
Kirkkonummi raamatukogu

Raamatukogus võib lugeda lehti ja raamatuid ning neid laenutada. Raamatukogust
saab laenutada ka heliraamatuid, sõnaraamatuid, keelekursusi, muusikat ja filme. 
Raamatukogus on suures valikus mitmekülgset materjali nii täiskasvanutele kui ka
lastele ja noortele. Raamatukogus on ka võimalik õppida, veeta aega, osaleda
üritustel ja kohtuda sõpradega. Raamatukogu on kõigile avatud ja selle kasutamine
ei maksa midagi.

Raamatukogu materjalide laenutamiseks peab sul olema raamatukogukaart, mille 
saad, kui tõestad oma isiku ja kohustud järgima raamatukogu kasutamise reegleid. 
Raamatukogukaardi saamiseks peab sul olema Soomes aadress. Alla 15 aasta
vanune isik saab raamatukogukaardi täisealise tagaja kirjalikul nõusolekul. 
Aadressi- ja nimemuutusest ning kaardi kadumisest tuleb raamatukogule
viivitamatult teatada.

Kirkkonummi vallaraamatukogu koosneb kolmest raamatukogust: pearaamatukogu, 
Masala raamatukogu, Veikkola raamatukogu ning lisaks on ka raamatukogubuss. 

Kaugteenindus

Juhul, kui raamatukogus ei ole materjali sinu keeles, võib raamatukogu tellida
soovitud raamatud Mitmekeelsest Raamatukogust. Teenus on tasuta. Võime tellida
sulle kasutamiseks materjali kauglaenutusena ka teistest raamatukogudest. Sel
juhul võtame selle eest lauglaenutustasu.

Raamatukogu arvutid

Kõikides Kirkkonummi raamatukogudes on külastajate jaoks arvuteid interneti
kasutamiseks, raamatukogu materjalide otsimiseks, õppimiseks ning lastele ja
noortele arvutimängude mängimiseks. Pearaamatukogus on võimalik kasutada
traadita võrku oma sülearvutiga või telefoniga. Laenutame ka sülearvuteid
raamatukogus kohapeal kasutamiseks.

Pearaamatukogus võid digitaliseerida c-kassette ja lp-plaate, fotonegatiive, slaide
ning vhs-linte tänapäevasesse vormi. Seadmete kasutamine on tasuta, aga tühjad
cd-, dvd-plaadid ja/või mälupulgad peavad sul endal kaasas olema, nagu ka
digitaliseeritav materjal.

Raamatukogus on võimalik vajaduse korral saada juhendamist interneti kasutamisel
ja digitaliseerimisel ning samuti info otsimisel.

Raamatukogu üritused ja ruumid

Raamatukogus korraldatakse rohkesti mitmesuguseid üritusi nii täiskasvanutele kui
ka lastele. Info ürituste kohta on ära toodud meie üritustekalendris.

Kirkkonummi elanikud võivad tasuta kasutada pearaamatukogu uurija- ja
koosolekuruume. Uurijaruumid on mõeldud ühele inimesele, aga koosolekuruumid
on ette nähtud 10 ja 15 inimesele. Ruumide reserveerimise küsimuses tuleb
pöörduda raamatukogu valvelaua (040 126 9395) poole.

Tere tulemast raamatukogusse! Raamatukogu personal on valmis sind
teenindama!


