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Kirjastokortti

Kirjastokortti on henkilökohtainen arvopaperi.
Kirjastokortin saat kun esität henkilötodistuksen. Alle
18-vuotiailta lapsilta vaaditaan huoltajan tai
vastuuhenkilön kirjallinen suostumus. Ilmoita
mahdollisimman pian kirjastokortin katoamisesta.
Uusi kortti maksaa 10 kruunua. Voit muuttaa
yhteystietojasi kirjaston kotisivulla tai kirjastossa
käydessä.
Sinut rekisteröidään asiakasrekisteriin, jota kirjaston
on käsiteltävä PULin (henkilölain) mukaisesti.
Salassapitovelvollisuus koskee lainojasi ja kaikki
lainatiedot häviävät palautuksen yhteydessä.

Vastuu

Olet vastuussa kirjoista ja muusta aineistosta siihen asti
kunnes ne on palautettu. Lainaajan tai alle 18 vuotiaan
lapsen huoltajan tai vastuuhenkilön on korvattava
vahingoittunut tai kadonnut aineisto korvaussääntöjen
mukaisesti. Katso myös otsikkoa Korvaus.
Jos et palauta kirjaston aineistoa toistuvista
muistutuksista huolimatta, menetät lainausoikeuden.
Näin käy myös silloin, jos velka kirjastolle on yli 100
kruunua.

Internet

Kirjaston kotisivulla voit hakea, uusia ja varata
kirjoja. Tarvitset kirjastokortin ja tunnusluvun.
Kirjaudu bibliotek.haninge.se-sivulle.

Itsepalvelut

Voit lainata ja palauttaa itse automaateissa. Tarvitset
kirjastokortin numeron tai henkilötunnuksen (10
numeroa) seka tunnusluvun.

Laina-aika

Laina-aika on normaalisti 28 päivää. Lyhyempi lainaaika on elokuvilla, aikakauslehdillä, viikon
pikalainoilla sekä varatulla aineistolla. Voit uusia
laina-ajan kaksi kertaa. Tämä ei koske varattuja kirjoja
ja viikon pikalainoja. Lainat voi uusia kirjautumalla
bibliotek.haninge.se-sivulle tai puhelimitse.
Ota yhteys kirjastoon jos tarvitset uusia kaukolainoja.
Katso myös otsikkoa Varaukset ja kaukolainat.

Varaukset ja kaukolainat

Voit varata kirjoja ja muuta aineistoa huolimatta siitä
ovatko ne hyllyssä tai lainattuina. Jokainen varaus
maksaa 10 kruunua/kappale. Kirjoja joita ei ole
Haningen kirjastoissa, voit tilata mahdollisesti muista
kirjastoista (ei koske kurssikirjoja). Se maksaa 20
kruunua/kirja. Lainaehdoista ja mahdollisesta
uusimisesta päättää se kirjasto, josta laina on. Kun
varattu aineisto on saapunut, sinulle ilmoitetaan siitä
postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Muistutus ja
myöhästymismaksu

Jos et palauta lainojasi ajoissa
otetaan 10 kruunun maksu
viikossa eräpäivän jälkeiseltä
päivältä alkaen (ei koske
lapsia tai lasten aineistoa).
Elokuvista maksu on 10
kruunua/vuorokausi.
Palautuspäivä löytyy
eräpäiväkuitista. Jos olet
rekisteröinyt
sähköpostiosoitteen tai
kännykkänumeron, voit saada
myöhästymisvaroituksen. Se
ilmoittaa, että laina-aika on
menossa umpeen.

Korvaus

Vahingoittuneet tai
kadonneet kirjat korvataan
kiinteällä hinnalla 300
kruunua/aikuisten kirja ja
150 kruunua/lasten kirja.
Tietyn aineiston korvaus
lasketaan yksityiskohtaisesti.
Muut kiinteät hinnat löytyvät
bibliotek.haninge.se/web/
arena/avgifter-sivulta.

Kirjastoja on Handenissa, Brandbergenissa,
Jordbrossa, Ornössä ja Västerhaningessa.
Kirjastoauto vierailee monessa kunnan
osassa.
Lue lisää bibliotek.haninge.se-sivulla.
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Kirjastossa on kirjoja monella eri kielillä,
päivälehtiä, cd-levyjä, videoita, videopelejä,
cd-romeja, mp-kirjoja, äänikirjoja, tietokoneita ja
wifi, kielikursseja ym.

