
Välkommen till 
Ulricehamns 
stadsbibliotek!

Ulricehamns stadsbibliotek är en 
röd och vit byggnad med blå skylt. 

Du går in genom glasdörrarna 
under skylten som det står 
”bibliotek” på.



Entré

Entrén är ett stort rum som 
du går igenom för att komma 
till biblioteket. 

Här finns en anslagstavla 
med information om vad 
som händer runt om i 
kommunen.



Toaletter

Biblioteket har två 
toaletter. Dem hittar du i 
entrén. 

En är lite större och är 
anpassad för rullstolar 
och skötbord. 

Den andra toaletten är 
lite mindre. 

Toaletterna är till för 
alla, oavsett kön.



Bokbytarhylla

Bredvid toaletterna finns en bokbytarhylla.

Där kan vem som helst lämna böcker de inte 
längre vill ha eller ta en bok som någon 
annan har lämnat.

Det kostar ingenting. 

Du behöver inte berätta för personalen om 
du lämnar eller tar en bok ur den hyllan.



Lånedisk

Vid lånedisken hittar du oftast någon 
som jobbar på biblioteket. 

Lånedisken ser ut som två stora 
skrivbord med datorer på. 

Om du behöver hjälp med något så 
kan du alltid fråga 
bibliotekspersonalen.

Personalen brukar ha namnskyltar på 
sig.



Äppelhyllan

På barnavdelningen 
finns Äppelhyllan. 

Där hittar du böcker 
med tecken som stöd 
och taktila böcker, spel och 
teckentolkade filmer. 

Här finns även berättelser 
och faktaböcker om och för 
barn och ungdomar med en 
funktionsvariation.



Barnavdelningen

Vår barnavdelning är indelad i 
barnrummet, bakom 
Äppelhyllan, och en hörna för 
lite äldre barn.

Där finns även barn- och 
ungdomsböcker på andra språk, 
spel, tecknade serier och filmer. 

På barnavdelningen finns både 
berättelser och faktaböcker.



Föräldrahylla

I barnrummet finns 
en särskild hylla med 
faktaböcker som 
handlar om 
föräldraskap och hur 
man tar hand om 
barn.

Det står 
”Föräldrahyllan” på 
den.



Pysselbord för barn

Vi har alltid ett pysselbord framme bredvid 
barnavdelningen.

Där finns papper, pennor, saxar, lim och annat 
att pyssla med.

Pysselbordet är tillgängligt så länge 
biblioteket är öppet.

Det kostar ingenting att pyssla hos oss.



Ungdomsböcker

Till höger om barnavdelningen hittar 
du böcker för ungdomar och unga 
vuxna. 

De kan handla om lite allt möjligt.

Fråga gärna personalen om du letar 
efter någon särskild bok.



Sökdator

Biblioteket har särskilda 
datorer som du får låna för att 
leta reda på böcker, filmer och 
skivor i bibliotekets katalog. 

Du kan även använda 
sökdatorn för att boka någon 
av våra datorer. Dem kan du 
låna om du t.ex. behöver 
använda Internet men inte har 
någon egen dator. 

Att låna dator är gratis.



Skönlitteratur

Skönlitteratur är ett 
annat ord för 
berättelser, påhittade 
historier. 

De står uppställda i 
bokstavsordning, efter 
författarnas efternamn.

Fråga gärna personalen 
om du letar efter något 
särskilt.



Deckare/thrillers

Deckare och thrillers är påhittade 
berättelser med mycket spänning. De 
handlar ofta om brott, mord och 
mysterier.

Våra deckare och thrillers står uppställda i 
bokstavsordning efter författarnas 
efternamn, precis som vår övriga 
skönlitteratur.

Be gärna personalen om hjälp om du 
letar efter något särskilt.



Utlåningsautomater

Biblioteket har två automater 
för utlåning och återlämning 
av böcker, filmer och 
tidningar. 

Dem kan man använda själv, 
med sitt lånekortsnummer 
eller personnummer samt 
PIN-kod.

Fråga personalen om hjälp 
om du känner dig osäker på 
hur du ska göra.



Återlämnat material

När du ska återlämna något 
i våra automater så kommer 
det att stå på skärmen att 
du ska ställa det på vagnen 
eller lägga det i lådan. 

Det beror på om det du har 
återlämnat är reserverat till 
någon annan låntagare eller 
ej. 

Vagnen är träfärgad och står 
till vänster medan lådan är 
svart och står till höger.



Att läsa på olika sätt

Man kan läsa på flera olika sätt.
Vissa vill läsa sina böcker med 
ögonen, andra behöver kunna 
lyssna på dem. 

Vi har särskilda hyllor med 
ljudböcker. Dessa kan man lyssna 
på med en vanlig CD- eller mp3-
spelare.

Vi har även böcker som är skrivna 
med extra stor stil, för dem som 
inte ser så bra. Fråga personalen 
om du behöver hjälp med att hitta 
rätt.



Talböcker

Till vänster om ingången finns 
en back med talböcker.

