Heinäveden kirjasto

Näin pääset
kirjastoon


Omatoimikirjaston
käyttösääntö

Lue kortin viivakoodi
lukijassa, joka on laitteen alapuolella oikealla.



Näppäile PIN –koodi.



Astu sisään.



Lue kortin vii-

Kirjasto toimii
itsepalveluperiaatteella, jolloin
asiakkaat voivat käyttää
kirjastoa myös silloin kun
henkilökunta ei ole paikalla.

vakoodi sisäoven lukijassa.



Tervetuloa
käyttämään omatoimikirjastoa!

Avoinna joka päivä kello 7-21

Heinäveden kirjasto
Virastokuja 4
79700 HEINÄVESI

Puhelin: 040 7101 940
Sähköposti: kirjasto@heinavesi.fi

Käyttösääntö
3. Aineisto lainataan, uusitaan ja palautetaan automaa-

8. Kirjaston aukioloajat ovat nähtävissä osoit-

tilla. Jos automaatti ilmoittaa palautettaessa, että ky-

teessa heinavesi.fi/kirjasto

1. Kirjastokortin ja henkilökohtaisen tunnuslu-

seisestä aineistosta on varaus tai se on toisen kirjas-

vun omatoimikirjastoon saa Heinäveden kirjas-

ton omaisuutta, se laitetaan varatuille palautuksille

tosta tai muista Lumme-kirjastoista. Kortti on

tarkoitettuun laatikkoon. Asiakas on vastuussa pa-

henkilökohtainen ja toimii kulkukorttina oma-

lauttamattomasta aineistosta. Jos palautus ei onnistu,

toimiaikoina. Vain kortin omistajan on luvallista

pudotetaan nide varattujen laatikkoon.

kirjautua omatoimikirjastoon. Kortin omistaja
voi tuoda mukanaan esim. alaikäisiä lapsia tai
muita perheenjäseniä, mutta kaikkien on tultava
sisään ja lähdettävä ulos samalla kirjautumisella.

9. Henkilökunta opastaa asiakkaita omatoimikirjaston käytössä. Ongelmatilanteissa auttavien
yhteystiedot löytyvät osoitteesta heinavesi.fi/
kirjasto sekä kirjaston esitteestä. Omatoimikirjasto on käytettävissä ma-su klo 7 – 21

4. Varattua aineistoa voi lainata henkilökunnan ollessa

paikalla sekä itsepalvelunoudolla.
Kaukolainat lainataan asiakaspalvelusta.

Hyväksytty Heinäveden kunnanhallituksessa
5.9.2018

Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikana kirjas-

5. Kirjaston siirtyessä omatoimiaikaan kaikkien asiak-

toon. Ryhmien käynnit sovitaan erikseen.

kaiden on poistuttava ulos ja kirjauduttava uudelleen

Kirjastokortti on maksuton. Kadonneen kortin

sisälle kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

tilalle saa uuden maksamalla kirjaston perimän

6. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka

hinnan.

käyttöön sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018).

2. Omatoimikirjaston käyttäjällä ei ole ikärajaa.
Takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokäynneistä.
Kirjastolla on oikeus peruuttaa omatoimikirjaston käyttöoikeus tarvittaessa.

Hälytyksestä aiheutuvista kuluista vastaa hälytyksen

Heinäveden kirjasto

aiheuttanut asiakas. Hälytyksestä peritään hinnaston
mukainen maksu.
7. Omatoimikirjaston ja kameravalvonnan rekisteri-

Virastokuja 4
79700 HEINÄVESI

selosteet ovat nähtävissä osoitteessa heinavesi.fi/

Puhelin: 040 7101 940

kirjasto.

Sähköposti: kirjasto@heinavesi.fi

