BIBLIOTEKEN
Hällefors och Grythyttan

Välkommen in!

Välkommen till biblioteket!
På våra två bibliotek kan du låna skön- och facklitteratur för
barn och vuxna på olika språk. Här finns även dagstidningar,
tidskrifter, ljud-böcker, böcker med stor stil och lättlästa
böcker. Du är välkommen att lämna in synpunkter på vilka
böcker/medier vi ska köpa in.

Lånekort
Det är kostnadsfritt att skaffa lånekort, mot uppvisande av ID-handling.
Lånekortet är personligt.
Barn under 18 år behöver vårdnadshavares godkännande för att få ett
lånekort, denne ansvarar också för lånen. Ett nytt lånekort kostar 10
kronor. Barn får nytt kort gratis.
När du får ett lånekort registreras du i bibliotekets låntagarregister. Har du
inte använt ditt lånekort på två år tas dina uppgifter automatiskt bort från
registret.
Kom ihåg att meddela om du förlorat ditt lånekort eller ändrat din
adress eller telefonnummer!

Lånetid
Lånetiden för böcker är normalt fyra veckor. För böcker med
reservationskö är lånetiden 14 dagar. Är boken inte reserverad kan du
låna om den ytterligare två gånger.

Biblioteket hemifrån
Genom att logga in med ditt lånekortsnummer och din personliga PINkod, som du får på biblioteket, kan du använda flera av bibliotekets
tjänster hemifrån, t ex se vilka böcker du har hemma, låna om, reservera
en bok eller låna e-böcker.
När en reserverad bok finns att hämta får du ett meddelande via SMS, epost eller brev. Boken ska hämtas inom en vecka.

E-böcker och e-ljudböcker
Via bibliotekets webbplats kan du ladda hem e-böcker och strömmande eljudböcker. (Max fyra böcker/kalendermånad).
Lånetiden är 28 dagar, sedan slutar boken att fungera. Om du vill förlänga
lånetiden gör du ett nytt lån av samma bok.

Datorer – databaser
I biblioteket finns fyra publika datorer. Datorerna bokas med lånekort vid
informationsdisken för en timme i taget.
• Datorer med Internetuppkoppling.
• Trådlöst nätverk i hela lokalen.
• Utskriftsmöjligheter från samtliga datorer.
Vi erbjuder fond- och stipendiedatabasen Global Grant samt Landguiden
från Utrikespolitiska institutet – dessa kan du söka i hemifrån när du
loggar in med din PIN-kod. På biblioteket kan du även söka i
författarlexikonet Alex.

Försenade lån – borttappade böcker
Har du inte lämnat tillbaka dina lån när lånetiden gått ut skickar
biblioteket påminnelser via brev, e-post eller SMS till dig. Anmäl därför
gärna din e-postadress eller ditt mobilnummer - vi skickar en övertidsvarning ett par dagar innan lånetiden går ut.
Förseningsavgiften är 5 kronor/bok och påbörjad vecka. Barn under 18 år
behöver inte betala någon förseningsavgift.
Lämnar du inte tillbaka dina lån trots påminnelser eller om det du
lånat gått sönder, skickar vi en räkning. Schablonpriset är 300 kr för
vuxenböcker och 100 kr för barnböcker.
Lämnar du tillbaka böckerna behöver du inte betala räkningen,
men ta med den till biblioteket så att vi kan makulera den.
Då betalar du endast förseningsavgiften.

Hällefors bibliotek

Grythyttans bibliotek

Centrumhuset, Stationsvägen 1
712 30 Hällefors
0591-644 40
bibliotek@hellefors.se
www.hellefors.se/bibliotek

Torget 3
712 60 Grythyttan
0591-641 43
grythyttans.bibliotek@hellefors.se
www.hellefors.se/bibliotek
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