
 

 

 

 

Jag går 
 

till biblioteket!  



 

 

 

 

 

 

Vaggeryds bibliotek 

Besöksadress: 
Järnvägsgatan  
Vaggeryd 

Telefon:  
0393—67 87 90  

Hemsida:  
biblioteket.vaggeryd.se 
 
E-post:  
vaggeryds.bibliotek@vaggeryd.se 

Facebook & Instagram:  
@vaggbib   

Kontaktuppgifter: 

Öppettider:   

Måndagar 10.00  -  18.00 
Tisdagar 13.00  -  16.00 
Onsdagar 10.00  -  18.00 
Torsdagar 13.00  -  16.00 
Fredagar 10.00  -  14.00 



 

 

 

 

Vi som jobbar här 

Berit 

Dan 

Kajsa 

Mia 

Maria 

Emma 

Karin 

Åsa 

Kaja 

De flesta som jobbar här är bibliotekarier.  Alla tycker om böcker,  att 
prata med folk och vill gärna hjälpa till.    



 

 

 

 

 

Här kan du få hjälp 

Finns det ingen att fråga?   

Tryck på den blå knappen!   
Då plingar det i bibliotekets telefon 
och någon kommer och hjälper dig 
så fort de kan. 

 Fråga här 

Vill du ha hjälp med att skaffa ett  
lånekort, hjälp att låna, letar du 
efter en speciell bok, behöver du 
göra en kopia eller vill du kanske 
bara prata lite?  

Då ska du gå till Informations-
disken så får du hjälp av någon  
ur personalen!  
 



 

 

 

 

 Lånekort 

För att låna behöver du ett  
lånekort och en pin-kod. 

Har du inget lånekort får 
du hjälp av de som jobbar 
att skaffa ett.   

Du behöver säga ditt 
namn, ditt personnummer, 
din adress, ditt telefon-
nummer och din e-post.  

 

Låna i 4 veckor 

Självutlåning 

Här lånar du.  

Har du glömt ditt lånekort 
hemma eller glömt vilken pin-
kod du har?  

Be de som jobbar så hjälper 
de dig!  



 

 

 

 

Återlämningshyllan 

Här lämnar du tillbaka det 
du har lånat.  

Ställ det du vill lämna 
i hyllan och titta så titeln 
dyker upp på skärmen.  

Fråga någon som jobbar om 
du behöver hjälp. 

 

Lämna tillbaka 

 Inkastet 

Du kan lämna tillbaka det du 
har lånat utan att gå in på 
biblioteket.  

Stoppa i det du vill lämna i  
inkastet till vänster om  
entrédörren. 



 

 

 

 

Datorer 

 

 Sökdator / Snabbdator 

Använd den här datorn om du 
vill veta om en speciell bok 
finns på biblioteket och på  
vilken hylla den står.   

Du kan också använda datorn 
om du behöver kolla upp   
något snabbt på  
Internet.  

Om du vill skriva ut går det 
bra men du måste be de som 
jobbar att starta skrivaren.  En 
utskrift kostar 4 kronor. 

Släktforskningsdator 

På den här datorn kan du 
släktforska i en databas som 
heter Arkiv Digital. 

Använd denna datorn om du 
till exempel behöver skriva 
något i word eller leta efter 
något på internet som tar lite 
längre tid.  

Be de som jobbar om hjälp 
om du vill skriva ut. En sida 
kostar 4 kronor. 



 

 

 

 

Banken 
 I samma lokaler som  
biblioteket är i var Handels-
banken tidigare så därför  
kallas detta rum för Banken.  

Det är här du kommer in.  
Här finns barnavdelningen, 
återlämningen och utlån,  
datorer och informations-
disken där du kan fråga om 
hjälp.  

Här finns också böcker för 
vuxna; nyare romaner och 
deckare samt lättläst, ny i 
Sverige och en del fakta-
böcker. 

 Meröppet 

Meröppet är en tjänst till dig 
som är över 18 år. Meröppet 
betyder att du är välkommen 
in i biblioteket varje dag  
mellan kl 7-22.  

Du får en tagg och en kod som  
låser upp entrédörren. Du 
ansvarar för de personer som 
du tar med dig in.   

Fråga de som jobbar om du 
vill ha en Meröppet-tagg!  



 

 

 

 

Valvet 

 

 Böcker! 

