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Blankabibliotekens användarregler  

 
Bibliotekskort 

 

Du får ett bibliotekskort och en pinkod genom att visa upp giltigt identitetsbevis och fylla i en 

kortansökan i biblioteket. Biblioteket har rätt att registrera låntagarens personuppgifter. 

Uppgifterna är konfidentiella och ges inte till utomstående.  

Bibliotekskortet är personligt och var och en ansvarar för det material som lånats med kortet. 

Låntagare bör alltid visa upp giltigt kort vid lån av material från biblioteket. Meddela också 

biblioteket om namn- och adressändringar och om kortet är borttappat.  

Barn i skolåldern får ett eget bibliotekskort men bör, tills de fyllt femton år, ha 

vårdnadshavarens skriftliga tillstånd. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån.  

Bibliotekskort ges också till daghem, skola och annan inrättning eller samfund. Kortet 

undertecknas av den person som ansvarar för lånen.  

 

Lånetider 

4 veckor böcker, ljudböcker 

2 veckor tidskrifter, musikinspelningar, konsol- och brädspel 

1 vecka filmer 

Lånetiden utgår vid bibliotekets stängningstid på förfallodagen. Du kan förnya dina lån högst 

3 gånger om materialet inte har reserverats av någon annan. Lånen kan förnyas vid 

biblioteksbesök, per telefon eller på blanka.fi med din personliga pinkod.  

Biblioteket skickar ut tre påminnelsebrev om försenade lån. Efter den tredje påminnelsen 

skickas en faktura med ersättningskrav. Om kunden förlägger eller förstör bibliotekets 

egendom ska den ersättas.   

Lånerätten indras då obetalda avgifter uppgår till 20 € och/eller då 3 påminnelsebrev 

skickats. Låneförbudet gäller i alla Blankabibliotek tills avgifterna är betalda. 

 

Nätbiblioteket: blanka.fi 

 

Pargas stadsbibliotek och Kimitoöns kommun har ett gemensamt nätbibliotek: 

www.blanka.fi.  Du kan reservera och förnya allt material på nätbiblioteket med ditt 

bibliotekskorts nummer och din personliga pinkod.  

http://www.blanka.fi/
http://www.blanka.fi/
http://www.blanka.fi/
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Avgifter och ersättningar 
 

 

 

 

FÖRSENINGSAVGIFTER OCH PÅMINNELSEAVGIFTER 

 

Förseningsavgift  

(gäller inte material från 

barnavdelningen) 

 

10c/lån/dag   

högst 3 €/lån  

 

Påminnelse om försenade lån 1 € 

 

SERVICEAVGIFTER  

 

Reservering av biblioteksmaterial 0 € 

Fjärrlån från bibliotek utanför Blanka 1 € + långivande bibliotekets avgift  

 

ERSÄTTNINGAR  

Nytt bibliotekskort (ersätter förlagt eller 

förstört kort) 

 

vuxna 3 € 

barn 1,50 € 

 

Försvunnet eller skadat material  
● yngre än 5 år  
● äldre än 5 år  

 

 

inköpspris/gångbart pris/nytt exemplar 

enligt bibliotekets bedömning  

 

Försvunnen DVD, CD-ROM 

 

Upphovsrättsavgift + inköpspris/gångbart 

pris 
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