
Бібліотека - місце для кожного. 
 
Послуги бібліотеки безкоштовні.

Бібліотечна картка надає право позичати 
книжки, користуватися комп’ютерами та 
доступом до мережі інтернет.

Кожен може отримати бібліотечну картку. 

В бібліотеці є книги та періодичні 
видання багатьох країн світи та 
різними мовами.

Читайте в бібліотеці або вдома. Це 
безкоштовно.

У нас є фільми, відеоігри та диски.

В бібліотеці ви можете користуватися 
комп’ютерами та доступом до мережі 
інтернет. Wi-Fi безкоштовний.

Вітаємо в бібліотеці  
В бібліотеці можна друкувати, копіювати та 
сканувати.

У нас є дитячі книжки різними 
мовами. 

В бібліотеці є кімнати для групових занять.

В бібліотеці, зазвичай, тихо і спокійно. 
Сідайте і влаштовуйтесь зручніше.

Як отримати бібліотечну картку:

1. Приходьте до бібліотеки та зверніться до 
наших співробітників.
2. Покажіть документ, що підтверджує вашу 
особу. Якщо документа немає, ви можете 
отримати тимчасову бібліотечну картку з 
терміном дії 3 місяці.
3. Оберіть PIN-код з 4 цифр.

Завжди беріть з собою 
бібліотечну картку, коли 
йдете в бібліотеку.



Позичити книгу можна на один, два або 
чотири тижні. В багатьох випадках цей 
термін можна подовжити. 

Дуже важливо вчасно повернути те, 
що ви позичили. За пізне повернення 
бібліотека може призначити штраф. 
Ваш доступ до бібліотеки також 
може бути заблокований.

Коли ви позичаєте книгу чи інші активи 
бібліотеки, ви отримуєте квітанцію, в який 
зазначений термін, коли їх треба повернути. 

Команда бібліотеки з радістю 
відповість на ваші питання.

Minabibliotek.se - адреса сайту 
бібліотеки. Більшість інформаціє на нашому 
сайті наведена шведською мовою.

Ви можете створити свій акаунт на нашому 
сайті для онлайн контролю позичених 
книжок. Ми з радістю допоможемо вам 
створити акаунт.

Бьюрхолм
Бібліотека Бьюрхолм

Нордмалін
Бібліотека Нордмалін

Робертсфос
Бібліотека Бюгдео
Бібліотека Робертсфос
Бібліотека Онасет

Умєо 
Публічна бібліотека 
Умєо
Бібліотека Ершбуда
Бібліотека Груббе
Бібліотека Хольмсунд
Бібліотека Хьонефос

Бібліотека Маріехем
Бібліотека Обола
Бібліотека Сєвар
Бібліотека Тег
Бібліотека Умедален
Бібліотека Олідхем
Мобільна бібліотека

Віндельн
Бібліотека Віндельн
Бібліотека Грано
Бібліотека Хелнес
Бібліотека Tверолунд
Бібліотека Омселе

Венес
Бібліотека Венес
Бібліотека Венесбю 

Найближча до вас бібліотека:

Ваша бібліотечна картка діє в таких 
бібліотеках:


