MYÖHÄSTYMISMAKSUT
Normaali laina 2 tai 4 viikkoa
Palautuspäivämäärän jälkeinen päivä maksuton,
sen jälkeen
2 kruunu nide ja päivä
Korkein maksu
50 kruunua nide
Lyhytaikainen laina 1 viikko
Palautuspäivämäärän jälkeinen päivä maksuton,
sen jälkeen
5 kruunua nide ja päivä
Korkein maksu
100 kruunua nide
Korkein maksu palautuskertaa kohti

200 kruunua

• Myöhästymismaksua aletaan perimään sinä vuonna, kun
lainaaja täyttää 19 vuotta
• Lasten- ja nuorten kirjoista ei suoriteta myöhästymismaksua
• Boken Kommer-lainoista, äänikirjalainoista, kirjeenkantajan
välittämistä lainoista ja Kirjastoautosta lainatuista kirjoista ei
suoriteta myöhästymismaksua
LASKU
Kadonnut kirja
Myöhästymismaksu
Hallinnollinen maksu
PALAUTETTAESSA LASKUN TULTUA
Myöhästymismaksu
Hallinnollinen maksu

Uumajan alueen
kirjastojen lainaussäännöt

arvion mukaan
katso edellä
50 kruunua nide
katso edellä
50 kruunua laskulta

MUUT MAKSUT
Korvaus vahingoittuneesta aineistosta
Kadonnut lainauskortti

arvion mukaan
aikuiset 20 kruunua
lapset 10 kruunua
Kaikolaina
5 kruunua
Ulkomainen laina Pohjolan ulkopuolelta, kirjat 150 kruunua nide
Ulkomainen laina Pohjolan ulkopuolelta, artikkelit 75 kruunua nide
Kirkon arkistoasiakirjat SVAR
20 kruunua nide

Haluatko lisää tietoja?
Ota yhteyttä pääkirjastoihin…
Bjurholm, puhelin 0932-140 42
Nordmaling, puhelin 0930-141 72
Robertsfors, puhelin 0934-140 24
Uumaja, puhelin 090- 16 33 00
Vindeln, puhelin 0933-140 93
Vännäs, puhelin 0935-141 86

http://katalog.umearegion.com
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Finska

Tervetuloa
Uumajan alueen
Uumajan alueen, siis Bjurholmin, Nordmalingin,
Robertsforsin, Vindelnin, Vännäsin ja Uumajan
kirjastoihin!
kaikista kansankirjastoista
saat lainata kirjoja ja
muuta mediaa maksutta. Sinulla on mahdollisuus
käyttää myös muita palveluja – lukea sanoma- ja
aikakauslehtiä, käyttää internetiä ja hakuteoksia,
hakea yhteiskuntainformaatiota, ym.
Henkilökunta pyrkii auttamaan kirjastossa
kävijöitä ja lainaajia parhaalla mahdollisella tavalla.
Älä emmi kysyä! Kirjasto ottaa vastaan ehdotuksia
kirja-, sanoma- ja aikakauslehti- ja muiksi
aineistohankinnoiksi.
Lainauskortti
Lainaamista varten tarvitaan lainauskortti. Jos olet
täyttänyt 18 vuotta, sinun täytyy esittää voimassa
oleva valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus.
Lapset voivat saada lainauskortin sinä vuonna, kun
he täyttävät kuusi vuotta. Lainauskortti kelpaa
kaikissa Uumajan alueen kirjastoissa.
Tiedot sinun kulloisistakin lainauksista ja varauksista rekisteröidään Uumajan alueen kirjastojen
yhteiseen kirjastojärjestelmään. Tämä tarkoittaa
sitä, että Uumajan alueen kirjastohenkilökunnalla
on pääsy Salassapitolain alaisiin tietoihin.
Kirjastojen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus Salassapitolain 9 luvun 22. §:n mukaan.
Allekirjoittamalla lainauskorttisi myönnyt
noudattamaan Uumajan alueen lainaussääntöjä.
Käytämme henkilönumeroasi, jotta pystymme
pitämään osoiterekisterimme ajantasaisena.
Lainausvastuu
Lainauskorti on henkilökohtainen arvopaperi.
Se tarkoittaa sitä, että sinä olet vastuussa kortilla
lainatuista kirjoista ja muusta aineistosta. Lasten
lainoista vastaa huoltaja. Jos kadotat korttisi,
ilmoita siitä heti johonkuhun alueen kirjastoon.
Lainausaika
Lainausaika on tavallisesti neljä viikkoa. Paljon
kysyttyä aineistoa lainataan lyhyemmäksi ajaksi.
Lainauskuitissa on viimeinen palautuspäivämäärä.

Uudelleenlainaus
Jos tarvitset pidemmän lainausajan, sinulla on
tavallisesti mahdollisuus uudelleenlainaukseen. Se
pitää tehdä ennen varsinaisen lainausajan päättymistä. Uudelleenlainauksen voi tehdä puhelimitse.
Varaudu antamaan lainauskorttisi numero, joka
on lainauskortissa ja lainauskuitissa. Jonkun muun
varaamia kirjoja ja muuta aineistoa et voi lainata
uudelleen. Kirjasto myöntää kolme uudelleenlainausjaksoa.
Myöhästymismaksu
Kirjasto perii myöhästymismaksun palautuspäivän
jälkeen jätetyistä kirjoista ja muusta aineistosta.
Myöhästymismaksua peritään toisesta eräpäivän
jälkeisestä päivästä alkaen. Mikäli mahdollista,
maksu on suoritettava palautuksen yhteydessä,
muussa tapauksessa se merkitään lainauskorttiin.
Jos yhteenlaskettu maksu on 50 kruunua tai
enemmän, lainauskorttisi suljetaan kunnes koko
maksu on suoritettu. Summasta saatetaan
laskuttaa jälkikäteen. Silloin lisäksi tulee 50
kruunun suuruinen laskutusmaksu.
Myöhästymismaksua aletaan perimään sinä
vuonna, kun lainaaja täyttää 19 vuotta. Lasten- ja
nuortenkirjoista ei makseta myöhästymismaksua.
Boken Kommer-lainauksista, äänikirjojen
lainauksista, maalaiskirjeenkantajien välittämistä
lainauksista ja kirjastoautosta lainatusta aineistosta
ei makseta myöhästymismaksua.
Kirjasto lähettää tietyn ajan kuluttua muistutuksen siitä, että lainaamasi kirjat ovat myöhässä.
Jos aineistoa ei palauteta kahden muistutuksen
jälkeen, palauttamattoman aineiston arvosta
lähetetään lasku ja lainauskortti suljetaan. Sulku
perutaan, kun laina on palautettu tai lasku
maksettu. Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille
tarkoitetut laskut lähetään huoltajalle.
Varaus
Lainatun kirjan voi varata. Saat ilmoituksen siitä,
milloin kirjan voi hakea.

