VELKOMMEN PÅ
- ET ÅBENT TILBUD

S E R V I C E I N F O R M AT I O N

Biblioteksloven

Biblioteket tilbyder

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger,
tidsskrifter, lydbøger og andre
egnede materialer til rådighed
såsom musikbærende materialer og elektroniske informations-ressourcer, herunder
internet og multimedier.

• Fag- og skønlitteratur
• E-bøger via eReolen
• Lydbøger på cd, mp3 og via
Netlydbog
• Tidsskrifter
• Billedbøger
• Tegneserier
• Musik på cd og via BibZoom
• Film på dvd og Blu-Ray og via
Filmstriben
• Pc-, PlayStation- og Wii-spil
• MagnaPrint
• Pædagogisk legetøj og brætspil
• Vinyl

Bibliotekets målsætning
Bibliotekerne i Høje-Taastrup
Kommune er et åbent tilbud til
kommunens borgere om:
• hjemlån af bøger og andre
materialer for børn og voksne
• benyttelse på stedet af et
alsidigt, aktuelt og kvalitetspræget udbud af bøger, aviser
og tidsskrifter
• adgang til det elektroniske
informationsområde
• kulturelle arrangementer.
Det er bibliotekets mål at:
• have åbningstider, der er relevante for brugerne
• yde venlig, imødekommende
og professionel betjening
• have indbydende lokaler, hvor
materialerne præsenteres
overskueligt og med effektiv
skiltning
• borgerne er velorienterede om
bibliotekernes beliggenhed,
åbningstider, materialer og
øvrige ydelser
• borgerne er velorienterede om
det lokale bibliotek som indgangen til andre biblioteker

Informationsservice
• Aviser
• Håndbøger og netmedier
• Kommunal og anden offentlig
information
• Pjecer
Elektroniske medier
• Databasesøgninger og litteraturlister

Biblioteket kommer

Introduktion til internettet

• Biblioteksbetjening af ældre
og handicappede, som er ude
af stand til selv at komme på
biblioteket
• Biblioteksbetjening af børneinstitutioner og dagplejere

Biblioteket tilbyder en række
introduktioner til internettet.
Program udgives to gange om
året.

Andre serviceydelser
• Trådløs internetadgang på
bibliotekerne i Taastrup,
Hedehusene og Gadehave
• Lydavis
• Fotokopiering (se prisliste)
• Faxforsendelser (se prisliste)
• Tekstbehandling
• Scanning af tekst og billeder
• Lån af mødelokale for
foreninger o.l. på Taastrup
Bibliotek
• Biblioteksorientering
• Medborgerservice på alle
biblioteker
• Turistinformation på Taastrup
Bibliotek
• Læsekredse
Samarbejde med andre
•
•
•
•
•
•
•

Folkebiblioteker
Forskningsbiblioteker
KultuNaut
Høje-Taastrup Gymnasium
Kroppedal Museum
Ældre Sagen i Høje-Taastrup
Andre kulturelle institutioner,
erhvervslivet og foreninger i
kommunen

Arrangementer
Biblioteket afholder kulturelle arrangementer og udstillinger for
både børn og voksne.

Besøg biblioteket på nettet:
bibliotek.htk.dk
Du kan søge, reservere og forny
materialer via pc og smartphone.
Hjemmesiden er også indgang
til alle bibliotekets netmedier og
digitale tilbud i øvrigt.
Elektronisk kontakt med
biblioteket
Du kan få besked via e-mail og
sms om:
• Reserveret materiale
• Afleveringsfrist (påmindelse 5
dage før)
• Hjemkaldelser
Du kan afvise reserveringer og
forny lån (kun sms).

Indmeldelse

Reservation

Er du fyldt 16 år, skal du bruge sundhedskortet som lånerkort.
Er du under 16 år, skal du have
en forældreunderskrift på en indmeldelses-blanket, før der kan udstedes lånerkort.

Materiale, der er udlånt eller ikke
findes på dit bibliotek, kan reserveres
eller bestilles.

Du kan låne på samme kort på kommunens tre biblioteker.

Når materialet er klar til afhentning,
modtager du en e-mail, en sms eller
et brevkort.
”14 dages lån” kan ikke reserveres.

Fornyelse
Lånet kan fornyes inden lånetidens
udløb, hvis materialet ikke er reserveret til andre.
Du kan forny lån på bibliotekets
hjemmeside og selvbetjeningsautomater med din pinkode.
Du kan også forny via sms, pr. telefon
eller ved at henvende dig personligt
på biblioteket.

Pinkode

Gebyrer

For at benytte selvbetjeningsautomaterne og for at reservere, forny og
se lånerstatus via internettet skal du
oprette en pinkode.

