LILLA EDETS BIBLIOTEK

Information för
låntagare

Internetregler
ALLMÄNT
Du kan utan kostnad använda internet på
bibliotekets lånedatorer för att söka information.
Biblioteket har även trådlöst nätverk och du kan
be om inloggningsuppgifter i lånedisken.
Eget ansvar vid användning av internet
Biblioteket tar inget ansvar för att uppgifter
på internet är korrekta eller aktuella, inte
heller för att eventuella transaktioner, till exempel betalning av räkningar blir korrekt utförda.
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter
ska följas, vilket innebär att det är förbjudet
att använda datorerna för att titta på webbsidor
med pornografiskt, rasistiskt, våldsamt
eller annat olämpligt innehåll. Missbruk av

Besök oss
på webben

bibliotekets regler kan leda till avstängning.

 » lillaedet.se/bibliotek
 » fb.com/LillaEdetsbibliotek

LILLA EDETS KOMMUN
BIBLIOTEKET
463 80 LILLA EDET
0520-65 96 90
biblioteket@lillaedet.se
lillaedet.se/bibliotek
Besöksadress:
Göteborgsvägen 61

Lilla Edets kommun har två bibliotek,
huvudbiblioteket i Lilla Edet och en
filial i Lödöse. Hos oss kan du bland
annat låna böcker, dvd-filmer, läsa
tidningen eller besöka någon av våra
aktiviteter.

INFORMATION FÖR LÅNTAGARE

INFORMATION FÖR LÅNTAGARE

Kontakt och öppettider

Lånekortet

Förseningsavgifter

LILLA EDETS BIBLIOTEK

Lånekortet är gratis. För att få lånekort måste du
visa legitimation. Kortet är en värdehandling och

Öppettider
Måndag och onsdag

kl. 10-19

Tisdag, torsdag och fredag

kl. 10-16

Lördag

kl. 10-13

innehavaren är ansvarig för vad som lånas
på kortet. 18-års åldersgräns gäller för hyra av
DVD-film. Biblioteket har rätt att spärra lånekort.

Adress: Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Telefon: 0520-65 96 90
E-post: biblioteket@lillaedet.se
LÖDÖSE BIBLIOTEKSFILIAL
Öppettider
Tisdag och fredag

kl. 9-16

Torsdag

kl. 9-19

Onsdag, lördag och söndag

kl. 11-16

(endast självservice)
Endast självservice under sommaren (juni-augusti)
Adress: Museivägen 1, Lödöse
Telefon: 0520-65 96 92
E-post: lodosefilialen@lillaedet.se

Som låntagare hos oss kan du låna:

10 kr/bok/påbörjad vecka

DVD

10 kr/film/dag

(Gäller vuxna låntagare
från och med 18 år)

Förlorat kort ska omedelbart anmälas och ersätts
av låntagaren till en kostnad av 20 kr.

Lobbyn (tidningsrummet) öppnar kl. 8
Lördagsstängt under sommaren (juni-augusti)

Böcker och
annan media

Inga förseningsavgifter krävs av barn under 18 år.
Vid skuld över 60 kr spärras lånekortet. Max 150
kr i förseningsavgift/återlämningstillfälle. Ersätt-

Lånetider

ning av förstörda eller förkomna medier sker

Mediatyp

Lånetid

Böcker

28 dagar (om inget annat anges)

Tidskrifter

14 dagar

DVD

7 dagar (hyra 10 kr/vecka)

Ljudböcker

28 dagar

Talböcker

28 dagar

E-böcker

28 dagar (max 2 lån/vecka)

efter en av biblioteket fastställd schablon.

Pin-kod
Vill du via vår webbplats se dina lån, reservera
eller göra omlån hemifrån - be om en pinkod på
biblioteket. Pinkoden används också för utlåning i
bibliotekens självutlåningsautomater.

E-post och SMS

Omlån beviljas om boken inte är reserverad för

Du kan via e-post få en förvarning om när låne-

annan låntagare. Det går bra att göra omlån per

tidens slut närmar sig och påminnelse om försenade

telefon eller via bibliotekets webbplats. Du kan

böcker. Via SMS kan du få meddelande om att

göra omlån max 2 gånger.

reserverade böcker finns att hämta på biblioteket.

Kopiering och utskrifter

• Böcker

På biblioteket erbjuds möjlighet till utskrifter,

• Tidskrifter

kopiering och skanning mot avgift. Omfattande

• Daisy-böcker

arbeten hänvisas till Medborgarservice.

• Språkkurser
• DVD (10 kr per vecka)
• Ljudböcker
• E-böcker

• A4-format: 2 kr/sida svartvitt, 5 kr/sida färg
• A3-format: 4 kr/sida svartvitt, 10 kr/sida färg.

