LÅNEKORTET—EN VERDEN AV MULIGHETER
For å benytte deg av bibliotekets digitale og fysiske tjenester trenger du et lånekort. Det
nasjonale lånekortet er gratis og kan benyttes på de fleste bibliotek i Norge.
For å få nasjonalt lånekort må du oppgi fødselsnummer. Dersom du ønsker å bruke det
nasjonale lånekortet ditt ved flere bibliotek, vil fødselsnummeret ditt utveksles via en
kryptert kommunikasjonskanal mellom det sentrale låneregisteret og det enkelte bibliotek.
Mer informasjon på lanekortet.no.
• Det er gratis å låne på biblioteket.

• Du kan be om lån fra andre bibliotek.

• For å få lånekort må du vise godkjent
legitimasjon og godta reglementet.

• Normal lånetid for bøker er fire uker.
Enkelte medier kan ha annen utlånstid.

• Noen bibliotek krever underskrift av
foresatt for deg som er under 15 år.

• Lån kan vanligvis fornyes. Det kan enten
gjøres via bibliotekets hjemmeside eller ved
å ta kontakt med biblioteket.

• Lånekortet er personlig og skal ikke
overlates til andre.

• Meld fra ved tap av kort og når du endrer
navn, adresse, telefonnummer eller
e-postadresse.
• Du kan låne ved alle folkebibliotek i
Troms og levere tilbake der det passer deg.

VELKOMMEN TIL
FOLKEBIBLIOTEKENE
I TROMS

• Ved levering etter forfallsdato påløper
gebyrer etter vedtatte satser. Bortkommet
eller skadet materiale må erstattes.
• Brudd på låneregler kan medføre tap av
lånerett.

ØNSKER DU MER INFORMASJON?
Ta kontakt med ditt lokale bibliotek eller Troms fylkesbibliotek
Telefon 77 78 80 00 E-post fylkesbiblioteket@tromsfylke.no
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/fylkesbibliotek/
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BIBLIOTEKET—OPPLYSNING OG OPPLEVELSE
På biblioteket har du tilgang til bøker, lydbøker, musikk, filmer, aviser, magasiner, tegneserier og spill. Du kan få veiledning og tips innenfor ulike fagområder, låne pc og få hjelp til
å bruke offentlige tjenester på nett. Er du student? Spør bibliotekene i nærheten om de har
lesesal eller møterom du kan bruke.

LAST NED OG LOGG INN
Appen Pressreader gir tilgang til flere tusen aviser og magasiner på mer enn
hundre språk. Last ned appen til telefon eller nettbrett og kom innom
biblioteket, da får du automatisk nedlastingstilgang i sju dager.

På filmbib.no kan du se norske kortfilmer og dokumentarer for barn og
voksne helt gratis. Filmbib finnes også som app.

Med lånekort hos et folkebibliotek i Troms eller Longyearbyen kan du låne ebøker i appen BookBites
E-bøkene er også søkbare i fra bibliotekenes nettsider.
Samisk bibliotektjeneste er en informasjonstjeneste
som skal gjøre det lettere for bibliotek å orientere
seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om
samer og samiske forhold, og samisk litteratur,
musikk og film.

BIBLIOTEKET—ET GODT STED Å MØTES
På biblioteket kan du delta på ulike arrangementer som bokprat, eventyrstunder, utstillinger, forfatterbesøk, debatter, konserter, datakurs og språkkafeer. Følg med i kalenderen
på nettsiden til ditt lokale bibliotek.
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