Det mesta på biblioteket är gratis!
Bibliotekskort
Kortet är gratis. Ta med fotolegitimation när
du skaffar bibliotekskort och pin-kod.
Föräldrar måste underteckna låneavtal om
du är under 18 år och skaffar bibliotekskort.
Det är en värdehandling som ska spärras vid
eventuell förlust.
Ersättningskort för vuxen kostar 20 kr och
för barn 10 kr.
Reservation
Du kan beställa böcker och andra medier gratis.
Med bibliotekskort och pin-kod kan du själv
beställa från bibliotekets hemsida.
Du får ha högst 10 reservationer samtidigt
och endast en reservation per titel.
Inköpsförslag eller fjärrlån
Du kan föreslå att biblioteket köper en bok, skiva
eller film som biblioteket saknar. Ibland fjärrlånar
Växjö bibliotek från andra bibliotek. Fjärrlån inom
Sverige är gratis och utanför Sverige betalar du
den faktiska kostnaden.

Lånetid
Lånetiden är i allmänhet 28 dagar. Om tre
låntagare eller fler står i kö är lånetiden 14 dagar.
Lånetiden för snabblån och film är 7 dagar
och 14 dagar för tidskrifter och tv-spel.
Barnfilm och tv-spel
Alla, även barn, får låna barnfilm. Du måste vara
15 år för att få låna tv-spel. Både barnfilm och
tv-spel kan reserveras. Du får låna högst 4
barnfilmer och 2 tv-spel samtidigt.
Film
Det är gratis att låna film i 7 dagar.
Du måste vara 15 år för att få låna film.
Filmer kan reserveras.
Radonmätare och elenergimätare
Du måste vara 18 år för att få låna dessa medier.
Förseningsavgifter
Förseningsavgifter tas ut på böcker och annat
som lånats på vuxenkort.
10 kronor per lån och påbörjad vecka.
Undantag:
10 kronor per dygn för varje snabblån.
10 kronor per dygn för varje film och tv-spel.
Detta gäller även lån på barnkort.
Du betalar högst 200 kronor vid varje
återlämningstillfälle.

Räkning
Om du inte lämnar tillbaka dina lån får du en
räkning, expeditionsavgift på 75 kronor.
Du kan få övertidsvarning via e-post.
Lånestopp och förstörda medier
Du får inte låna om du har en räkning eller en
skuld på 200 kronor eller mer. Förlorade eller
förstörda böcker och andra medier ersätts med
inköpspriset, dock lägst enligt följande:
radonmätare: 4000 kr + elkabel 250 kr
Daisy-spelare: 1000 kr
tv-spel: 600 kr
dvd: 550 kr
cd-rom: 500 kr
cykelkit: 330 kr
vuxenmedier: 275 kr
barnmedier: 180 kr
musik på cd: 150 kr
elenergimätare: 150 kr
pocket: 100 kr
enstaka nummer av tidskrifter: 50 kr
Bokkassar - förkommet exemplar ersätts enskilt,
hel kasse enligt inköpspris totalt.
Den skadade boken blir inte din egendom även
om du betalt för den. Den kan inte ersättas av en
nyköpt bok.

Kopior
Svartvit: A4 - 3 kr, A3 - 5 kr
Färg: A4 - 5 kr, A3 - 8 kr
Kopior mikrofilm: 3 kr
Kopior från andra svenska bibliotek: 50 kr
Kopior från bibliotek utanför Sverige, via fjärrlån:
faktisk kostnad
E-postmeddelande
Anmäl din e-postadress på bibliotek.vaxjo.se
under rubriken Mina sidor.
Du kan få:
• snabbt besked om reserverad bok
• övertidsvarning
• påminnelse
• betala online
Bibliotekspersonal utför ändringar på barnkort.
Låneregler och avgifter kan ändras.
På bibliotek.vaxjo.se finns alltid de aktuella reglerna.
Dessa regler gäller från 1 januari 2015.

