
Tervetuloa Götabibliblioteken-kirjastoihin! 
Kirjastokortti on voimassa kaikissa kunnankirjastoissa Itä-Götanmaalla ja Tranåsin kunnassa.

• Voit lainata ja varata kirjoja, sanomalehtiä, musiikkia, elokuvia ja videopelejä (mediat) kaikissa
kirjastoissamme. Voit palauttaa lainasi kaikkiin kirjastoihimme.

• Kirjojen, sanomalehtien, musiikin ja videopelien lainaaminen ja varaaminen on ilmaista.
Joissakin kirjastoissa elokuvien lainaaminen on maksullista. Joissakin kirjastoissa Itä-
Götanmaan ja Tranåsin kunnan ulkopuolisista lainoista peritään maksu (kaukolaina).

• Osoitteessa www.gotabiblioteken.se voit etsiä ja varata aineistoa tai uusia lainojasi.
• Osoitteessa www.gotabiblioteken.se voit ladata e-kirjoja ja käyttää tietokantoja.
• Kirjaudu sisään osoitteessa www.gotabiblioteken.se korttinumerollasi/henkilötunnuksellasi ja

pin-koodilla!

Olet vastuussa kaikesta kortilla lainatusta. Pidä hyvä huoli kortista ja pin-koodista!
Muista, että moni ihminen käyttää kirjaston aineistoa.

• On tärkeää, että palautat lainasi ajoissa! Jos palautat lainasi myöhässä, sinulta peritään
myöhästymismaksu (katso takasivulta kohdasta Myöhästymismaksut).

• Laina-aika on useimmiten 28 päivää. Elokuvien, videopelien ja uusien aikakauslehtien laina-
aika on lyhyempi. Laina-aika on lyhyempi myös silloin, jos aineistoon on tehty varauksia.
Tarkasta laina-aika kuitista!

• Voit uusia lainasi kaksi kertaa, jos aineistoon ei ole tehty varauksia.
• Pidä hyvä huoli lainoistasi! Sinulta peritään myöhästymismaksu, jos lainaamasi aineisto menee

rikki tai hukkaan (katso takasivu kohdasta Vaurioituneen tai hukatun aineiston korvausmaksut).
• Kirjaston kirjoihin ei saa tehdä merkintöjä!

Myös lapset voivat hankkia oman kirjastokortin.
• Holhoojana/huoltajana olet vastuussa alle 18-vuotiaan lapsesi tekemistä lainoista.
• Lapsen kirjastokortille ei voi kertyä myöhästymismaksuja.
• Alaikäraja elokuvien ja videopelien lainaamiselle on 15 vuotta.
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Myöhästymismaksut 
• Maksun suuruus vaihtelee kunnittain.
• Myöhästymismaksu voidaan periä heti ensimmäisestä päivästä laina-ajan päättymisen jälkeen.
• Myöhästymismaksua ei peritä lasten aineistosta.
• Suurin aineistokohtainen maksu on 100 kr.
• Suurin mahdollinen kertakohtainen myöhästymismaksu on 250 kr.
• Jos myöhästymismaksusi ylittävät 150 kr, et saa lainata lisää aineistoa.

Kirjastokortin uusimismaksut
• Uusi kirjastokortti maksaa aikuiselle 10 kr.
• Kuluneet kirjastokortit uusitaan ilmaiseksi.
• Lasten kirjastokortit uusitaan ilmaiseksi.

Vaurioituneen tai hukatun aineiston korvausmaksut (jos aineiston hankkiminen on kallista, 
hinnat voivat olla korkeampia): 

• Aikuisten kirjat: 300 kr
• Lasten kirjat: 100 kr
• Taskukirjat: 100 kr
• Aikuisten äänikirjat: 300 kr
• Lasten äänikirjat: 100 kr
• Musiikki-cd:t: 150 kr
• Cd-vihkot: 30 kr
• Cd-kuoret: 10 kr
• Aikakauslehdet: 50 kr per nro
• Dvd-elokuvat: 400 kruunua tai niin paljon kuin kirjasto maksaa uudesta elokuvasta ja sen lainauslisenssistä
• Videopelit: 400 kruunua tai niin paljon kuin kirjasto maksaa uudesta videopelistä
• Kielikurssit: niin paljon kuin kirjasto maksaa uudesta kielikurssista
• Kalliit ja vaikeasti korvattavat aineistot: niin paljon kuin kirjasto maksaa uudesta aineistosta
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