På biblioteket finner du

Bruksanvisning
Nå kan du holde oversikt over hva du har lånt på
biblioteket, og selv utvide lånetida. Gå inn på
bibliotekets Internettside og klikk på ”MappaMi”.
Logg deg inn, og du finner oversikt over dine lån
og hva du har reservert.
Du kan også lagre informasjon om hva du er
spesielt interessert i, slik at du kan få beskjed når
biblioteket kjøper nye bøker.



Bøker og lydbøker



Filmer



Tidsskrifter



Spill



Språkkurs



Lokalsamling



Mikrofilmer



Avisbøker og Steinkjerringa

Ditt interaktive bibliotek

Logg deg på med lånernummeret ditt og pin-koden
som du får på biblioteket. Når du har logget deg på
kan du endre passord.
Lurøy bibliotek, Onøy, 8766 Lurøy
Forfalte lån kan du fornye ved å klikke på teksten
"Forleng lån" i kolonnen helt til høyre.
Klikk på rubrikken "Lånerinformasjon" som ligger
øverst på siden. Da vil du se hvilke opplysninger
biblioteket har registrert om deg.

Tirsdag og Torsdag: 10.00 - 17.00
Tlf: 75 09 15 43
Epost: bibliotek@luroy.kommune.no

På denne siden vil du også kunne endre passord.

BIBLIOTEKFILIALER

Når du er i søkedelen og søker på f.eks. et
emneord, så kan du klikke på boksen "Lagre søk
som interesseområde". Da vil biblioteket sende deg
beskjed (e-post) om nye bøker de kjøper inn.

Lovund

Du må ha e-postadresse for å kunne benytte
deg av denne tjenesten.

Tjenesten er en del av løsningen i

Hva kan du finne på biblioteket?
Hva ønsker du av biblioteket?
Hva kan biblioteket gjøre for deg?

Mandag og torsdag 18.00 - 20.00
Tlf. 75 09 15 15
Epost: lovund.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Sleneset
Mandag 14.00 - 18.00
Tlf:909 93901
Epost: sleneset.lokalutvalg@luroy.kommune.no
Kvarøy
Onsdager i partallsuker: 13.00 - 19:00
Tlf. 75 09 15 14
Epost: kvaroy.lokalutvalg@luroy.kommune.no

Alltid åpent på Internett:
www.luroy.folkebibl.no

LÅNEREGLER FOR LURØY BIBLIOTEK
SKJÆRGÅRDSBIBLIOTEKET

Størrelse på erstatningskrav

Lydbøker (inkl. digibøker)

Låneren må melde fra til biblioteket ved:

Lydbøker, barn

Lånekort eller legitimasjon skal tas med ved lån.

Språkkurs

Bare personer over 15 år kan registrere e-post adr.

Kr. 500,-

Mikrofilm

Kr. 300,-

Film

Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson.

Kr. 100,-

Tegneserier (hefter)

Kr. 250,-

Barnebøker

Kr. 400,-

Skjønnlitteratur

Kr. 500,-

Faglitteratur

Sats erstatning

Type medie

Lånerett
Alle kan låne bøker og andre medier gratis. Brudd på bibliotekets lånereglement kan føre til tap av låneretten.
Lånekort
Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Barn under
15 år må ha underskrift av foresatte.

Tap av lånekort



Endring/opphør av e-post adresse eller telefonnummer.



Adresseforandring



Nytt kort skrives ut i henhold til gjeldende gebyrsatser.
Lånetid
Normal lånetid er 4 uker. Unntak: språkkurs: 2 måneder, video/DVD: 1 uke.
I spesielle tilfeller kan utvidet lånetid avtales.
Et lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom materialet ikke er
reservert for andre.
Unntak: språkkurs kan ikke fornyes.
Ved utsending av purrebrev påløper purregebyr etter vedtatte
satser.
Ansvar
Lånekortet er personlig, og låneren er ansvarlig for alt som
lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må
erstattes. Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser.
Spesielt verdifullt materiale erstattes etter skjønn.
Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på avspillingsutstyr.

