku toinen on varannut kirjan, 
laina-aikaa on mahdollista pidentää osoitteessa www.biblinord.se/tierp tai 
soittamalla numeroon 0293 218260. 

Ilmoita kadonneesta lainakortista meille mahdollisimman pian. Kortti on 
suljettava muilta käyttäjiltä.

Tavallinen laina-aika on neljä viikkoa. Suosittujen kirjojen laina-aikaa 
saatetaan lyhentää. Aikakausilehtiä saa lainata kahdeksi viikoksi ja elokuvan 
kolmeksi päiväksi.

Jos lainaa ei palauteta ajoissa, lähetämme muistutuksen. Voimme toivottaes-
sa lähettää muistutuksen sähköpostilla tai tekstiviestillä kolme päivää laina-
ajan päättymistä ennen. Lainaaminen on maksutonta, mutta veloitamme 
viivästyneestä palautuksesta. Jos viivästysmaksut ylittävät 50 kr., lainaami-
soikeus peruutetaan. Alle 18-vuotiailta lapsilta ei veloiteta viivästysmaksua.

Laskutamme seuraavasti:
Kirjat, äänikirjat jne. – 1 kr/päivä
Elokuva – 20 kr/päivä

Muut maksut:
Aikuisten uusi kirjastokortti – 10 kr.
Kaukolaina – 10 kr.
Kopiointi, vahingoittuneet tai kadonneet nimikkeet korvataan erityistaksan 
mukaan.



Aukioloajat

Pääkirjasto Tierpin keskustassa      Biblioteket.tierp@tierp.se
0293-218260
Maanantai – Torstai  8.30 – 19.00
Perjantai 8.30 – 16.00
Lauantai 10.00 – 14.00

Kirjastoauto       bokbussen@tierp.se
0293-219083, 070-3805542

Karlholm      Biblioteket.karlholm@tierp.se
0293-219480
Maanantai  15.00 – 19.00
Keskiviikko 11.00 – 15.00
Torstai 10.00 – 13.00

Skärplinge       Biblioteket.skarplinge@tierp.se
0293-219400
Tiistai 15.00 – 19.00
Torstai 15.00 – 19.00
Perjantai 8.30 – 12.00

Söderfors       Biblioteket.soderfors@tierp.se
0293-219760
Tiistai 15.00 – 19.00
Keskiviikko 13.00 – 16.00

Örbyhus       Biblioteket.orbyhus@tierp.se
0293-219522
Maanantai 15.00 – 19.00
Keskiviikko 12.00 – 19.00
Torstai 13.00 – 15.00


