Helmetbiblioteket
obegränsad valfrihet

helmet.fi

Personal: mer än

780

Helmet är ett nätverk av allmänna bibliotek i
huvudstadsregionen – Helsinki Metropolitan
Area Libraries. Till nätverket hör Helsingfors,
Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek.
Välkommen till oss!

Som Helmet-bibliotekets kund
kan du välja och vraka. Du kan
vistas i 64 rum, du får använda
3,2 miljoner verk, du betjänas av
över 780 anställda och du kan fylla
din kalender med olika evenemang året runt.
Vi gör det lätt för dig. Du kan
surfa fritt på webben och material
som du vill låna transporteras till
ditt närbibliotek. Du får snabbt
svar på dina frågor, både i biblioteket och på nätet.

Helmet är ett nätverk för
kunskap, information och
upplevelser

Genom samarbete inom
Helmet-biblioteken åstadkommer
vi sådant som vi inte kan uppnå på
egen hand. Vi kombinerar kvalitet
med effektivitet till din fördel. Vi
vidareutbildar ständigt personalen
och söker synergieffekter mellan
olika tjänster.
Gemensamt för alla Helmetbibliotek:
• bibliotekssystemet och
samlingarna
• Helmet.fi och e-biblioteket
• lånerätten och bibliotekskortet
• användningsreglerna och
avgifterna

Helmet-biblioteket betjänar
över en miljon invånare i
huvudstadsregionen

Helmets e-bibliotek är den största
biblioteksdrivna samlingen med
e-material i Norden och den växer
hela tiden.
I e-biblioteket kan du låna
e-böcker, e-tidningar och gå kurser
gratis – du kan läsa och använda
dem när och var som helst. Via
musikbiblioteket kan du lyssna på
din favoritmusik och du kan söka
information från flera olika källor.

miljoner verk

Helmet-biblioteket i siffror

På Helmet.fi hittar du information
och evenemang för alla Helmetbibliotek. Helmet.fi fungerar på
finska, svenska, engelska och
ryska.
Med appen Taskukirjasto
(Pocketbibban) kan du låna
biblioteksmaterial av din kompis
med din telefon. Mobilen fungerar
samtidigt som bibliotekskort.

Helmets e-bibliotek är alltid
öppet

3,2

specialister
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bibliotek
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