I det som tidigare var ett 
bankvalv är det nu fullt  
av böcker för vuxna.  

På ena sidan är det  
romaner och deckare och 
på andra sidan är det  
faktaböcker.  

 

Tips: Ta en koll på den 
tjocka betongväggen!  

 

I Valvet kan man titta på den 
gamla tavlan med motiv från 
Vaggeryd och som funnits i 
lokalerna under tiden det var 
en bank.  

Du får gärna sitta här och 
bläddra i böcker eller bara 
vara. 



 

 

 

 

Barnavdelningen 

 

 Småbarnsböcker och  
Bilderböcker  

Här finns småbarnsböcker 
och bilderböcker på svenska 
och andra språk.   

Här finns också faktaböcker 
som passar för mindre barn, 
en Språklusthylla, en Familje-
hylla och Böcker-att-prata-
om. 

Barn är extra välkomna till 
biblioteket! 

På barnavdelningen finns det mer 
än bara böcker.  

Det finns en I-pad med utvalda 
appar för mindre barn, duplo att 
bygga med, spel och pussel, ett 
dockskåp att leka med, gosedjur 
att krama på och papper och  
kritor ifall man vill måla. 



 

 

 

 

Barn och Toaletten 
 Barn — 
Böcker för dig som börjar 
läsa och går på lågstadiet 

Här hittar du böcker för dig 
som precis har börjat läsa och 
behöver böcker med få ord och 
inte mycket text, men det finns 
också tjocka böcker för dig 
som fått flyt i läsningen.  
 
Tips: Här hittar man böckerna 
om Lasse-Majas detektivbyrå. 

 Toalett 

I det Lila rummet finns en toalett för 
de som kommer till biblioteket. 

Toaletten är stor, ljus och anpassad 
för dig som har en rullstol. Det finns 
också ett skötbord och en liten pall 
för de små så de når upp att tvätta 
händerna. 



 

 

 

 

Det lila rummet 

 

 

Mellan  
— böcker för dig som går 
i mellanstadiet 

Här finns böcker och serier på 
svenska och engelska och 
som passar extra bra för dig 
som är ungefär 10-13 år.  

Ung 
— böcker för dig som går 
på högstadiet 

Här finns böcker och serier på 
svenska och engelska och 
som passar extra bra för dig 
som är 13 år och äldre.  

 

Fakta 

Här finns också faktaböcker 
för barn och unga. 



 

 

 

 

Det lila rummet 

 

 Pysselbord 

Det finns ett stort bord där man 
kan sitta och läsa, rita, pyssla, 
spela spel eller prata.  

Det finns också två vagnar med 
Lego, papper, pennor med mera 
som man får använda när man 
är på biblioteket.  

Häng! 

Koppla av i soffan med en  
tidskrift eller spela TV-spel  
på clever touchen.  

 



 

 

 

 

Tidningar och tidskrifter 

 

 Läs och låna! 

Här finns det många spännande 
och intressanta tidskrifter.  
Man får självklart låna hem tid-
skrifterna men dock inte det allra 
nyaste numret, det får man läsa i 
på biblioteket.  

Saknar du någon tidskrift och vill  
att den ska finnas på  biblioteket 
kan du berätta det för dem som 
jobbar så försöker de ordna det.   

 

Bläddra och snicksnacka 

Sätt dig här och läs en dags-
tidning eller bläddra i en 
spännande tidskrift.  

Här får man sitta en stund och 
bara vara och titta ut på  
Torget i Vaggeryd. Eller sitt 
och prata med gamla och nya 
vänner!  



 

 

 

 

Makerspace 

 

 Skapa, programmera 
och pyssla!  

Här finns Sveriges första 
Makerspace på bibliotek! 
Det är två rum med plats 
för att pyssla, skapa i till 
exempel 3D eller i  en  
laserskärare, sy, göra 
knappar och program-
mera robotar.  

Fråga efter en visning om 
du är intresserad! 

Robotskåpet 

I Robotskåpet finns flera olika 
robotar som alla kan  
programmeras och är olika 
svåra. Här finns också annan 
spännande teknik som Little 
Bits, Makeymakey och VR. 

Fråga de som jobbar om du är 
intresserad. Robotarna är ofta 
med när biblioteket besöker  
förskolor, skolor och fritids 
med mera.  



 

 

 

 

Biblioteken i Vaggeryd 
 

- här finns det   

hjärterum 