Talböcker är till för personer 
som behöver inlästa böcker 
för att de har någon form av 
läsnedsättning. 

Talböcker kan man lyssna på i 
särskilda talbokspelare som 
man kan låna hos oss.

Både berättelser och 
faktaböcker finns som 
talböcker.



Lättlästa böcker

Vi har en särskild hylla för lättlästa böcker. 
Det betyder att böckerna är skrivna i kortare meningar och enklare ord. 
I den här hyllan hittar du både berättelser och faktaböcker med lättläst text.



Tidningar

I tidningsrummet finns bibliotekets tidningar och 
tidskrifter. Du kan låna och läsa både nya och äldre 
tidningar, men det senaste numret av tidningarna 
får du inte låna med dig hem.

Tidningarna är sorterade efter vad de handlar om, 
för att det ska bli lättare att hitta.

I tidningsrummet är det viktigt att vara tyst, så att 
folk som sitter där kan läsa i lugn och ro.

Fråga personalen om du letar efter någon särskild 
tidning.



Nya böcker

På den vita 
”pyramidhyllan” framför 
lånedisken brukar vi ställa 
upp nyinköpta böcker. 

Det finns en likadan hylla 
på deckaravdelningen, för 
nyinköpta deckare.



Skriv ut, kopiera, scanna och faxa

Om du behöver skriva ut någonting så kan du låna en dator av oss. 
Den kan du sitta vid i 15 minuter åt gången. 
Dator, skrivare/fax och en kopiator finns framme vid lånedisken.
Du kan även scanna dokument hos oss. 



Lånedatorer

Om du behöver låna en dator för att 
exempelvis använda Internet så går det 
bra att boka datortid hos oss. 

Vi har tre utlåningsdatorer med 
Internetuppkoppling. Du kan boka tid en 
timme i taget. Det är för att det inte ska 
bli långa köer till datorerna.

Vi har även WiFi. Be gärna personalen om 
hjälp med att komma igång med det.



Lugn och ro-hörnan

Bakom de grå vikskärmarna finns en hörna där du kan sitta om du 
behöver koppa av och ta det lugnt. Där kan du lyssna på avslappnande 
musik i hörlurar eller läsa lite ifred.



Tecknade serier

Till vänster om ljudböckerna 
hittar du hyllan med tecknade 
serier. 

Tecknade serier kallas också för 
”grafiska romaner” och berättar 
en historia med hjälp av bilder 
istället för långa textstycken.



Böcker på flera språk

Vi har en särskild 
avdelning för böcker på 
andra språk än svenska. 

Den hittar du genom att 
titta efter raden med olika 
länders flaggor. 

Där finns både berättelser 
och faktaböcker.



Minoritetsspråkhylla

Minoritetsspråkhyllan ligger mellan 
avdelningen för olika språk och 
uppslagsverken.

I den hyllan har vi samlat berättelser och 
faktaböcker om de fem minoritetskulturerna 
i Sverige; romer, samer, judar, tornedalingar 
och sverigefinnar.

Minoritetsspråkböckerna är märkta med en 
blå, rund etikett.



Välkommen-hyllan

Välkommen-hyllan står 
vid uppslagsverken och 
musikböckerna. Där finns 
lexikon, böcker på lättläst 
svenska, språkkurser och 
böcker på flera olika 
språk. 

De riktar sig främst till 
nyanlända som vill lära 
sig det svenska språket 
och hur det svenska 
samhället fungerar.



Öppet magasin

I vårt öppna magasin förvarar vi böcker 
som finns i flera exemplar, lite äldre 
böcker och sådant vi behöver till 
utställningar, föreläsningar mm. 

Om du inte hittar en speciell bok så kan 
det bero på att den finns i öppna 
magasinet. 

Fråga gärna personalen, så hjälper de 
dig.



Västgötarummet

I Västgötarummet har vi samlat böcker, 
tidskrifter och annat material som 
berättar om olika orter i Västra Götaland 
och dess historia.

Där kan du även låna en dator och 
använda våra databaser för att 
släktforska.

Fråga gärna personalen, så hjälper de dig 
att komma igång.



I mitten av biblioteket finns ett öppet utrymme med bord och stolar. 
Där kan man sitta och läsa om man vill. 
När vi på biblioteket håller föreläsningar, teaterföreställningar eller 
konserter så brukar vi vara där.



Om du behöver sitta lite avskilt någonstans för att 
exempelvis plugga så har vi avskärmade bord att sitta 
vid. Dem behöver du inte boka i förväg.



Vi ses!

Vi ser fram emot ditt besök och hoppas att du 
ska få en trevlig dag på biblioteket!

Om du har frågor kan du maila till: 
infodisk@ulricehamn.se
eller ringa på: 
0321-595150 / 0321-595151

Följ oss gärna på Facebook så får du veta mer 
om vad som händer på biblioteket:
facebook.com/ulricehamnsbibliotekochkultur/

mailto:infodisk@ulricehamn.se
http://www.facebook.com/ulricehamnsbibliotekochkultur/

