Tervetuloa Asikkalan omatoimikirjaston asiakkaaksi!




Omatoimikirjastossa voit käyttää Asikkalan kirjaston tiloja myös silloin kun henkilökunta ei
ole paikalla.
Omatoimikirjastoon pääset sekä ennen kirjaston avaamista että kirjaston sulkemisen
jälkeen joka päivä klo 07 -21 välisenä aikana. Omatoimikirjastoon pääset myös pyhinä,
jolloin kirjasto on koko päivän suljettu.
Kirjaston palveluista käytössäsi ovat lainaus/palautusautomaatti, kirjaston lainattavat
aineistot sekä asiakastietokoneet (ei tulostusmahdollisuutta). Pelinurkan tietokoneet eivät
ole käytössä palveluaikojen ulkopuolella. Kirjaston asiakastilat ovat käytössä yläkerran
lukusalia ja nuorten pelinurkkaa lukuun ottamatta.

Hae oma kulkukorttisi








Omatoimikirjastoa varten tarvitset kulkukortin, jonka saat kirjautumalla omatoimikirjaston
asiakkaaksi kirjastossa. Kulkukortin voivat saada kaikki Asikkalan kirjaston asiakkaat.
Kulkukortti on henkilökohtainen.
Kulkukortin saamiseksi sinun on allekirjoitettava kirjastossa erillinen lomake. Tämän jälkeen
kulkukortti haetaan palvelusihteeriltä teknisten palveluiden toimistosta, joka sijaitsee
samassa rakennuksessa kirjaston kanssa. Kulkukortteja saa toimiston aukioloaikoina.
Alle 18-vuotiaat tarvitsevat lomakkeeseen huoltajan allekirjoituksen. Huoltaja on vastuussa
alaikäisen kirjastokäynneistä.
Kulkukortista perimme 10 euron panttimaksun.
Jos kortti katoaa tai rikkoutuu, kortin haltija on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi
kirjastoon.
Kulkukortin käyttö voidaan tarvittaessa estää, esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Kirjaudu sisään




Omatoimikirjastoon kirjaudutaan sisään kulkukortilla. Et tarvitse kirjautumiseen erillistä
tunnuslukua. Näytä vain kulkukorttia pääoven vieressä olevaan lukijaan.
Jokaisen sisääntulijan tulee kirjautua sisään omatoimiaikana. Palveluajan päättyessä
asiakkaiden, jotka vielä jäävät kirjastoon, täytyy käydä kirjautumassa sisään. Lapset voivat
tulla omatoimikirjastoon vanhempiensa seurassa ilman kirjautumista.
Muista myös kirjautua ulos kirjastosta. Omatoimikirjaston sulkeutumisesta kerrotaan
kuulutuksin.

Lainaa ja palauta




Kirjastossa on itsepalveluautomaatti, jolla voit palauttaa ja lainata sekä omatoimikirjastossa
että kirjaston palveluaikoina.
Palautettu aineisto laitetaan mustaan avohyllyyn, josta voit myös halutessasi lainata
muiden palauttamaa aineistoa. Varatulle aineistolle on oma laatikkonsa. Omia varauksia ei
toistaiseksi ole mahdollista noutaa palveluaikojen ulkopuolella.
Voit uusia lainasi ja tehdä varauksia verkkokirjastossa: lastukirjastot.fi/asikkala, jonne
pääset kirjautumaan myös kirjaston koneilla.

Lue aamun lehdet


Jos et löydä kaipaamaasi lehteä lehtihyllystä, voit lukea sen sähköisessä muodossa.
Kirjaston tietokoneilla on käytettävissä lehtipalvelu ePress. Palvelu tarjoaa useimpien
kotimaisten sanomalehtien näköisversiot luettavaksi verkossa. ePress löytyy
asiakaskoneilta.

Tekniset ongelmat ja hätätilanteet





Omatoimikirjastossa on tallentava kameravalvonta.
Aiheettomista hälytyksistä aiheutuvista kuluista vastaa hälytyksen aiheuttanut asiakas.
Hälytysmaksu on 150 euroa.
Tietokoneiden ja itsepalveluautomaatin mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää
vasta, kun henkilökunta on paikalla.
Hätätilanteita varten ilmoitustaululla on yleinen hätänumero, vartiointiliikkeen numero sekä
kiinteistön ongelmiin liittyen kunnan päivystysnumero.

Kysy lisää kirjaston henkilökunnalta!

