Hovedbiblioteket
		Selvbetjent Betjent
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

0700 - 0900
0700 - 0900
0700 - 0900
0700 - 0900
0700 - 0900
0700 - 1100
0700 - 1200

0900 - 1900
0900 - 1900
0900 - 1900
0900 - 1900
0900 - 1700
1100 - 1500
1200 - 1600

Selvbetjent
1900 - 2200
1900 - 2200
1900 - 2200
1900 - 2200
1700 - 2200
1500 - 2200
1600 - 2200

Kroken og Tromsdalen bibliotek
		Selvbetjent Betjent
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

0700 - 1300 1300 - 1900
0700 - 0900 0900 - 1530
0700 - 0900 0900 - 1530
0700 - 1300 1300 - 1900
0700 - 2200		
0700 - 1000 1000 - 1500
0700 - 2200

Selvbetjent
1900 - 2200
1530 - 2200
1530 - 2200
1900 - 2200
1500 - 2200

Telefon: 77790900
Epost: biblioteket@tromso.kommune.no
Nettside: www.tromso.kommune.no/bibliotek

Selvbetjent bibliotek
Skriv kontrakt og
få adgang utenom
betjent åpningstid

Et sted å:
Lese
Møtes
Gjøre lekser
Lese avisa
Finne info
Låne

Kroken - Tromsdalen - Hovedbiblioteket

Kontrakt
Avtale om å bruke biblioteket i selvbetjent åpningstid
mellom Tromsø bibliotek og byarkiv
og .......................................................................................
navn og fødselsdato
Lånekortet og pinkoden er personlig og skal ikke benyttes av
andre.
Aldersgrense er 15 år.
Brukere mellom 15 og 18 år må ha foresattes underskrift
Biblioteket kan utestenge brukere dersom retningslinjene brytes.
Ved hærverk er jeg økonomisk ansvarlig og forholdet kan
anmeldes til politiet.
Opphold skjer på eget ansvar.
Jeg har lest informasjonen om tilbudet og godtar kontrakten.

Dato: ............................... Signatur: ..............................................

For deg mellom 15 og 18 år:
Foresattes underskrift:
.......................................................................

Vårt felles bibliotek
Det selvbetjente biblioteket bygger på et tillitsforhold mellom bruker og
bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, du oppfordres derfor til å passe godt
på det og holde ro og orden. Biblioteket er vår felles eiendom og skal være
til glede og nytte for alle.
Hva er det selvbetjente biblioteket?
En mulighet til å bruke biblioteket utenom betjent åpningstid. Tilbudet
gjelder for alle over 15 år. Barn kan bruke tilbudet i følge med voksne.
Du er ansvarlig for de du tar med deg.
Adgang og opphold
Signér kontrakten og levér til personalet, så får du avtale om adgang til
biblioteket utenom betjent åpningstid. Du kommer inn ved å lese av lånekortet i kortleseren ved hovedinngangen og taste pinkode. Samtidig blir
det tatt bilder av deg. Det er videoovervåkning i lokalet.
Forlat biblioteket før det stenger kl. 22. Det blir gitt beskjed over høyttalere
når det stenger og innbruddsalarmen blir aktivert.
Servicetilbud
Du kan låne og levere inn, hente reservert materiale, lese aviser og
tidsskrifter og benytte leseplasser, grupperom, PC og internett. Du kan
ta utskrift og kopiere mot betaling. Enkelte ting kan bare lånes i betjent
åpningstid.
Lån og innlevering
Alt utlån og innlevering gjøres med automater. Følg instruksjonene på
skjermen.
Reservert materiale
Når du får beskjed om å hente reservert materiale, får du samtidig et
referansenummer. Bruk nummeret til å finne materialet på hylla for
reservert materiale. Husk deretter å låne på automaten. Har du bestilt
bøker fra et annet bibliotek, må disse hentes i betjent åpningstid.

