AVGIFTER PÅ BIBLIOTEKEN
Kopior
A4 s/v
A4 färg
A3 s/v
A3 färg
Utskrift dator s/v

1:2:2:4:1:-.

Fax

10:-/sändning

Förnyat lånekort
Fjärrlån

5:5:-

Fotoutskrift från
bildbank

20:-

ÅRJÄNGS FOLKBIBLIOTEK
&
TÖCKSFORS BIBLIOTEKSFILIAL
Årjängs folkbibliotek
Claras gränd 1 B
672 30 Årjäng
Telefon: 0573-142 85
Fax: 0573-71 11 76
E-post: folkbiblioteket@arjang.se

ÅRJÄNGS FOLKBIBLIOTEK
&
TÖCKSFORS
BIBLIOTEKSFILIAL

Töcksfors biblioteksfilial
Sveavägen 10
670 10 Töcksfors
Telefon: 0573-214 77
E-post: tocksfors.bibliotek@arjang.se

Öppettider:
Förseningsavgifter
Vuxna
Barn
Maxkrav/bok
Maxkrav/återl.tillfälle
DVD

5:-/bok/vecka
0:20:50:10:-/film/vecka

Ersättning för förkommen eller ej återlämnad bok värderas efter ålder och inköpspris, gäller både barn och vuxenlitteratur.

Årjängs folkbibliotek
Måndag—tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

10-18
13-18
10-18
10-17
10-13

Tidningsrummet öppnar kl. 9
Töcksfors biblioteksfilial
Måndag
Onsdag
Torsdag
Lunchstängt

10-18
14-18
10-18
13-14

Information från
biblioteken i
Årjängs kommun

Information & låneregler
Välkommen till
biblioteken i
Årjängs kommun!
Biblioteken är till
för alla. Här finner
du kunskap, upplevelser och avkoppling.

Våra bibliotek finns i Årjäng och Töcksfors. Huvudbiblioteket ligger centralt, vid nya torget.
Biblioteksfilialen ligger också centralt vid Töcksfors torg.

Lånekort
För att låna på våra bibliotek behöver du
ett lånekort, som du får mot uppvisande av
legitimation. Barn under 18 år behöver en
påskrift av vårdnadshavare. Lånekortet är
gratis och gäller på 16 värmländska
bibliotek.
Kortet som är en personlig värdehandling,
skall undertecknas med namnteckning, det
innebär att du lovar följa bibliotekets regler. Förlorar du ditt lånekort kan du få ett
nytt mot en kostnad.

Ansvar
Du som undertecknar lånekortet är ansvarig
för allt som lånas på ditt kort, d.v.s. att:
-

allt som lånas lämnas tillbaka i tid
och i oskadat skick.

-

det som är förstört eller förlorat
ersätts.

Att låna på biblioteket är gratis.
Ha alltid med dig ditt lånekort.
Du får låna så mycket böcker du vill.
En bok som inte finns inne kan reserveras. Vi
meddelar dig när den finns att hämta.
Vänd dig till lånedisken så hjälper personalen dig att hitta rätt bland böckerna och att
söka i katalogen.

Lånetid och
övertidsavgifter
Lånetiden är normalt fyra veckor. När du lånar kan du få en förteckning över samtliga lån
som finns registrerade på ditt lånekort. Du kan
förnya lånet, om boken inte reserverats av
annan låntagare. Övertidsavgifter tas ut även
på lån som förnyats efter förfallodag. Omlån
och reservationer kan du göra även via vår
webb, www.bibliotekvarmland.se
För att du ska kunna använda vår webb behöver du en pinkod kopplat till ditt lånekort,
personalen hjälper till med det.
Påminnelse om lånetid och även meddelande
av beställd bok/media kan meddelas via sms
eller e-post.
Om böckerna inte lämnas tillbaka efter påminnelse skickar biblioteket en räkning. Lämnas
böckerna tillbaks omedelbart betalas endast
övertidsavgift.

Biblioteket i Årjäng har även ett galleri med
varierade konstutställningar.

Möbelgrupp av skulptör
Börje Wahlström

