Engelska

Welcome!
Joining a library is free of charge!
When you join, you receive a library membership
card that entitles you to borrow items and use the
computers. Bring an ID-card (or other photo
identification, such as a passport) with you the first
time you visit the library.

@botkyrkabibblan
www.facebook.com/bibliotekbotkyrka

If you are under 18 you need a signed agreement
from your parent or guardian.

www.bibliotek.botkyrka.se
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Library rules and regulations
Låneregler

Välkommen!
Det är gratis att använda biblioteket!
Du får ett bibliotekskort för att kunna låna och
använda datorerna. Ta med dig din legitimation
första gången du kommer hit.
Om du är under 18 år behöver du godkännande
från din målsman.

Lånetid
Du får låna böcker i 4 veckor. Böcker som någon
annan står i kö för att låna och musikskivor får du
låna i 2 veckor. Tidskrifter, filmer, tv-spel och
snabblån får du låna i 1 vecka. Referenslitteratur
som till exempel uppslagsverk och lexikon, får du
inte låna hem.
Låna om
Om ingen står i kö kan du låna om två gånger.
Du kan välja att få en förvarning via e-post innan
dina lån går ut. Om du skapar ett eget konto på vår
webbplats, kan du själv sköta dina omlån där. Du
kan också ladda ner e-böcker när du är inloggad.
Vad kostar det att låna?
Det är gratis att låna på biblioteket! Om du inte har
lämnat tillbaka dina lån en vecka efter sista datumet
kostar det 30 kronor. Vi skickar dig en påminnelse
via brev eller e-post. Om du ändå inte lämnar
tillbaka lånen kostar det 30 kronor efter ännu en
vecka. Då får du en räkning på det du har lånat.
Lämnar du tillbaka det lånade behöver du självklart
inte betala räkningen. Förseningsavgiften får du
betala ändå. Om du har obetalda avgifter på 60
kronor eller mer kan du inte låna eller låna om förrän
du har betalat. Barn och unga under 18 år betalar
inte förseningsavgifter.

Om du tappar bort en bok
Om du råkar tappa bort eller förstöra en bok eller
något annat som du lånat måste du betala för det.
Du kan inte ersätta det borttappade med en annan
bok. Hittar du boken senare så kan vi tyvärr inte ge
dig pengarna tillbaka.
Så här mycket kostar det:
• Vuxenböcker
300 kronor
• Barnböcker
200 kronor
• Filmer		
500 kronor
• Barntidskrift
20 kronor
• Vuxentidskrift
50 kronor
Så här beställer du böcker
Om boken du söker är utlånad eller finns på ett
annat av våra bibliotek kan du beställa den till ditt
bibliotek. Det är gratis och du får ett meddelande
när du kan hämta boken. Om boken du söker inte
finns inom Bibliotek Botkyrka kan vi låna in den
från en annan kommun. Det kallas fjärrlån.
Om du har tappat ditt bibliotekskort
Hör av dig till biblioteket och spärra ditt kort så att
ingen annan kan använda det. Det går att spärra
kortet på vår webbplats. Ett nytt bibliotekskort
kostar 15 kronor för dig över 18 år.
Sekretess
Dina lån är hemliga. Bibliotekspersonalen får inte
berätta för någon vad du lånar. När du lämnar
tillbaka en bok försvinner alla uppgifter om dina lån.
Det gäller även när du har betalat förseningsavgifter.
När du får bibliotekskort hos oss hamnar du i
låntagarregistret. Det hanterar vi enligt
Personuppgiftslagen (PUL). Vi lämnar inte ut
uppgifter om de personer som finns i vårt register till
någon. Du har rätt att få reda på vilken information
som finns om dig.

For how long may I borrow an item?
Books may be borrowed for 4 weeks. Books which
have also been reserved by others and CD’s can be
borrowed for 2 weeks. Magazines, films,
videogames and short-loan items can be borrowed
for 1 week. Reference works such as
encyclopaedias and some dictionaries can only be
used in the library.
May I renew a loan?
You may renew your loan twice, if it is not already
reserved by someone else. If you so wish, we can
notify you by e-mail when your loan is about to
expire. If you open an account on our website, you
can renew your items there. You can also download
e-books once you are logged in.
How much does it cost to borrow an item?
Borrowing from the library is free! However, if you
have not returned the item borrowed within 1 week
after the due date, you will be charged an overdue
fine of 30 SEK. We will send a reminder by letter
or e-mail. If you still do not return the item after yet
another week then you will be charged a further
30 SEK and we will send a bill for the overdue
items. If you return the items borrowed then you do
not need to pay the bill, but you will need to pay the
overdue fine. If you have unpaid fines of 60 SEK
or more, you will not be allowed to borrow further
items until you have paid your debt. Children and
youngsters under the age of 18 are not charged for
overdue items.
What happens if I lose a book
or some other borrowed item?
If you lose or damage a book or some other item
borrowed from the library then you must pay for it.
You may not replace the lost item with another one.
Even if you find the lost item later, we cannot refund
your money.

Cost of a lost or damaged item:
• Adult books		
300 SEK
• Children’s books		
200 SEK
• Films			500 SEK
• Children’s magazines
20 SEK
• Adult magazines 		
50 SEK
How do I order a book?
If the book you are looking for has already been
borrowed or is at another library, you can order it
and collect it at your library. This service is free of
charge and you will be informed when your book
is available. If the book you want is not available at
libraries in the Botkyrka municipality, then we can
borrow it from a library in another municipality. This
is called inter-library loan.
What if I lose my library card?
Contact your library immediately so that they can
block your card and prevent anyone else from using
it. You can also block your card on our website.
A replacement library card costs 15 SEK for people
over the age of 18.
Privacy
Your library loans are confidential. The staff at the
library is not allowed to tell anyone what you
borrow. When you return a book all information
about your loan is erased. This also includes any
details of overdue charges.
When we issue your library card you are registered
on our Register of Borrowers.This is administered
under the Personal Data Act (PUL). We do not
disclose information about people on our register to
anyone. You have the right to know what information
is kept about you.

