
Boka besöket för din grupp på förhand     
 

På grund av coronasituationen vill vi på stadsbiblioteket försäkra att våra kunder kan tryggt uträtta 
sina ärenden. Skolgrupper är välkomna till biblioteket genom att anmäla sin grupp på förhand. 
Anmälningen för grupper gäller både guidade och självständiga gruppbesök. Anmälningar för 
guidade gruppbesök sköts som vanligt via bibliotekets nätsidor. https://www.turku.fi/sv/abo-
stadsbibliotek/bibliotekstjanster/besok-huvudbiblioteket-med-grupp.     
     
Anmäl din grupp för lånebesök eller annat självständigt biblioteksbesök per e-post.     
Högstadier och andra stadier: huvudbiblioteket, ungdomarnas zon 
Story stoori.kaupunginkirjasto@turku.fi       
 

Högstadieklasser kan även beställa böcker för avhämtning  
 

För grupper som inte kan komma till biblioteket strävar vi efter att erbjuda materialpaket som 
passar den ifrågavarande målgruppen och som kan hämtas av en lärare eller annan ansvarig 
person, eller av eleverna själv.  
Man kan t.ex. begära material enligt önskad tema eller genre.    
Vi samlar ihop material enligt lärarens önskan och lägger dem i en bokkärra som placeras på 
ungdomsavdelningen. Från den specialmärkta kärran kan läraren eller eleverna låna material. Kom 
ihåg säkerhetsavstånd och hygien.   
Materialbegäran från ungdomsavdelningen: stoori.kaupunginkirjasto@turku.fi    
Skönlitterärt material från vuxenavdelningen kaj.lahtinen@turku.fi   
 
   
Huvudbibliotekets barnavdelning Saga och ungdomsavdelning Story tar tills vidare emot bara en 
grupp åt gången till respektive avdelning. Gruppen rör sig i biblioteket under lärarens ansvar.     
 

Anvisningar för biblioteksbesök:    

·     Boka besöket för din grupp på förhand.    

·     Vi tar emot bara en grupp åt gången till avdelningen.    

·     Lånebesök går att bokas mellan kl. 10-15.    

·     Läraren leder sin grupp direkt till avdelningen och får närmare anvisningar vid 
infodisken.    

·     Materialet lånas på avdelningen.    

·     Bete er lugnt i biblioteket och ta andra kunder i beaktande.     

·     Läraren bör se efter sin klass eller daghemsgrupp under hela besöket.     

·     Kom ihåg att ta med era bibliotekskort.   
  
Välkommen till biblioteket!  
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