ADRESSER &
ÅBNINGSTIDER
Biblioteket Kulturværftet man-fre
10-21
Allegade 2		
lør-søn
10-16				
3000 Helsingør					
4928 3620
Abildvængets Bibliotek
Abildgårdsvej 2		
3000 Helsingør		
4928 3640

man & tor
tir
ons & fre
lør

Espergærde Bibliotek
man-fre
Kløvermarken 12
lør-søn
3060 Espergærde
Mød personalet
4928 2630
man-tir
		ons-fre
		lør
Hornbæk Bibliotek og
man-fre
Turistinformation
lør-søn
Vestre Stejlebakke 2A
Mød personalet
3100 Hornbæk		
man & tor
4928 1700
tir, ons & fre
		lør
Bølgens		
Biblioteksservice
Jämtlandsvej 1		
3140 Ålsgårde		
4928 3456
boelgen.dk

14-18
10-17
14-17
10-14
9-21
10-16
10-18
10-17
10-14
9-21
10-16
13-17
10-15
10-14

Mød personalet
man
10-16
tir
12-17		
ons
15-17
tor
10-15
fre
11.30-14

VELKOMMEN TIL
DIT BIBLIOTEK
helsbib.dk

DET ER NEMT
AT GÅ PÅ OPDAGELSE ...
Bibliotekerne giver dig mulighed for
at gå på opdagelse i fantasiens verden
og udforske virkeligheden - alene eller
sammen med andre.
Vi har det hele - gratis
Du kan låne nye bøger og alle klassikerne, tidsskrifter, film, musik og spil
helt gratis. Tilmeld dig det ugentlige
nyhedsbrev på helsbib.dk og vær opdateret med vores arrangementer, nyheder
og nye tiltag på dit bibliotek.

Det er nemt at bruge biblioteket
Når du vil meldes ind, skal du medbringe gyldig legitimation. Herefter bruger
du sundhedskortet som lånerkort sammen med en fire-cifret pinkode. Med
pinkoden kan du altid nemt og hurtigt
låne, forny og bestille materialer via
helsbib.dk eller på biblioteket.

Venlig hilsen
Biblioteket

UDLÅN
Hvor længe kan du låne?
Lånetiden er normalt 31 dage. Lånetiden
fremgår af din kvittering.
Hvordan afleverer du?
Du kan se, på din udlånskvittering hvornår materialet skal afleveres. Når du
afleverer materiale, får du en kvittering.
Den er din dokumentation for, at det er
afleveret.
Du kan se en oversigt over dine aktuelle
lån, bestillinger og reserveringer på
bibliotekets hjemmeside.

GEBYR
HELSBIB.DK
På bibliotekets hjemmeside kan du altid
finde aktuel information om biblioteket
og vores tilbud til dig.
Du kan også se alle vores arrangementer, låne film og selvfølgelig bestille
bøger.
Du har desuden fri adgang til vores
online avisabonnementer, ordbøger,
leksika og alt det andet.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden
overskrides. Størrelsen af gebyret kan
du se her.

GENLÅN &
RESERVATION
Hvordan fornyr du?
Du kan forny det materiale, du har lånt,
hvis det ikke er reserveret af andre, i
max. 93 dage.
Visse materialer kan ikke fornys.
Du kan forny dine materialer på bibliotekets selvbetjeningsautomat, bibliotekets
hjemmeside eller telefonisk.
Hvordan reserverer du?
Du kan reservere/bestille materiale via
bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller på biblioteket.
Du modtager besked fra biblioteket på
SMS, via e-mail eller pr. brev, når materialet er klar til afhentning. Materialer,
som biblioteket ikke selv har, forsøges
skaffet fra et andet bibliotek.

Gebyrer
Antal dage		

voksne		

børn

		

fra 16 år

0-15 år

1-10

dage		 20 kr.		 0 kr.

11-20

dage		 75 kr.		 10 kr.

21-30 dage		 120 kr.		 20 kr.
> 31

dage		 200 kr.		100 kr.

BIBLIOTEKET ER
FOR ALLE
Du skal derfor respektere god ro og
orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og
udelukkes fra at komme på biblioteket i
en periode.

