
 

 

 
 

 
Kontrakt for bruk av meråpent bibliotek 

Velkommen som bruker av Longyearbyen folkebibliotek sitt meråpne tilbud. Denne kontrakten gir deg 
over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om kvelden hver eneste dag hele året 
med unntak av helligdagene i julen og påsken, og ved lukkede arrangement på biblioteket. For å 
benytte det meråpne tilbudet bruker du lånekortet ditt sammen med din egen pinkode. Du må ha 
adresse på Svalbard for å benytte deg av tilbudet.  
 
Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Ved å 
oppgradere bibliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek er det noen enkle regler du forplikter 
deg til å overholde. Disse er: 
 

 Vise hensyn til andre.  

 Rydde opp etter deg og holde ro og orden.   
 
Kontrakten og bibliotekkortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som                           
adgangskort. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.  
 
Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 15 år. For barnas trygghet kan de ikke etterlates alene i 
meråpen tid. Alle over 15 år må ha eget, oppgradert bibliotekkort. 
 
Du er velkommen til å bruke våre stasjonære PC’er i meråpen tid. Vi gjør oppmerksom på våre regler 
for bruk av internett som står på vår hjemmeside. Utskrift og kopiering kan kun gjøres i betjent 
åpningstid.  
 
Det er videoovervåking i biblioteklokalet og opptak oppbevares trygt, etter gjeldende lov og forskrifter. 
Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. 
Hærverk og tyveri vil bli politianmeldt. Video-opptak vil kun bli brukt ved hærverk, tyveri eller etter tips 
om at flere enn de som har tilgang er tilstede. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar. 
 
Du må være ut av lokalene senest kl. 22.00. Da settes det automatisk på en alarm.   
 
Følg oss på Facebook. Der legger vi ut informasjon de gangene vi må holde stengt for 
meråpent. 
 
Jeg har lest kontrakten og akseptert betingelsene.  
 
 
 
 
 
Dato: .......................... 
 
Navn med blokkbokstaver: .............................................................. 
 
Signatur: .............................................................. 
 
Lånenummer: .............................................................. 

          (fylles ut av biblioteket)  

 


