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Användningsregler för det meröppna biblioteket i Mörskom 
 

Biblioteket är öppet varje dag: må och fre kl. 8 - 17, ti - to kl. 8 - 19, lö - sö kl. 8 - 14 
Kundbetjäningstider: ti - ons kl. 10 - 15, to kl. 14 – 19, fre kl. 10-15 

 
Övervakningssystem 
I biblioteket i Mörskom har man installerat ett övervakningssystem som möjliggör utrymmets användning på egen 
hand. Under meröppen tid kommer man in i biblioteket endast genom att använda bibliotekskortet och en 
personlig kod. Under meröppen tid finns ingen kundbetjäning i biblioteket.  
 
Användningsrätt 

Man förbinder sig som användare av meröppet bibliotek genom att underteckna en särskild blankett. 
Vårdnadshavaren svarar för rätten för en under 15-årig person. Erhållande av användningsrätt förutsätter att man 
har bekantat sig med det meröppna bibliotekets användningsregler och att man följer dem. Till kundens 
bibliotekskort ansluts en fyrsiffrig kod som fungerar som nyckel under meröppettiden. 
 

Inloggning 
Till biblioteket kommer man under meröppettiden genom att låta avläsaren läsa bibliotekskortet och genom att 
trycka in sin personliga kod. Efter inloggningen öppnas det elektroniska låset, dörren kan öppnas och kameran 
fotograferar kunden samt sparar ankomsten i databasen. Dörren låser sig och följande kund kan logga in sig.  
 
Personlighet 

Det ligger på kundens ansvar att se till att det i samband med inloggningen inte kommer övriga personer utom 
egna familjemedlemmar. På detta sätt säkerställer man att eventuella felanvändningar loggas på rätt person. 
 
Utlåning och returnering 
Materielet returneras till och utlånas från automaten. Automatens display ger användningsanvisningar. Returnerat 
materiel lämnas på avsedda hyllor eller lådor för reserverat materiel.  

 
Reserveringar och betalningar 
Reserveringen avhämtas med en avhämtningskod och bibliotekskortet med vilket reserveringen är gjord. 
Avhämtningskoden finns på avhämtningsbeskedet. Betalningar görs under betjäningstid.  
 

Kunddatorer och kopiering 
För kunderna reserverade datorer är tillgängliga också under meröppettiden. Kopieringen och utskrifter är 
tillgänglig endast under betjäningstid. 
 
Upprop, belysning och bibliotekets stängning 
Bibliotekets belysning är automatiserad. Uppropen meddelar om att stängningstiden närmar sig. Vi ber att du 

avlägsnar dig från biblioteket i god tid före meröppettidens utgång eftersom dörrarna låser sig omedelbart! Efter 
stängning slocknar belysningen och övervakningsföretaget får alarm om obehörig vistelse. 
 
Beteende 
I bibliotekets utrymmen skall man också under meröppet tiden bete sig behörigt. Vid användningen av 
kamerainspelning tillämpas dataskyddslagen (1050/2018). Biblioteket övervakas och bevakningsföretaget ingriper 

omedelbart vid störningar. Störningar orsakade av underåriga anmäls alltid till hemmet. Kunderna debiteras 100 
euro som alarmeringsavgift. Biblioteksanvändningen kan upphävas för viss tid om situationen det kräver.  
 
Användningen av meröppet bibliotek baserar sig på egenverksamhet och självbetjäning. Kundbetjäning 
och personal finns tillgängliga under bibliotekets betjäningstid. Eventuella tekniska problem kan lösas först 
då personalen är på plats. Du lämnar väl biblioteket prydligt efter dig för att bibehålla trivseln!                                                                                                                                                                   


