
Mi� bibliotek
På ullensaker.bib.no eller i appen Bibliofil har du full
oversikt over lånene dine. Du kan søke i, og reservere
bøker og kan fornye bøker du har lånt inn�l 12 uker,
om ingen andre venter på dem.
Du kan logge inn med både nasjonalt og lokalt
lånekort. Har du ikke PIN-kode kan du få det ved å
trykke "Glemt PIN?" eller kontakte biblioteket.
Er det spesielle �ng du er interessert i, f.eks. film eller
fagemner, kan du få beskjed om nyheter via e-post.

Biblioteksøk
Med nasjonalt lånekort og PIN-kode
kan du bes�lle bøker, musikk og filmer
fra andre bibliotek og hente på hvilket bibliotek du vil.
Søk på bibsok.no. Når du har funnet ��elen du vil
låne, trykker du "Bes�ll" og logger inn med Nasjonalt
lånernummer og PIN-kode.
Velg hvor du vil hente. Systemet velger hvor ��elen
blir bes�lt fra. Trykk "Bes�ll" for å bekre�e.
Du vil få en bekre�else og bes�llingen vil vises i din
oversikt i "Mi� bibliotek". Du får beskjed fra
hentebiblioteket når boken kan hentes.

Familiemappa
Gjennom "Familiemappa" kan foreldre ha oversikt
over hele familiens lån.
Logg inn på barnets lånerkonto. Gå �l "Min profil" og
legg inn di� lånernummer under "Gi andre �lgang �l
å se mine lån og reserveringer". Lån og reserveringer
som barnet di� har vil da komme opp i oversikten
sammen med dine egne.

Jessheim bibliotek Klø�a bibliotek
Kulturhuset

Furusethgata 12
2050 Jessheim

Bankgården
Trondheimsvegen 84

2040 Klø�a

Tlf: 66 10 82 04 Tlf: 66 10 87 70

Åpnings�der
Mandag 10-16
Tirsdag 10-18
Onsdag 10-16
Torsdag 10-18
Fredag 12-16
Lørdag 10-15

Mandag 11-18
Tirsdag 10-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10-18
Fredag Stengt
Lørdag 11-14

Meråpent kl. 07.00 - 22.00 med adgangskort
Ne�side

ullensaker.bib.no

Epost
Jessheim

biblioteket@ullensaker.kommune.no
Klø�a

klo�a.bibliotek@ullensaker.kommune.no

Ullensaker har to store moderne folkebibliotek.
Hovedbiblioteket ligger på Jessheim med en filial på
Klø�a.
Ullensaker bibliotek har et bredt �lbud av li�eratur og
andre typer media som lydbøker, aviser, �dsskri�er og
filmer.
Biblioteket �lbyr også uts�llinger og varierte
kulturarrangementer for alle aldersgrupper.

Velkommen som låner

https://ullensaker.bib.no/
https://bibsok.no/


BookBites
E-bøker kan lånes hjemmefra med appen BookBites
for iOS eller Android.

Lånekort på mobil
Lånekort på mobil får du i appen Bibliofil for iOS
eller Android.

Utlånsreglement
1. Biblioteket har som oppgave å fremme

opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet. Bibliotekets tjenester er gra�s.

2. For å låne må du ha lånekort. Alle med fast
bopel i Norge kan få lånekort mot å vise
legi�masjon - barn kan få lånekort e�er å ha
begynt på skolen. Barn under 15 år får lånekort
mot underskri� av foresa�e.

3. Låne�den er 4 uker, men spesielle samlinger
kan ha avvikende låne�d. (for eksempel:
Tidsskri�/DVD 7 dager. Språkkurs 6 uker.)

4. Lån kan vanligvis fornyes e�er avtale med
biblioteket. Vi fornyer inn�l tre ganger dersom
ingen andre har reservert materialet.

5. Dersom boka allerede er utlånt, kan biblioteket
reservere den for deg.

6. Trenger du li�eratur/informasjon som ikke
finnes i di� lokale bibliotek, låner vi inn fra
andre. For slike lån gjelder eierbibliotekets
låneregler og erstatningskrav.

7. Du er ansvarlig for bøker og annet materiale
som er lånt på di� lånekort. Blir noe skadet
eller borte, må du ersta�e det e�er vedta�e
satser. Lånekortet er personlig og må
medbringes når du skal låne bøker eller annet
materiale.

1. purring 30,- kr
2. purring 60,- kr
3. purring fullt erstatningskrav

Bøker og lydbøker for voksne 445,- kr
Bøker og lydbøker for barn 310,- kr
Tegneserie og pocketbøker 185,- kr
Tidsskri� 125,- kr
Språkkurs 645,- kr
Filmer 240,- kr
Spill 510,- kr

8. Det betales gebyr e�er vedta�e satser for
materiale som ikke er levert �lbake innen
lånefristen. Hvis vi ikke hører noe e�er to
purringer regner vi materiale som tapt og det vil
bli sendt erstatningskrav.

9. Adresseforandring og tap av lånekort må meldes
�l biblioteket. Eier av lånekort kan gjøres ansvarlig
for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker
kortet.

10. For lån �l ins�tusjoner gjelder andre regler.
11. Brudd på reglementet kan medføre tap av

lånere�en.

Satser for gebyrer og erstatninger
For sent levert materiale

Erstatning:

Erstatning for særlig verdifulle bøker eller særlig
verdifullt materiale fastse�es i hvert enkelt �lfelle.

Nasjonalt lånekort
Alle over 15 år kan få et nasjonalt lånekort.
Informasjon om det nasjonale lånekortet, samt innsyn
i all data vi lagrer om deg i det nasjonale
lånerregisteret finnes på lanekortet.no.
Hvis du ikke ønsker nasjonalt lånekort kan du få et
lokalt kort. Barn under 15 får lokalt kort.
Følgende opplysninger blir lagret i lånerregisteret:

Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer,
svartelis�nger og andre forhold mellom låneren og
det enkelte bibliotek i det nasjonale registeret.
Adresseopplysninger vil ikke bli solgt eller gi� videre.
All kommunikasjon mellom biblioteket og
lånerregisteret er kryptert.
Opplysningene vil bli oppbevart �l du krever dem
�ernet eller biblioteket mo�ar melding om dødsfall.
Du kan kreve opplysningene endret eller sle�et i alle
bibliotekene du bruker kortet.
Behandlingsansvarlig for opplysningene er Bibliotek-
Systemer AS ved daglig leder, Boks 2093 Stubberød,
3255 LARVIK.

Historikk
Hvis du ønsker at vi skal lagre informasjon om
�dligere lånte bøker må du eksplisi� be om de�e i
skranken.

Lånernummer
Fødselsdato
Kjønn
Kryptert
fødselsnummer
Navn
Inn�l 2 postadresser

Telefonnumre
E-postadresse
Foretrukket
kontaktmetode
Hjemmebibliotek
PIN-kode
Tilkny�ede bibliotek

http://lanekortet.no/

