
Välkommen till 
Götabiblioteken! 
Bibliotekskortet gäller på alla folkbibliotek i Östergötland och 
i Tranås. 

• Du kan låna och reservera böcker, tidningar, musik, filmer och tv-spel (medier) 
på alla våra bibliotek. Du kan också lämna tillbaka på alla biblioteken. 

• Det är gratis att låna och reservera böcker, tidningar, musik och tv-spel.  
• På www.gotabiblioteken.se kan du söka, reservera och låna om det du har 

lånat. 
• På www.gotabiblioteken.se kan du ladda ner e-böcker och använda databaser. 
• Logga in på www.gotabiblioteken.se med kortnummer/personnummer och 

pinkod. 

Du har ansvar för allt som lånas på kortet. Var rädd om kortet och pinkoden! 
Tänk på att det är många som ska använda bibliotekets medier. 

• Det är viktigt att du lämnar tillbaka i tid. Du kan få betala förseningsavgift om 
du lämnar tillbaka för sent (se baksidan, under rubriken Förseningsavgifter). 

• Lånetiden är oftast 28 dagar. Lånetiden är kortare för filmer, tv-spel och nya 
tidskrifter. Lånetiden är också kortare om det är kö. Kontrollera lånetiden på 
kvittot. 

• Du får låna om två gånger om det inte är kö. 
• Var rädd om det du lånar. Du får betala ersättningsavgift om det går sönder 

eller försvinner (se baksidan, under rubriken Ersättningsavgifter för skadade 
medier och medier som försvunnit). 

• Du får inte skriva i bibliotekets böcker. 

Barn får också ha bibliotekskort. 
• Du som är målsman/vårdnadshavare har ansvar för det ditt barn lånar 

tills barnet har fyllt 18 år 
• Det blir inga förseningsavgifter på barnmedier 
• Du måste vara minst 15 år för att låna filmer och tv-spel. 

Förseningsavgifter 
• Avgiften varierar mellan olika kommuner. 
• Du kan få betala avgift från första dagen om du lämnar tillbaka för sent. 
• Du behöver inte betala avgift på medier för barn. 
• Högsta avgift per exemplar är 100 kr. 
• Högsta avgift per tillfälle du lämnar tillbaka för sent är 250 kr. 
• Om du har mer än 150 kr i avgift får du inte låna. 

Ersättningsavgifter för bibliotekskort 
• Det kostar 10 kr för vuxna att få nytt bibliotekskort. 
• Slitna bibliotekskort ersätts gratis 
• Bibliotekskort för barn ersätts gratis 
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Ersättningsavgifter för skadade medier och medier som försvunnit (om 
medierna är dyra att köpa kan avgiften vara högre): 

• Vuxenbok: 300 kr 
• Barnbok: 100 kr 
• Pocketbok: 100 kr 
• Ljudbok (för vuxna): 300 kr 
• Ljudbok (för barn): 100 kr 
• Music-cd: 150 kr 
• Cd-häfte: 30 kr 
• Cd-omslag: 10 kr 
• Tidskrift: 50 kr per nr 
• Dvd-film: 400 kr eller så mycket som det kostar för biblioteket att köpa en ny 

film med 
licens för uthyrning 

• Tv-spel: 400 kr eller så mycket som det kostar för biblioteket att köpa ett nytt 
tv-spel 

• Språkkurs: så mycket som det kostar för biblioteket att köpa en ny språkkurs 
• Dyra och svårersättliga medier: så mycket som det kostar för biblioteket att 

köpa nya 
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