
KULTURFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORGS BIBLIOTEK

Biblioteket
- en mötesplats för alla



• Låna böcker för barn och vuxna på många olika språk

• Läsa och låna tidningar på olika språk

• Låna film och tv-spel

• Använda datorer med internet

• Kopiera, skanna och skriva ut

Vad kan du göra på biblioteket?



• Träna svenska på språkcafé

• Ta del av bibliotekets författarbesök, sagostunder,

teknikhjälp, med mera

• Du kan också komma hit för att träffa andra, fika i caféet eller 

bara för att ha en lugn stund för dig själv

Du kan också:



Det är gratis att låna på biblioteket.

Du behöver ett bibliotekskort för att låna.

Gratis att låna



Hur lånar jag?

Du lånar med ditt bibliotekskort eller ditt personnummer och 

pinkod. Du har ansvar för det du lånar.

Hur lång är lånetiden?

Lånetiden är ofta 4 veckor. Vissa medier kan ha kortare lånetid. 

Du ser på ditt lånekvitto eller under Mina sidor på hemsidan när 

du ska lämna tillbaka det du lånat.

Bibliotekskort och låneregler



Reservera det du vill hämta

På bibliotekets hemsida kan du reservera böcker och andra 

medier när du är inloggad. Använd numret på ditt bibliotekskort 

eller ditt personnummer och pinkoden för att logga in. Du får ett 

sms eller mejl när du kan hämta det du reserverat på det bibliotek 

du själv valt.

Kom ihåg att lämna tillbaka i tid!

Om du lämnar för sent eller tappat bort det du lånat

kan du behöva betala. 



Böcker, filmer, tidningar och mycket mer.

Alla har de en egen plats i biblioteket.

Hitta i biblioteket



Det finns två typer av böcker: skönlitteratur och facklitteratur.

• Skönlitteratur är berättelser som till exempel romaner

• Facklitteratur är faktaböcker om olika ämnen.

Till exempel historia, geografi, medicin och konst.

Böcker i biblioteket

Var hittar du 
dessa böcker?



Biblioteket har böcker på många olika språk.

Både för barn och till vuxna. Vi har böcker till exempel på:

Böcker på andra språk

Polski

Romani chib

English

Bosanski, Hrvatski, Srpski

Việt

العربية

हिन्दी

Pусский

ภาษาไทย



I receptionen på stadsbiblioteket kan du:

• få ett bibliotekskort, det är gratis. Du måste visa upp 

legitimation/ID för att få ett bibliotekskort.

• köpa utskriftskort för att skriva ut eller kopiera. Du betalar

med bankkort eller med swish.

• betala övertidsavgifter

• få hjälp med dina frågor

Receptionen



Böcker för barn och unga har en speciell plats i biblioteket.

Där finns det barnböcker både på svenska och på andra språk.

Det finns även tidningar, filmer och serier för barn och unga.

Datorer för barn

På barnavdelningen finns också datorer för barn. De loggar in med 

sitt bibliotekskort och sin pinkod.

Barn och ungdom



Digidel
Studieplatser, datorer och teknik 



På andra våningen på stadsbiblioteket finns Digidel. Där kan du:

• Låna en dator

• Skriva ut och kopiera

• Skanna

• Hitta studieplatser

• Använda 3D-skrivaren

• Få hjälp med tekniska frågor

Digidel



Hitta böcker som passar dig. Böckerna är indelade i olika nivåer.

Böcker för dig som vill lära dig svenska

Innan SFI Kurs A-B Kurs B-C SVA / Gymnasienivå



Berättelser med korta meningar och på lätt svenska.

Finns i 3 olika nivåer.

Böcker på lätt svenska

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3



Vägen till svenska språket

Text och sånt

Vägen till svenska språket
Tips om böcker, appar och nyhetskanaler på lätt svenska



Vägen till svenska språket

På bibliotekets hemsida finns tips på olika appar och webbplatser 

där du kan öva på din svenska. Här hittar du till exempel:

• ordböcker och lexikon med bilder och ljud

• appar för att läsa nyheter på lätt svenska

• språkappar som Hej svenska!, Duolingo och SVT Språkplay

Du kan även boka en språkkompis online och prata svenska 

tillsammans.

https://www.bibliotekfh.se/v%C3%A4gen-till-svenska-spr%C3%A5ket?refId=DXWNDB&culture=sv


På stadsbiblioteket kan du låna tv-spel. Du måste vara minst

16 år för att få låna tv-spel. Lånetiden på tv-spel är 1 vecka.

Du kan låna filmer på alla bibliotek. Det finns filmer för både 

vuxna och för barn. Filmerna får du låna i 1 vecka.

Tidningar och tidskrifter finns att låna på alla bibliotek. Du kan 

låna dem i 1 vecka. Det senaste numret går inte att låna.

Tv-spel, filmer och tidningar



På stadsbiblioteket lämnar du tillbaka det du lånar

i vår återlämningsmaskin Bokslukaren.

Lämna tillbaka



Digitala biblioteket



• Läs och lyssna på e-böcker i din telefon, surfplatta eller dator

• Läs tidningar och tidskrifter på flera språk med Pressreader

Digitala biblioteket



Böcker på flera språk. Läs och lyssna när du vill – så mycket

du vill, alltid gratis. Du behöver skapa ett konto hos Världens 

bibliotek för att kunna läsa och lyssna.

• Läs och lyssna på e-böcker i din telefon, surfplatta eller dator

• Böcker för barn och vuxna

• Nya språk och böcker läggs till hela tiden

Världens bibliotek

https://varldensbibliotek.se/


Medie- och informationskunnighet förkortas ofta MIK.

Det handlar om att:

• förstå mediers roll i samhället

• kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information

• själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

• förstå och använda sina digitala kunskaper

Vad är MIK?



I en demokrati har alla tillgång till fri information och 

yttrandefrihet. Biblioteket är en plats där du ska kunna söka och 

hitta information. MIK ger dig möjlighet och kunskap att göra det.

Alla ska kunna använda myndigheters digitala tjänster. Det kan

till exempel vara att använda Bank-ID eller boka tid via 1177.

Därför är digitala kunskaper viktiga.

Varför är MIK viktigt?

Vilka digitala 
tjänster tycker 
du är viktiga?



Du kan alltid fråga oss i personalen om du behöver hjälp. Det går 

också bra att ringa eller mejla. Du kan även chatta med en 

bibliotekarie på hemsidan. Vi kan hjälpa dig med det du behöver.

Boka en bibliotekarie

Om du har en fråga som tar längre tid eller om du behöver hjälp 

med din telefon eller surfplatta så kan du boka en bibliotekarie.

Det gör du via ett formulär på bibliotekets hemsida.

Har du en fråga?

bibliotekfh.se/boka-en-bibliotekarie-2


På bibliotekets hemsida – bibliotekfh.se – hittar

du öppettiderna för alla bibliotek.

Du kan mejla oss: stadsbiblioteket@helsingborg.se

eller ringa oss: 042 10 69 00

Vi finns även på Facebook och Instagram

Helsingborgs bibliotek

hbgbibliotek

Öppettider och kontakt

mailto:stadsbiblioteket@helsingborg.se

