
Tervetuloa Kouvolan kirjastoon. Kirjasto on tarkoitettu kaikille vauvasta vaariin.  

Kirjastossa voi lainata aineistoa, käyttää tietokoneita, lukea lehtiä, opiskella ja oleilla kaikessa rauhassa sekä 

osallistua erilaisiin tapahtumiin. Kirjastosta voi myös varata itselleen tai ryhmän käyttöön erilaisia tiloja. 

Kirjaston käyttö on ilmaista. Kirjasto tarjoaa monipuolisen aineiston kaikkien lainattavaksi: Kirjoja, lehtiä, 

elokuvia, musiikkia, pelejä, äänikirjoja ja sähköisiä kirjoja. Kirjaston työntekijät auttavat ja opastavat mielellään 

kirjaston käytössä.  

Kirjastosta voi aina kysyä neuvoa. Kaikki, joilla on osoite Suomessa, voivat saada kirjastokortin ja salasanan. 

Kortin saamiseksi tarvitset mukaasi kuvallisen henkilötodistuksen. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat lisäksi huoltajan 

suostumuksen. Kirjastokortti on ilmainen.  

Kirjastokortti on oltava aina mukana kun, lainaat, teet varauksia tai uusit lainojasi. Kortti on henkilökohtainen ja 

sen omistaja on vastuussa kaikesta sillä varatusta aineistosta.  

Jos korttisi katoaa, ilmoitathan siitä heti kirjastoon, jotta kukaan ei pääse luvatta käyttämään korttiasi. Kun 

lainaat aineistoa: Saat mukaasi eräpäiväkuitin, siitä näkyy päivämäärä johon mennessä aineisto on palautettava 

kirjastoon.  

Kirjojen laina-aika on yleensä neljä viikkoa. Jollakin aineistolla laina-aika on viikon tai kaksi viikkoa. Voit 

tarkistaa lainojen eräpäivät netistä. Jos haluat lainoillesi lisäaikaa voit uusia niitä, itse kirjastossa tai netissä. Jos 

palautat lainasi myöhässä, perii kirjasto sinulta myöhästymismaksun. Kouvolan kirjastossa on aineistoa 

yhteensä, noin viidellä kymmenellä kielellä. Kirjastokannat vaihtelevat tietokantoja eri kielillä. Jos 

lähikirjastossasi ei ole halumaasi teosta, voidaan se tilata toisesta kirjastosta Kymenlaakson alueelta pientä 

maksua vastaan. Voit tehdä varauksen, myös itse internetin kautta. Kaukolainoja puolestaan voidaan tilata 

muualta suomesta tai ulkomailta asti. Kaukolainan tilaaminen on maksullista.  

Kaupungissa on myös kaksi kirjastoautoa. Kirjastossa on myös monenlaisia näyttelyitä ja tapahtumia, joista 

kaikki voivat nauttia ilmaiseksi. Esimerkiksi: Taidenäyttelyitä, kirjailijavieraita, musiikkiesityksiä, luentoja, 

satutunteja, teatteria, askartelua ja kirjallisuusiltoja. Ohjelmaa järjestetään monipuolisesti kaikenikäisille.   

Kouvolan pääkirjaston alakerrassa on Mediamaja. Jossa voi esimerkiksi: Soittaa ja äänittää musiikkia, kuvata ja 

käsitellä videota sekä pelata konsoli- ja lautapelejä. Mediamajassa järjestetään erilaisia tapahtumia ja kursseja, 

jotka ovat kaikki ilmaisia.  

Kouvolan kirjaston käyttösäännöt ovat saatavilla kaikissa kirjastoissa. Esitteessä kerrotaan tarkemmin kirjaston 

toiminnasta. Voit halutessasi myös varata ajan kirjastonkäytön opetukseen lähikirjastossasi. Lisätietoja löydät 

Kymenlaakson kirjastojen yhteisiltä nettisivuilta www.kyyti.fi  
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