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Eget bibliotekskort för dig under 18 år
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Med ett bibliotekskort kan du låna allt som finns på biblioteken i Botkyrka: böcker, filmer, musik
och mycket annat. Du kan även boka dator för att surfa på Internet. För att du ska kunna få ett
bibliotekskort måste en förälder, eller någon annan person som är din vårdnadshavare, skriva
under den här blanketten.
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Att låna
Lånetiden för böcker är normalt fyra veckor. Spel, tidningar, filmer och vissa cd-skivor har
kortare lånetid. Populära böcker, där andra personer står i kö, får du låna i två veckor. Barn och
unga får ingen förseningsavgift, men om en bok försvinner eller skadas tar vi ut en avgift som
motsvarar köp av ny bok.
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Pinkod
Pinkod behövs för att boka dator på biblioteket och för att låna själv i våra automater.
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