Välkommen till ett
meröppet bibliotek!
Använd biblioteket från morgon till kväll!
1. Vad betyder ett meröppet bibliotek?
Meröppet bibliotek har ett system som gör att besökarna kan använda
biblioteket på egen hand. Du kan använda biblioteket också utanför de
egentliga öppettiderna med ditt eget Helmet-bibliotekskort och giltig
PIN-kod.
2. Hur gör jag för att komma in under meröppet?
När biblioteket har meröppet kommer du in i biblioteket med ett giltigt
Helmet-kort samt PIN-koden. Bibliotekskortet samt PIN-koden får du
från vilket som helst Helmet-bibliotek genom att visa giltig
legitimation.
Bibliotekskortet är personligt. Du kommer in på meröppetbiblioteket
med ditt eget bibliotekskort, med undantag för barn och ungdomar
som är tillsammans med en vuxen person.
Kunderna bör försäkra sig om att andra personer inte kommer in i
fastigheten eller biblioteket samtidigt som dörren öppnas.
I bibliotekets lokaliteter meddelas via högtalare/röststyrning när
meröppettiden börjar och slutar samt när personalen är på plats. Du
bör lämna biblioteket när meröppettiden slutar och biblioteket stängs.

3. Vad kan jag göra på biblioteket när det är meröppet?
Under meröppet kan du hämta reserverat material samt låna och
returnera material med låneautomaten. Under meröppet har du också
tillgång till tidningar, tidskrifter och övrigt material i biblioteket. Du kan
använda kunddatorer, arbeta eller studera. Bibliotekslokaliteterna har
ett trådlöst nät.
Under meröppet kan du inte använda sådana bibliotekstjänster för
vilka det krävs personal, som till exempel betala avgifter och skaffa dig
ett nytt bibliotekskort. Kom ihåg, att du kan betala avgifter också på
nätet. Du kan få ditt bibliotekskort snabbare om du fyller i blanketten
på förhand på nätet.
Om det uppstår problem med utlåning eller inlämning av utlånat
material är du skyldig att reda ut oklarheterna med personalen. Fram
till dess är du ansvarig för det material som registrerats på ditt
bibliotekskort.
4. Ansvar och skyldigheter
Alla som besöker meröppetbiblioteket är skyldiga att hålla de
gemensamma lokaliteterna snygga och trivsamma samt främja
säkerheten i biblioteket.
Om du bryter mot användarreglerna eller ordningslagen kan det leda
till att användningen av meröppetbiblioteket spärras. Vid behov görs
en brottsanmälan till polisen för förseelserna.
Meröppetbiblioteken har kameraövervakning i sina lokaliteter.