Er lånetiden overskredet betales
gebyr når:
voksne børn
- afleveringsfristen
er overskredet:
12 kr. 0 kr.
- afleveringsfristen er
overskredet med 8 dage: 15 kr. 11 kr.
- der er sendt hjemkaldelse (efter 14 dage): 17 kr. 17 kr.
- der er udskrevet
regning (efter 49 dage): 93 kr. 23 kr.

Oprettelse af pinkode sker ved personlig henvendelse på biblioteket.
Voksne skal medbringe sundhedskort.
Børn skal medbringe sundhedskort
eller lånerkort.

Låneregler

Taksterne er fastsat af byrådet.

Lånetiden er 30 dage.
For særligt efterspurgte materialer og
materialer lånt fra andre biblioteker
kan lånetiden dog være kortere:
-

Film:
14 dages-bøger:
Spil:
Tidsskrifter:

7
14
14
14

dage
dage
dage
dage

Materialet skal afleveres til tiden og i
ubeskadiget stand.
Materiale afleveret i bibliotekets
brevkasse er på eget ansvar.

Seneste rettidige aflevering er før
lukketid på lånetidens sidste dag

Regning
Er der udskrevet regning på
ikke-afleveret eller beskadiget
materiale, skal du betale erstatningspris og gebyr.
Ved aflevering af ikke-beskadiget materiale betales kun gebyr.

Erstatningspriser

Betaling

Ved erstatning af materiale bruges
de af biblioteket vedtagne priser.

Du kan betale online, via netbank,
med dankort eller kontant.

Børn:
Bøger................................... 150 kr.
Billed-, pege- og læseletbøger.. 100 kr.
Tidsskrifter..............................45 kr.
Lydbøger .............................. 400 kr.
Pædagogisk legetøj og brætspil.Dagspris
Voksen:
Bøger................................... 300
Tidsskrifter/periodica................80
Lydbøger på cd...................... 900
Lydbøger på mp3................... 300
Sprogkurser........................... 600

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Børn/voksen:
Tegneserier............................ 100
Musik-cd-vinyl........................ 150
Film...................................... 850
Cd-rom................................. 450
Dvd-rom............................... 800
PlayStation og Wii............... 1.000
Bortkomne omslag....................50

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

• Erstatningsprisen dækker udgift til
genanskaffelse og indbinding/
klargøring.
• Specielt kostbart materiale kan
kræves erstattet til særlig pris.
• Ved erstatning af bøger, der er del
af et flerbindsværk, kan biblioteket
kræve hele værket erstattet.
• Erstatning kan ikke finde sted ved,
at du selv køber materialet.
• Biblioteket bevarer ejendomsretten
til erstattet materiale.
• Erstatningsprisen for film og spil
er højere end butiksprisen, fordi
biblioteket skal betale for retten til
at udlåne materialerne.

Mellemværende
Hvis gebyrer (hjemkaldelses- og
regnings-gebyrer) ikke betales, og
gælden når op på 200 kr., kan du ikke
låne igen, før gælden er betalt.

Internet
Bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune har pc’ere med internetadgang
for publikum.
Du kan bestille tid via BookPc, pr.
telefon eller ved personlig henvendelse på biblioteket.
Ved lån af pc skal du vise sundhedskort eller anden form for legitimation.
Internetmaskinerne kan benyttes
maksimalt 2 timer om dagen.

Fax, kopi & print
Faxforsendelser
Pris pr. side:
- Danmark............................... 5 kr.
- Resten af verden................... 15 kr.
- Faxmodtagelse....................... 5 kr.
Fotokopiering
Pris pr. side sort/hvid:
- A4.....................................1,50
- A3........................................ 3
Pris pr. side farve
- A4........................................ 3
- A3........................................ 5

kr.
kr.
kr.
kr.

Internetprint
Pris pr. side:
- Sort/hvid A4 ......................1,50 kr.
- Farve A4 (ikke alle afdelinger)... 3 kr.

Undgå misbrug
Husk at give biblioteket besked, hvis
dit lånerkort/sundhedskort er bortkommet, så kortet kan blokeres og
misbrug derved undgås.
Hvis du ikke overholder
lånereglerne, kan biblioteket
udelukke dig fra at låne

TAASTRUP BIBLIOTEK

Taastrup Hovedgade 86
2630 Taastrup
Telefon: 4335 2000
Telefax: 4335 2025
Mandag-torsdag:
Fredag:
Lørdag:

Kl. 10-19
Kl. 10-17
Kl. 10-14

HEDEHUSENE BIBLIOTEK

Hovedgaden 516 B, 1. sal
2640 Hedehusene
Telefon: 4335 2080
Telefax: 4335 2084
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Lørdag:

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13-19
10-16
13-17
10-14

GADEHAVEBIBLIOTEKET

Gadehavegårdsvej 1
2630 Taastrup
Telefon: 4335 2090
Telefax: 4335 2093

bib@htk.dk
bibliotek.htk.dk
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Mandag, onsdag og torsdag: Kl. 12-19
Tirsdag og fredag:
Kl. 9-16

