
Bra att veta inför ditt besök på 
Borås Stadsbibliotek

– Förberedelsehäfte
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Hitta till biblioteket

Borås Stadsbibliotek ligger i Kulturhuset
Adress: P.A. Halls Terrass,
503 42 Borås 

• Bilparkering finns utanför Bäckängsskolan,  
kör in från Åsbogatan. 

• Bilparkering finns även på nedsidan av Kulturhuset,  
kör in från Sturegatan. 

• Närmsta busshållplats är ”Bäckängsskolan”.
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Huvudentré från PA Halls 
Terrass med automatiska 
skjutdörrar.  
 
Huvudentrén  
ligger på samma plan som  
biblioteket.

Entrén till biblioteket 
ligger till höger.
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Entrén från Sturegatan

Det finns dörröppnare till 
vänster om entrén och  
innanför dörrarna. 
 
För att ta sig till biblioteket 
kan du följa ledstråket till  
hissen och åka till plan 3. 
 
Alternatvit kan du gå upp 
för trappan och sedan gå till 
vänster.

Alternativ ingång
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Karta över biblioteket
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Inne på biblioteket

Det första du möts av är 
informationsdiskarna. Här 
kan du be personal om 
hjälp och ställa frågor.

Det finns även en  
informationsdisk inne på 
Barn- och unga-avdelning-
en. Här kan du be om hjälp 
och ställa frågor.
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Barn- och unga-avdelningen 
Genom portalen kommer 
du in till Barn- och Unga  
avdelningen.

I småbarnshörnan finns 
bilderböcker för de minsta 
barnen. Golvet är täckt av 
en heltäckningsmatta.  
 
Ta av dig skorna innan du 
går in på  
småbarnshörnan.

Småbarnshörnan
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Läshörnan

Äppelhyllan

På barnavdelningen finns 
läshörnan. 
 
Golvet är täckt av en  
heltäckningsmatta. Ta av 
dig skorna innan du går in i 
läshörnan

På Äppelhyllan finns  
specialmedier för och om 
barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
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Bubblan

Bubblan är ett rum för barn och 
unga 7–16 år. Här finns sköna  
sittkuddar, spel, böcker och pyssel.  
 
Ta av dig skorna innan du går in i 
Bubblan.

På barnavdelningen finns 
datorer som kan bokas i 
en timma.  
 
Datorerna får användas av 
barn upp till 15 år.
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Knacka på! – Barnens kulturrum 

Barnens kulturrum Knacka på! är en 
mötesplats som vänder sig till barn 
0 – 5 år och deras familjer.

Det finns en ingång från  
barnavdelningen på biblioteket och 
en annan ingång från  
parkeringen under kulturhuset. Via 
den nedre ingången under  
kulturhuset kan man komma in med 
rullstol. 

På Knacka på! finns läsrum,  
målarverkstad, kök och ett större 
aktivitetsrum. I köket kan du äta 
medhavd mat.
 
Knacka på! har egna öppettider.

I läsrummet är golvet täckt 
av en heltäckningsmatta.  
 
Ta av dig skorna innan du 
går in.
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Vuxenavdelningen

På vuxenavdelningen 
finns en avdelning med 
lättlästa böcker.  

På vuxenavdelningen finns 
anpassad media: 

- Bliss
- Pictogram 
- Punktskrift 
- Storstil 
- Syntolkad film
- Talböcker
- Teckenkommunikation
- Teckenspråk

Lättläst-hyllan

Specialmedia
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Grupprum

Datorer

På biblioteket finns 
grupprum som går att 
boka i två timmar.  
Bokning kan göras i 
informationsdisken.

Det finns datorer som kan  
bokas i en timma. Från  
datorerna kan du skriva ut.  
 
Bokning går att göra via  
bokningsdator eller i  
informationsdisken.

Det finns en kopiator där du 
kan kopiera. 
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På våra sökdatorer kan du söka  
efter media. Här kan du se om det 
du söker finns inne och vart det 
står.

Söka

Låna

Innanför entrén hittar du  
lånestationerna. 

För att kunna låna media behöver 
du ett bibliotekskort och PIN-kod. 

Bibliotekskort skaffar du genom att 
gå till informationsdisken och visa 
legitimation. Är du under 18 år  
behöver en målsman fylla i ett  
förbindelsekort. 
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Återlämna

Innanför entrén finner du  
återlämningsmaskinen där du kan lämna 
tillbaka media som du har lånat. 

Biblioteket har även en  
återlämningsmaskin på utsidan till höger 
om huvudentrén. I den kan du lämna 
tillbaka media dygnet runt.
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Toaletter

Det finns tre toaletter till  
vänster om bibliotekets entré.  
 
En av toaletterna är  
stor och anpassad för rullstol.  
 
Det finns även en toalett  
utanför småbarnshörnan som 
har skötbord.
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Vi ser fram emot ditt besök på Borås Stadsbibliotek. Om du har frågor inför ditt besök 
kan du alltid ringa oss på 033-35 76 20 eller mejla oss på  
boras.stadsbibliotek@boras.se 
 
Följ ”Biblioteken i Borås” på Facebook för att veta mer om vad som händer på  
biblioteken.

 Biblioteken i Borås
 www.facebook.com/bibliotekeniboras/
 

För mer information om den fysiska tillgängligheten på biblioteket  
besök tillgänglighetsdatabasen: www.t-d.se

Vill du veta våra öppettider kan du besöka vår webbplats.
http://bibliotek.boras.se

Vi ses!


