Bibliotekarealet er videoovervåket. Personalet er kun inne og sjekker
videoopptak dersom vi ser at noe ureglementert har foregått i biblioteket.
Hvis dette ikke er tilfelle, vil alle videoopptak bli automatisk slettet etter 7
dager uten at personalet har sett opptakene. Kun autoriserte personer i
personalet har tilgang til videoopptakene.
Når biblioteket stenger, vil det bli lest opp en beskjed over høyttaleren.
Det er viktig at du da forlater biblioteket innen varslet tid og før lyset blir
slukket og husets alarm aktivert.
Det er en nødutgang innerst i bibliotekarealet.
De automatiserte dørene i inngangspartiet åpnes fra innsiden ved å trykke
på døråpnersymbolet ved hver dør. Denne reagerer også ved evt.
strømbrudd.
Dersom du forlater biblioteket for å gå på toalettet ute i gangen, er det
viktig at du tar med deg lånekortet ditt. Det må registreres i
adgangsboksen for å få åpnet døren inn til biblioteket igjen.
Dersom du misligholder reglementet knyttet til selvbetjent åpningstid, kan
biblioteket fjerne din adgangstillatelse.
Åpningstider:
Ubetjent
Mandag 07 - 22
Tirsdag 07 - 22
Onsdag 07 - 22
Torsdag 07 - 22
Fredag 07 - 22
Lørdag 07 - 22
Søndag 07 - 22

Betjent
15 - 19
11 - 15

Adresse: Vittingen kulturhus
Telefon: 32 76 80 56
E-post: kongbib@kongsberg.folkebibl.no

Selvbetjent bibliotek
Kongsberg bibliotek, Hvittingfoss filial

Hvittingfoss filial er nå tilgjengelig for publikum utenfor filialens betjente
åpningstid. Dette gjør at du kan oppsøke filialen når det passer deg, og ikke
bare når den er betjent.
For å kunne benytte deg av filialen i selvbetjent åpningstid, må du:




Være over 18 år
Ha nasjonalt lånekort med pinkode
Ha underskrevet avtale med biblioteket

 Dersom du får beskjed om at boken ikke er innlevert selv om du har
fulgt instruksjonene på skjermen, så legg boken i kassen til høyre for
automaten og personalet vil levere boken inn for deg når de kommer
på jobb.

Kom innom i betjent åpningstid og få veiledning om tilbudet. Personer
under 18 år har adgang i følge med voksne.

Dersom du har fått beskjed om at en reservert bok kan hentes på filialen,
så kan også det gjøres i selvbetjent åpningstid. Bøkene står i merket hylle
og er utstyrt med en hentelapp med samme kode (f.eks. 14/5) som i
beskjeden du har mottatt. Husk at en reservert bok kun kan lånes ut på
kortet til den som har reservert boken.

Alle filialens materialer er nå utstyrt med radiobrikker, slik at alarmen
utløses dersom du tar med en bok eller andre medier uten at utlån er
registrert. Alarmen ved utgangsdøren vil lyse rødt og gi et lydsignal.

Dersom du har ubetalt purregebyr eller utestående erstatningskrav, vil du
være sperret for å låne på utlånsautomaten. Kom tilbake i betjent
åpningstid og betal beløpet, og låneretten blir automatisk opprettet.

 Du kan ha glemt å låne bøkene eller noe kan ha gått feil under utlånet.
Gå tilbake og gjennomfør utlånet på filialens utlånsautomat på nytt.
 Det kan være noe galt med automaten. Du kan allikevel ta med deg
bøkene og ringe hovedbiblioteket eller filialen i betjent åpningstid –
eller sende oss en e-post, slik at vi kan gjennomføre utlånet for deg.

Filialens to publikumsPCer kan også benyttes i selvbetjent åpningstid.

Vær oppmerksom på at du vil bli filmet dersom du passerer gjennom
alarmporten med bøker som ikke er registrert utlånt.
Når du leverer inn bøker på automaten, så følg med på instruksene på
skjermen underveis i prosessen.
 Innleverte bøker settes på trallen bak utlånsautomaten.
 Dersom boken du leverer inn er reservert til en annen låner eller
tilhører et annet bibliotek, vil du få beskjed om å legge boken i kassen
til høyre for automaten.

Når filialen er selvbetjent, er du selv ansvarlig for å benytte deg av filialens
tjenester og utstyr på en forsvarlig måte. Dersom du observerer
uakseptabel eller ulovlig aktivitet i selvbetjent åpningstid, så vennligst gi
biblioteket beskjed.
Dersom du tar med deg andre personer inn, er det du som har låst deg inn
med lånekortet ditt som er ansvarlig for det som skjer i filialen mens dere
er inne. Er dere flere som skal inn sammen, anbefaler vi at hver enkelt
låser seg inn med eget kort.
Filialen kan gjerne benyttes til møtevirksomhet eller mindre
arrangementer. Ved større arrangementer, kontakt biblioteket på forhånd.

Valgfri tekst

