
Reglement

Marts 2014

gladsaxe.dk/bibliotekTakster

Adresser og åbningstider

Når du overskrider 
lånetiden med

Voksne fra 15 år Børn 0-14 år

1-7 dage 20 kr. 5 kr. 

8-31 dage 60 kr. 30 kr.

Over 31 dage 230 kr. 
plus erstatningsbeløb

120 kr. 
plus erstatningsbeløb

HoVedBiBlioteket
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg
Telefon 39 57 63 00
E-mail 
bibliotek@gladsaxe.dk

Åbningstider
Biblioteksbetjening*
Mandag-fredag 10-19
Lørdag 10-14
Søndag fra 1. oktober
til 31. marts 13-17
  

gladsaxe.dk/bibliotek

Vi glæder os til dit besøg

Hvis du fortsat ikke afleverer materialerne, overdrager vi sagen til Gladsaxe Kommunes opkrævning.

BiBliografeN  
BagsVærd
Bagsværd Hovedgade 116
2880 Bagsværd
Telefon 39 57 64 64

Åbningstider
Mandag-lørdag 10-21
Søndag 13-21
Lukket 24. december
Biblioteksbetjening*
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-14

Høje gladsaxe  
BiBliotek
Høje Gladsaxe Torv 2
2860 Søborg
Telefon 39 57 64 50

Åbningstider
Alle dage 8-20
Lukket 31. december
Biblioteksbetjening*
Mandag 13-18
Tirsdag-fredag 10-16
Lørdag 10-14

MørkHøj BiBliotek
Ilbjerg Allé 38 A
2730 Herlev
Telefon 39 57 64 30

Åbningstider
Alle dage 8-22
Lukket 31. december
Biblioteksbetjening*
Mandag-tirsdag 13-18
Onsdag-fredag 10-18
Lørdag 10-14

VæreBro BiBliotek
Værebrovej 72
2880 Bagsværd
Telefon 39 57 64 70

Åbningstider
Alle dage 8-22
Lukket 31. december
Biblioteksbetjening*
Mandag 13-18
Tirsdag-fredag 10-16
Lørdag 10-14*  der er ingen biblioteks-

betjening på helligdage 
samt påskelørdag,  
1. maj, 5. juni, 24. og  
31. december



Biblioteket er for alle

sådan bliver du registreret som bruger
Du skal møde personligt op for at blive registreret som bruger, og du skal sam-
tidig vælge en pinkode. Sundhedskortet er dit lånerkort. Kortet er personligt, og 
du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. 
Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer med 
mere.
Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret. 

Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort, men du kan også vælge at 
bruge dit sundhedskort.  

For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer, skal du være 
registreret som bruger. Dit lånernummer (cpr-nummer) og din pinkode er din 
indgang til din lånerstatus samt til bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom 
på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kom-
munen.

sådan låner du
Lånetiden er normalt 1 måned, og det er gratis at låne. Visse materialer har en 
kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. 
Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers sam-
lede lån jvf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 13.

sådan afleverer du
Når du afleverer materiale, får du en kvittering, som er dokumentation for, at dine 
materialer er afleveret.
Du kan se en oversigt over dine aktuelle lån og reserveringer på bibliotekets 
hjemmeside – under lånerstatus. Hvis du ønsker det, kan du, på sms eller 
e-mail, modtage en påmindelse om aflevering.
Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Størrelsen af gebyret kan du 
se på bagsiden. 

sådan reserverer du
Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved per-
sonlig henvendelse på biblioteket. Vær opmærksom på, at nogle biblioteker har 
et loft over, hvor mange reserveringer du kan foretage.

Du modtager besked fra biblioteket via e-mail, sms eller pr. brev, når materialet 
er klar til afhentning.
Materialer som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

sådan fornyr du
Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.
Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved 
personlig henvendelse. 
Vær opmærksom på, at nogle biblioteker kan have begrænsninger på, hvor 
mange gange et materiale kan fornys, samt at visse materialer ikke kan fornys.

erstatning
Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket 
påtager sig intet ansvar for skader, der måtte være opstået på brugerens eget 
udstyr i forbindelse med benyttelse af lånte materialer.

Udelukkelse og bortvisning
Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden både i det fysi-
ske bibliotek og i brugen af bibliotekets pc’er, samt følge anvisninger fra perso-
nalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.
Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gen-
tagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skyl-
der 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med  
7 dages varsel. 
Skyldige beløb kan overgå til inkasso.

Persondataloven
Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysnin-
ger (Persondataloven).

Dette reglement gælder for bibliotekerne i Allerød, Fredensborg, Furesø, Gen-
tofte, Gladsaxe, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner.
Er du registreret som bruger i ét af disse biblioteker, bliver du automatisk opret-
tet som bruger i de andre biblioteker.


