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LYSEKILS BIBLIOTEK – LÅNEREGLER

På biblioteket är det mesta gratis
Det kostar dig ingenting

att använda biblioteket
att låna
att få svar på dina frågor

Men för att biblioteket skall fungera bra för alla, behövs vissa regler som du måste känna till.
Lånekort
Det första kortet är gratis och fås mot uppvisande av legitimation.
Är du mellan 6 och 15 år, måste målsman underteckna ett förbindelsekort.
Du får ditt första egna lånekort, när Du börjar skolan.
För att hyra video skall du ha fyllt 15 år.
Lånekortet skall uppvisas vid varje lånetillfälle.
Avgift tas ut för att ersätta förlorat kort.
Ansvar
Lånekortet är en värdehandling.
Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort och blir ersättningsskyldig för det som förstörs eller
försvinner.
Anmäl omedelbart till biblioteket om du förlorat lånekortet.
Lånetid
Den normala lånetiden är 4 veckor, men kortare tid förekommer vid kö eller för vissa medier.
Omlån
Du kan låna om en bok två gånger, om den inte reserverats av någon annan. Omlån kan även ske per
telefon eller via Internet, då behöver du en PIN-kod, som du får av oss på biblioteket.
Reservation
Du kan ställa dig i kö för en bok, som är utlånad.
När boken kommer in, får du meddelande per post, e-post eller SMS.
Du kan även reservera böcker via Internet.
Skador
Lysekils stadsbibliotek ansvarar ej för fel eller skador som kan uppstå på låntagares dator,
videoutrustning, CD-spelare, kassettbandspelare m.m. på grund av t.ex. datavirus, skadade skivor eller
band.
Övrigt
En avgift tas ut om lånade böcker inte återlämnas i tid.
Detta gäller inte barnböcker.
Om lånet inte återlämnas trots påminnelse uttas förutom förseningsavgift även en kravavgift.
Skulle böckerna ändå inte lämnas skickas räkning.
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Att hyra video och att beställa släktforskningsmaterial från SVAR är också avgiftsbelagt. På biblioteket
får du reda på aktuella priser.
Ej betalda skulder kan medföra att du spärras från att låna.
För information om avgifternas storlek se särskilt blad.
För talbokslåntagare, Boken-Kommerlåntagare och vissa institutioner gäller särskilda
regler.

På biblioteket kan du låna:
Böcker, tidskrifter, talböcker, ljudböcker, e-böcker, språkkurser m.m.
Där finns också:
Tidningshörna där du kan läsa dagens tidning
Särskild avdelning med litteratur om Bohuslän och Lysekil.
Hyrvideo
Information från kommun, riksdag och regering
Datorer för Internet och ordbehandling
Material och utrustning för att släktforska
Uppslagsböcker
Kartor och sjökort
Kopieringsmaskin
... och mycket, mycket annat.
På huvudbiblioteket i Lysekil finns dessutom:
Mikrofilmade tidningar från Lysekil
Pc med barnprogram på cd-rom
Bibliotekets katalog finns även på internet
http://webbopac.lysekil.se

BIBLIOTEKET ÄR DIN INFORMATIONSCENTRAL,
DÄR DU KAN SÖKA SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

