
Användningsregler 

 
Man kan låna med bibliotekskortet i alla ”Loisto-kirjasto” biblioteken (Aura, Koski Tl, Loimaa, 

Marttila, Oripää och Pöytyä).  

Bibliotekskortets ägare är ansvarig för materialet som är lånat med kortet. Om kortet försvinner 

ska man rapportera det till biblioteket. Första bibliotekskortet är gratis men det kommer att 

debiteras en avgift för nästa kort. Om kostnaderna stiger över 15 euro förlorar man rättigheten att 

låna material från biblioteket. 

Man får sitt bibliotekskort när man fyller 7 år. För barn under 15 år frågas det också 

vårdnadshavarens samtycke och kontaktinformationer. Också vårdnadshavarens 

kontaktinformationer skrivs ner till databaset, även om hen inte själv behöver ett bibliotekskort. 

När man skaffar ett nytt kort ska man vara bered på att bevisa sin identitet. 

Ett arkivutdrag från de personuppgifter som samlas in av biblioteket i enlighet med 
personregistreringslagen finns att se i biblioteket. Personlighets information är inte distribuerad åt 
utomstående.  
 

Lånande och returnerande 

 
När man lånar material från biblioteket behöver man alltid sitt bibliotekskort. Man kan förnya sina 
lån via mobiltelefon eller nätbiblioteket. När man förnyar lån behöver man bibliotekskortets 
nummer och PIN-kod. Bet lönar sig att be om en gratis förfallodagspåminnelse till e-posten. 
 
Det lånade materialet ska returneras senast på förfallodagen medan biblioteket är öppet. 
Försenads kostnader börjar samlas genast efter denna tid. Böcker som har returnerats in via 
returneringsluckan anses försenade om de har returnerats under sista returneringsdagen men 
efter biblioteket redan har stängt, eftersom materialet är handskats med först på nästa 
öppningsdatum.  
 

Lånetiderna 

 
Böcker, ljudböcker och cd-skivor: 28 dygn. Tidningar, DVD-skivor, konsol-spel och frågade nyheter: 
14 dygn. 
 

Reserverings avgifter 

 
Man kan reservera material i biblioteket eller via nätet. Det är gratis att reservera material men 
om man inte lånar sin reservering inom tillåtna tiden kostar det 2 euro. Reserverade materialet är 
sparat i biblioteket för en vecka efter ankomst annonsen har skickats till kunden. 
 



Nätkontakt  

 
Bibliotekets trådlösa nät och reserverade kunddatorerna är gratis att använda. Man kan reservera 
datorn för en timme i gången.  
 

Vad ska man göra om man byter namn eller adress  

 
Meddela själv nya informationen till biblioteket. Biblioteket debiterar en avgift om biblioteket 
hamnar ta reda på förändrade informationer via magistraten. 
 
 


