
 

Velkommen til 

meråpent bibliotek 

ved Bamble bibliotek 

og litteraturhus! 
  



Denne ordningen gir deg tilgang til biblioteket fra kl. 07 til kl. 23 – 

hver eneste dag, hele året! 

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til 

glede og nytte for alle. 

 

For å oppgradere lånekortet ditt til et adgangskort for meråpent 

bibliotek må du: 

 ha fylt 15 år 

 vise gyldig legitimasjon med bilde 

 kontakte biblioteket for å underskrive avtale og få tilgang via 

biblioteksystemet 

 oppdatere din kontaktinformasjon 

Ved bruk av ordningen må du: 

 alltid ha med bibliotekkortet ditt (enten fysisk eller på mobil) – 

husk PIN-kode 

 overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement 

 ikke være til sjenanse for andre 

 forlate lokalet senest kl 23 når det stenger 

Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt. 

Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i 

inndragelse av rett til bruk av meråpent/ubetjent bibliotek. 

Bruk av ordningen blir automatisk loggført. Biblioteklokalene er 

videoovervåket av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse av 

bibliotekets inventar og utstyr.  

På det meråpne biblioteket oppfordres du til å bidra til å holde ro og 

orden. 

Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent bibliotek skjer på 

eget ansvar.  

  



På det meråpne biblioteket kan du: 

 bruke og låne fra bibliotekets samlinger 

 hente og låne reserverte bøker og fjernlånsmateriale 

 låne på utlånsautomaten 

 levere dine lån på innleveringsautomaten 

 bruke lesesal og grupperom 

 få tilgang til trådløst nett 

 få tilgang til bibliotekets publikumsmaskiner 

 ta utskrifter og kopiere –så lenge de betales med vipps 

 kjøpe en god kopp kaffe 

 lese aviser og tidsskrifter 

 nyte stillheten og en god bok i hyggelige omgivelser 

Du kan ikke: 

 skanne dokumenter 

 låne bøker dersom du har utestående gebyrer på mer enn 100 

kr 

 låne eller levere utstyr fra utstyrssentralen (ski, skøyter ol.) 

 

Åpningstider: 
Meråpent bibliotek: 

Alle dager      07.00 – 23.00 

 

Betjent bibliotek: 

Tirsdag – torsdag   10.00 – 19.00 

Fredag     10.00 – 16.00 

Lørdag     10.00 – 14.00 



 

AVTALE OM TILGANG TIL MERÅPENT 

BIBLIOTEK – BAMBLE BIBLIOTEK OG 

LITTERATURHUS 

Det inngås avtale mellom 

Navn (med blokkbokstaver):  

 

 

Født:   Kontaktinfo: Telefon:  

Lånenummer: (fylles ut av biblioteket)  

 

og Bamble bibliotek og litteraturhus om tilgang til meråpent bibliotek. Det er 

utdelt informasjonsbrosjyre om løsningen, og muntlig gjennomgang av 

prosedyrer. Dette omfatter bl.a. informasjon om videoovervåking. 

 

Retningslinjer:  

 Det er ikke adgang til å slippe inn andre personer (unntak for barn under 

15 år i følge med foresatte og foreninger/institusjoner etter avtale) 

 Lånekort og adgangstillatelse til meråpent bibliotek er personlig og skal 

ikke benyttes av andre 

 Bruker som ønsker å bli i bibliotekets lokaler etter betjent åpningstid 

plikter å vise gyldig lånekort  
 

Biblioteket tar stikkprøver for å sjekke at regler og kontrakt overholdes, og har 

anledning til å utestenge brukere av det meråpne tilbudet dersom 

retningslinjene blir misligholdt. Hærverk anmeldes til politiet. 

 

Jeg godtar betingelsene som er beskrevet over. 
 

Dato:  
 

Signatur: 

 


