Lövestad bibliotek
- det meröppna
biblioteket

Välkommen till kommunens första meröppna bibliotek.
Meröppet bibliotek innebär att du som besökare kan använda biblioteket och dess tjänster även när biblioteket är
obemannat.
Så blir du meröppet-användare:
Besök biblioteket under bemannad öppettid och registrera
dig som meröppet-användare. Funktionen kopplas till ditt
lånekort och din pinkod. För att kunna bli registrerad
måste du vara över 18 år. Du måste även skriva under ett
förbindelseavtal.
Så här kommer du in:
Steg 1: Vid huvudentrén sitter en kortläsare. Läs av ditt
lånekort och tryck sedan din pinkod. När den gröna lampan tänds på kortläsaren är dörren upplåst.
Steg 2: Vid bibliotekets entrédörr finns ytterligare en kortläsare. Här läser du bara av ditt lånekort och efter ett klick
i läsaren är du välkommen in i biblioteket.

Under skoltid är huvudentrén upplåst men båda stegen
måste ändå göras för att få tillgång till det meröppna
biblioteket. Använd alltid de automatiska dörröppnarna
vid in- och utgång. Kontrollera att dörrarna stängs ordentligt efter dig både när du kommer och går.

Bemannad öppettid:

När biblioteket stänger:
Högtalarsystemet varnar i god tid innan biblioteket stänger.
Första utrop är 15 min innan stängning. Kontrollera att dörrarna slagit igen och är låsta när du lämnar biblioteket. Larmet kopplas automatiskt på en kort stund efter stängning.
Skötsel och säkerhet:
Varje låntagare loggar in var för sig. Du får naturligtvis
släppa in dina minderåriga barn/barnbarn. Du tar personligt
ansvar för de du släpper in. Plocka undan efter dig och ta
hand om vårt gemensamma bibliotek. Biblioteket ansvarar
inte för kvarglömda eller förlorade föremål.

Måndag 09.00-12.00, 12.45-14.00

08.00-22.00

Tisdag

08.00-22.00

15.00-19.00

Onsdag

08.00-22.00

Torsdag 10.00-12.00, 12.45-14.00

08.00-22.00

Fredag

12.00-22.00 (obs!)

Lördag

08.00-22.00

Söndag

08.00-22.00
(Avvikelser i öppettiderna kan förekomma)

Detta kan du göra under meröppettid:

Lövestad bibliotek

Låna och lämna tillbaka böcker och andra medier i självbetjäningsautomaten.

Lövestad landsväg 369

Hämta reserverade böcker och andra medier. Alla reservaioner är märkta med löpnummer.

0416-27336

Låna film.
Använda våra publika datorer. Det finns möjlighet att
skriva ut. Ta med eget A4-papper.

27571 Lövestad
E-post: lovestad.biblioteket@sjobo.se
Sjöbo bibliotek

Släktforska (om du vill kan du boka datortid via
www.biblioteksso.se)

Gamla torg 10

Studera (om du vill kan du boka datortid via
www.biblioteksso.se )

0416-27160, 0416-27161

Bibliotekets personal kan ibland finnas på plats även under
meröppettid men har då andra arbetsuppgifter. Du som vill
ha personlig service är välkommen under bemannad öppettid.

Meröppet:

27580 Sjöbo
E-post: biblioteket@sjobo.se
Hemsida: www.biblioteksso.se

