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Barn (under 18 år)

Namn						

c/o

Personnummer

RIv av och överlämna till bibliotekspersonalen.
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Ansökan/uppgradering
bibliotekskort
gällande på Biblioteken i Norrbotten.

Välkommen att låna på biblioteket
Vid alla folkbibliotek i Norrbotten får du kostnadsfritt låna böcker och vissa andra media.
Du har också tillgång till annan service, till exempel tidningar, tidskrifter, databaser.
Personalen vill på bästa möjliga sätt hjälpa dig som besökare – fråga gärna!
Låneregler:
Bibliotekskort
För att få ett bibliotekskort måste du visa
godkänd fotolegitimation och godkänna
att biblioteket i sitt låneregister får regis
trera ditt namn, personnummer, adress
och telefonnummer. Ändamålet är biblio
teksadministration.
Barn och ungdomar mellan 6 och 18 år får
bibliotekskort om målsman godkänner
bibliotekskortsansökan genom att under
teckna en bibliotekskortsförbindelse.
Uppgifter om dina aktuella lån och reserva
tioner registreras i biblioteksdatasystemet.
Det innebär att uppgifter som omfattas
av offentlighets- och sekretesslagen är
tillgängliga för bibliotekspersonalen på alla
folkbibliotek i Norrbotten. Bibliotekens per
sonal har tystnadsplikt och uppgifter eller
handlingar från inte lämnas ut enligt 40 kap.
§3. offentlighets- och sekretesslagen.
Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod så
att du hemifrån kan låna om och reservera
via vår internetkatalog. På vissa bibliotek
är PIN-koden obligatorisk.

Adress

I och med att du undertecknar biblioteks
kortet godkänner du våra låneregler.

Postnummer		

Postadress

Telefon		

Mobiltelefon

E-post

E-post målsman (endast om sökanden inte fyllt 18 år)
Barnets skola			

Barnets klass:

För att få ett bibliotekskort från Biblioteken i Norrbotten
måste målsman för barn under 18 år ge sitt godkännande.
Barn under 18 år avkrävs inte övertidsavgift , men målsman ansvarar för det som barnet lånar och att barnet följer
bibliotekets låneregler. Det kostar ingenting att låna och
lånekortet är gratis.

Jag har tagit del av lånereglerna för Biblioteken i Norrbotten. Aktuella låneregler finns på www.bibblo.se.
Jag förbinder mig att följa dem och hålla mig informerad om eventuella förändringar:
Datum och underskrift

Datum och målsmans underskrift (erfordras endast om sökanden inte fyllt 18 år)

Namnförtydligande:

Personnummer:

Ansvar för lån
Bibliotekskortet är en personlig värde
handling. Det innebär att du är ansvarig
för böcker och annat material som lånas
på kortet. Målsman ansvarar för barns och
ungdomars lån. Anmäl genast till bibliote
ket om du förlorar ditt bibliotekskort. Om
någon annan lånar på ditt kort och inte
återlämnar det lånade kan du bli ersätt
ningsskyldig. Ett nytt kort erhålles mot
särskild avgift.
Lånetid
Lånetiden är normalt fyra veckor. Material
som är mycket efterfrågat lånas ut på
kortare tid. Sista återlämningsdag anges
på lånekvittot. Återlämning kan ske på alla
folkbibliotek i länet. Du kan begära att få
ett återlämningskvitto på dina återläm
nade lån, be personalen om detta innan
återlämningen genomförts. Återlämning av
böcker som är lånade på bibliotek som inte
ingår i länssamarbetet är inte möjligt.
Reservation
Böcker och andra medier kan reserveras
och du får då ett meddelande när det som
reserverats finns att hämta. Referensma
terial och vissa andra medier, till exempel
snabblån, kan inte reserveras.

Omlån
Behöver du längre lånetid har du vanligtvis
möjlighet att göra omlån. Det ska göras
innan den ordinarie lånetiden gått ut.
Omlån kan förutom i biblioteket göras per
telefon eller via internetkatalogen. Biblio
teket beviljar två omlåneperioder. Du kan
inte låna om snabblån, hyrfilm eller mate
rial som är reserverat av någon annan.
Försenade lån
Biblioteket tar ut en övertidsavgift för
böcker och annat material som lämnas
efter återlämningsdatum. Återlämnings
datum framgår av lånekvittot. Avgiften ska
om möjligt betalas vid återlämningstillfäl
let, i annat fall påförs den bibliotekskortet.
Om den sammanlagda skulden är 100
kronor eller mer, får du lånestopp till dess
skulden är mindre än 100 kronor.
Ingen övertidsavgift utgår för barnoch ungdomsmedier eller för talböcker.
Ingen övertidsavgift utgår heller till
Boken kommer-låntagare.
Inga övertidsavgifter tas ut av barn
och ungdomar 6-18 år, men målsman
ansvarar för att ersätta försvunna eller
förstörda medier.
Påminnelse om försenade lån skickas ut
cirka 14 dagar efter förfallodatum. Om det
lånade materialet ändå inte återlämnas
skickas en räkning på värdet av materialet
och övertidsavgiften. Ditt bibliotekskort
spärras tills räkningen är betald eller lånen
återlämnats. Räkningar som inte betalats
inom föreskriven tid lämnas till inkasso.
Vid upprepade grova överträdelser av låne
reglerna, kan lånerätten komma att begrän
sas under en viss tid, maximalt 1 år.
Övertidsvarning
Du har möjlighet att få så kallad övertids
varning via SMS eller e-post. Du får då ett
meddelande om att lånetiden går ut om
några dagar. Anmäl till biblioteket om du
önskar denna service. Denna service är ett
komplement till lånekvittot.
Avgifter
Övertidsavgift: 1 kr per bok och dag
efter förfallodatum.
Maxbelopp per återlämningstillfälle:
100 kronor
Ersättningslånekort: 20 kronor
Fjärrlåneavgift: Bok 20 kronor
Artikelkopia 50 kronor
Lån från utomnordiska länder: 150 kronor.

Ej återlämnade eller skadade böcker eller
andra medier:
• Vuxenbok 300 kronor
• Barnbok 200 kronor
• Ljudbok vuxen 300 kronor
• Ljudbok barn 200 kronor
• Språkkurs 500 kronor
• Mikrofilmade dagstidningar 500 kronor
• Småtryck, häften 50 kronor
• FaktaDVD 300 kronor
• FaktaCD vuxen 300 kronor
• FaktaCD barn 200 kronor
Låntagaren kan i vissa fall ersätta det för
komna eller skadade lånet med en bok eller
CD efter kontakt med biblioteket.
Lokala avgifter för annat material kan
förekomma.
Information enligt 23-25§
personuppgiftslagen
För att kunna administrera dina biblioteks
lån behandlas dina personuppgifter i ett
dataprogram. Uppgifterna är inhämtade
från dig. Personuppgiftsansvarig är skyldig
att på begäran av dig snarast rätta, block
era eller utplåna sådana personuppgifter
som inte har behandlats enligt personupp
giftslagen. Du har också rätt att kostnads
fritt en gång per kalenderår få besked om
dina personuppgifter behandlas i bibliote
kets verksamhet.
I samarbetet ingår folkbiblioteken i:
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Hap
aranda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala,
Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.
Böcker, ljudböcker, språkkurser, fakta-DVD,
fakta-CD och mikrofilmade dagstidningar
kan lånas från alla bibliotek oavsett var
du bor.

Aktuella låneregler finns
på www.bibblo.se.

