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Velkommen til dit åbne bibliotek
Det åbne bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du kan bruge biblioteket, 
selv om der ikke er personale til stede. Børn under 18 år har kun adgang ifølge 
med en voksen. Du lukker dig ind på biblioteket med dit sundhedskort/låner-
kort og din pinkode.

I den ubetjente åbningstid har du mulighed for at låne og aflevere materialer, 
læse aviser og tidsskrifter samt benytte pc’er og trådløst internet. For at be-
nytte pc’erne skal du scanne eller taste dit lånernummer/CPR-nummer samt 
din pinkode.

På det åbne bibliotek er der også betjent åbningstid, hvor du kan få hjælp af 
personalet (se bagsiden).

Sådan får du adgang
Du kan bruge det åbne bibliotek, hvis du er 
registreret låner på Hjørring Bibliotekerne. 
Hvis du tager andre med ind, er det på dit 
ansvar. Luk derfor kun personer ind, som du 
kender.

Hvordan kommer du ind?
Uden for biblioteket står en stander med 
kortlæser. Scan dit sundhedskort/lånerkort, 
eller indtast dit CPR-nummer  
og tast din 4-cifrede pinkode. Det er den samme kode, som du bruger, når 
du låner. Døren låses op, og du kan gå ind. Alle, der benytter sundhedskort/
lånerkort, bliver registreret. Der er videoovervågning ved indgangene, ligesom 
der er overvågning inde på biblioteket, dels af hensyn til brugernes tryghed 
og dels for at beskytte biblioteket og dets inventar.

Overvågningen opfylder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvåg- 
ning og Lov om behandling af personoplysninger.



Sådan klarer du dig selv 
Du skal selv låne og aflevere dine 
materialer. Det gør du på selv-
betjeningsautomaten

OBS: Det er vigtigt, at du følger 
instruktionerne på skærmen.

Hvis du har fået besked om, at der står 
bestilt materiale klar til afhentning, har 
du samtidig fået oplyst et løbenr. 
Alle materialer, der er klar til afhentning, 
står i nummerorden på hylden med 
reserveringer. Når du har fundet dit 
materiale, skal du huske at låne det på 
selvbetjeningsautomaten.

Hvis du har gebyrer, bliver de 
automatisk overført til senere betaling. 
Du kan vælge at betale næste gang, du 
kommer i den betjente åbningstid, eller 
du kan betale på www.hjbib.dk.

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp i den 
ubemandede åbningstid, kan du ringe 
til Hjørring Bibliotek. Telefonen findes på 
kassen til reserverede materialer. 

Løft bare røret, og du ringer automatisk 
op. Telefonen kan dog kun benyttes i 
Hjørring Biblioteks åbningstid. 

Husk at komme ud, 
inden biblioteket lukker. 

Der kommer besked i højttaleren, 
når lukketiden nærmer sig.



Du kan møde personalet og få hjælp
I den betjente åbningstid vil du stadig møde personalet og få hjælp i samme 
omfang som tidligere. Personalet hjælper dig gerne med at finde de rigtige 
materialer og informationer. Du kan også fortsat få hjælp til at bestille, låne 
og aflevere materialer.

Biblioteket er dit og mit
Det åbne bibliotek bygger på et tillidsforhold mellem biblioteket og 
brugerne. Pas derfor godt på dit bibliotek, så flest mulige borgere kan få 
glæde af det. Opdager du uregelmæssigheder, vil vi meget gerne have det at 
vide.Bemærk, at hærværk meldes til politiet.

Hold vinduerne lukket 
Af sikkerhedshensyn må vinduerne ikke åbnes.

Dagens aviser 
Bemærk: Vi har desværre ikke mulighed for at lægge aviser frem, hvis der 
ikke er personale til stede. Aviserne lægges derfor kun frem de dage, hvor der 
også er betjent åbningstid. 
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