Lydbøker - enkle CD plater

Kr. 800,Kr. 400,Kr. 500,Kr. 150,-

Kr. 400,-

Dataspill

Kr. 200,-

Musikk CD

Kr. 100,-

Tidsskrifter

Erstatning av spesielt verdifullt materiale fastsettes
etter skjønn.

Når du oppsøker biblioteket kan du forvente at:












Det er gratis å bruke bibliotekets samlinger
Du får gratis tilgang til Internett via en av våre publikumsmaskiner eller trådløse nettverk
Personalet vil hjelpe deg å finne frem til informasjonen
du trenger.
Hvis mediet du søker er utlånt, settes du på venteliste
og du får beskjed når mediet er tilgjengelig for deg.
Hvis mediet ikke finnes i ditt lokale bibliotek, bestilles
det umiddelbart fra annet bibliotek, og du får beskjed
når mediet kan hentes.
Bibliotekets samlinger skal være merket slik at du som
låner lett kan orientere deg og finne frem.
Vi er åpne for dine forslag til mediekjøp
Du får kopiere til privat bruk mot betaling.
Du får låne fra bibliotekets samlinger ved at du registrerer deg som låner.
Du får svar på dine spørsmål. Hvis dine spørsmål er
omfattende, vil du få svar innen en uke.

Via Internett gis følgende tjenester:
Du kan logge deg på funksjonen ”MappaMi” og betjene
dine lån. Det vil si, se hva du har lånt, fornye dine lån,
reservere materiale, se om du har reservert materiale
til avhenting og registrere dine interesseområder.



Du kan søke i våre samlinger til alle døgnets tider.



Serviceerklæring
Velkommen som bruker! Hva kan vi gjøre for deg?
Skjærgårdsbiblioteket omfatter folkebibliotekene i Leirfjord,
Alstahaug, Herøy, Dønna, Træna, Nesna og Lurøy.



Du kan sende e-post til biblioteket.
Oversikt over bibliotekets reglement.



Oversikt over bibliotekets åpningstider.



Du kan forvente av vår samarbeidsavtale:
Vi skal gi innbyggerne i våre respektive kommuner et best
mulig bibliotek, og med denne serviceerklæringen ønsker vi
å fortelle deg hva du kan forvente av biblioteket.
Du kan forvente at vi formidler:




At mediet du lånte e et av våre bibliotek kan levers i
hvilket som helst bibliotek på Ytre Helgeland.
At vi minst en gang i året tilbyr et forfatterbesøk.

Brukeropplæring:

Litteratur

Reservering
Utlånt materiale kan reserveres.



Informasjon
Kunnskap

Lån fra andre bibliotek
Bøker eller andre typer medier som biblioteket ikke eier, kan
som regel lånes fra andre bibliotek. Eierbiblioteket fastsetter
lånetid, bruk og muligheter for fornyelse.
Særlige regler
Film lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån
følger filmens anbefaling.

Etter avtale vil vi gi deg opplæring og veiledning i bruk
av biblioteket, og orientering om søkemuligheter i ulike
baser og emneportaler.

Kulturverdier
Vi forventer av deg:

Fakta og underholdning
Du kan forvente å bli møtt på en måte som gjør at:
Du føler deg velkommen
Du blir møtt med respekt

Gebyrer for Skjærgårdsbiblioteket
Nytt lånekort kr. 25.1. purring kr. 20.2. purring kr. 40.-

Dine spørsmål får en konfidensiell behandling

At du behandler bibliotekets medier og eiendeler forsiktig.



At du følger bibliotekets låneregler.



Gi oss tilbakemelding, slik at vi kan bli bedre! Hvis vi ikke oppfyller dine forventninger, vil vi gjennomgå våre rutiner.

