moss

BIBLIOTEK

Velkommen til
MERÅPENT
bibliotek
Meråpent åpningstid:
Hver dag kl. 07.00—23.00
Bemannet åpningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag: 10.00—19.00
Onsdag, fredag: 10.00—15.30
Lørdag : 11.00—15.00

Hva er det meråpne bibliotek?
Meråpent vil si at du har tilgang til bibliotekets
lokaler og fasiliteter utenom betjent åpningstid.
Tilbudet gjelder for alle over 15 år. Barn har
kun adgang i følge med voksne.

Slik får du adgang
Du må være registrert bruker, ha gyldig lånekort og pinkode, og skrive under en avtale.
Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste en pinkode ved inngangen
eller i heisen.
Det er videoovervåking i biblioteklokalet.
Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og
beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr.
Døren er låst når du oppholder deg i lokalet.
Forlat biblioteket når det stenger kl. 23.00.
Det blir gitt beskjed over høyttalere i forkant,
og innbruddsalarmen vil bli aktivert etter
kl. 23.00.
Alle brukere av det meråpne biblioteket får en
gjennomgang av lokalet og branninstruks
med personalet når de signerer avtale.
Oppholdet skjer på eget ansvar.

Selvbetjening
Du kan låne, levere inn eller hente bestilt
materiale. Lese aviser og tidsskrifter, eller benytte
PC-ene. Biblioteket benytter seg av utskriftsløsningen Princh for at brukere kan skrive
ut og betale på nett når personalet ikke er
tilstede. Kopimaskin kan benyttes ved kjøp av
kopikort i betjent tid.

Lån og innlevering
Det er tre selvbetjeningsautomater i lokalet
som benyttes til lån og innlevering. Følg
instruksene på automatene.
Alarmen utløses dersom du forlater lokalet
uten å ha registrert dine lån først.

Bestilt materiale
Dersom du har fått beskjed om å hente
reservert eller bestilt materiale via SMS eller
epost får du samtidig et hentenummer.
Alt materiale som er klart til henting står i
nummerrekkefølge på den blå hyllen merket
HENT ved inngangen.
Husk å låne ut på automaten når du har
funnet din reservasjon.
Innlevert fjernlån og reserverte bøker legges i
luken i den blå hyllen merket med Reservert.

Vårt felles bibliotek
Det åpne bibliotek bygger på et
tillitsforhold mellom bruker og bibliotek.
Biblioteket er en felles eiendom som skal
være til glede og nytte for alle.
Det er viktig at alle følger bibliotekets
ordensregler. Hærverk anmeldes til politiet.
Misbruk kan føre til utestengelse.
.

KONTAKTINFO:
Besøksadresse:
Telefon:
E-post:
Hjemmeside:

Fossen 22, 1502 Moss
99 09 11 15
moss@moss.folkebibl.no
mossbibliotek.no

