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HVAD ER ET ÅBENT BIBLIOTEK?
Det Åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du selv 
lukker dig ind og bruger biblioteket uden for bibliotekets be-
tjente åbningstid. 

Selvbetjeningsløsningen er et ekstra tilbud udover den be-
tjente åbningstid, hvor der er personale til stede. 

Vi kalder det selvbetjent åbningstid, og det bygger på et 
tillidsforhold mellem dig og biblioteket. Pas derfor godt på 
biblioteket.

I den selvbetjente åbningstid skal du klare dig selv. Det er 
naturligvis stadigvæk muligt at få hjælp af personalet i den 
betjente åbningstid. Du kan se, hvornår du kan blive hjulpet 
af personalet under: Betjent åbningstid. 

HVEM KAN BRUGE ET ÅBENT BIBLIOTEK?
Du kan lukke dig ind i biblioteket uden for den betjente åb-
ningstid, hvis du
• Er meldt ind i Guldborgsund-bibliotekerne
• Er fyldt 15 år
• Er under 15 år og biblioteket har registreret, at du har en 

skriftlig tilladelse fra dine forældre eller værge til, at du luk-
ker dig ind

• Har dit sundhedskort eller lånerkort med eller taster dit 
CPR-nummer ved indgangsdøren

• Har en 4-cifret PIN-kode. Du får en PIN-kode hos personalet 
i den betjente åbningstid

Du skal benytte dit eget sundhedskort eller lånerkort, når du 
lukker dig ind på biblioteket.

Hvis du lukker andre ind på biblioteket er det dit ansvar. Tag 
derfor kun personer med ind, som du kender.

HVORNÅR KAN JEG BRUGE ET ÅBENT BIBLIOTEK?
Du kan bruge biblioteket i Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, 
Stubbekøbing og Væggerløse fra kl. 7.00 – 22.00 alle ugens 
dage. 
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På biblioteket i Nykøbing er der selvbetjent åbningstid mandag 
til fredag fra kl. 8.00 – 10.00

Du kan selv lukke dig ind uden for den betjente åbningstid.
Se: Betjent åbningstid.

HVORDAN KOMMER JEG IND?
I den selvbetjente åbningstid skal du bruge tastaturet, der 
sidder ved bibliotekets indgangsdør. Du skal:
• Indsætte dit sundhedskort eller lånerkort eller taste dit CPR-

nummer
• Taste din 4-cifrede PIN-kode

På biblioteket i Nykøbing skal du ikke bruge tastatur, du skal 
blot benytte udgangsdøren.

HVORDAN KOMMER JEG UD?
Du skal ud gennem den samme dør, som du kom ind ad.

HVAD SKER DER NÅR BIBLIOTEKET LUKKER?
Biblioteket lukker kl. 22.00. Højttalersystemet advarer dig om, 
at biblioteket lukker om 15 minutter. Alarmen sluttes automa-
tisk til, og lyset slukker automatisk efter 15 minutter.

HVAD KAN JEG PÅ ET ÅBENT BIBLIOTEK?
Du kan låne, aflevere og hente bestilte bøger og andre biblio-
teksmaterialer. Du kan læse aviser og blade. Du kan bruge PC, 
internet og spillekonsoller. Du kan fotokopiere. Biblioteket har 
trådløst internet, så du kan bruge din egen PC, iPad m.v.

Lån
Når du låner dine bøger og andre biblioteksmaterialer på 
selvbetjeningsautomaten, skal du tjekke på skærmen, at der 
står ”Udlånt” ud for alt det, du tager med dig. Hvis noget ikke 
er lånt rigtigt ud, vil gaten ved udgangen blinke og hyle. Er der 
problemer med et materiale, kan du ikke få det med.

Aflevering
Når du afleverer dine bøger og andre biblioteksmaterialer på 
selvbetjeningsautomaten, er det meget vigtigt, at du ser godt 
på skærmen og gør det, der står på skærmen. 

Afhentning af bestilte materialer
Hvis du har fået besked om, at der står et materiale klar, 
som du har bestilt, har du samtidig fået materialets afhent-
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ningsnummer. Alle materialer, der står klar til afhentning, står i 
nummerorden på en reol i nærheden af selvbetjeningsautoma-
ten. Når du har fundet dit materiale, skal du huske at låne det 
på selvbetjeningsautomaten. Hvis du har glemt dit afhentnings-
nummer, kan du finde det ved at trykke på ”status” på selvbe-
tjeningsautomaten.

Gebyrer (bøder)
Hvis du har gebyrer (bøder) vil de automatisk blive overført til 
senere betaling. Du kan betale næste gang, du kommer i den 
betjente åbningstid, eller du kan vælge at betale dit samlede ge-
byrbeløb på www.guldbib.dk -> ”mine sider -> mine regninger”

Print
Print fra PC’erne kommer ud på kopimaskinen. Betaling (1 kr. pr. 
side for sort/hvid og 3 kr. for farve) lægges i kuvert i postkasse.

Fotokopier
Du betaler for fotokopierne (1 kr. pr. side for sort/hvid og 3 kr. 
pr. side for farve) i møntboksen på kopimaskinen. Maskinen kan 
desværre ikke give penge tilbage.

ADGANGSKONTROL OG TV-OVERVÅGNING
Når du lukker dig ind på det Åbne Bibliotek bliver dit CPR-
nummer registreret. Der er TV-overvågning ved indgangen og i 
biblioteket. CPR-nummer og billeder fra TV-overvågningen bliver 
kun brugt i forbindelse med lovovertrædelse eller uhensigts-
mæssig opførsel. Registreringen af dit CPR-nummer opfylder 
Lov om behandling af personoplysninger. TV-overvågningen 
opfylder Lovbekendtgørelse nr. 1190 om TV-overvågning. 

Hærværk anmeldes til politiet.

UDELUKKELSE
Hvis du ikke overholder Guldborgsund Kommunes ”Service & 
regler – sådan bruger du biblioteket” eller ”Service & regler – 
sådan bruger du et Åbent Bibliotek” kan du blive udelukket fra 
at bruge det Åbne Bibliotek.

BEGRÆNSET ADGANG 

Arrangementer i biblioteket
Når der er teater for børn eller andre arrangementer i biblio-
teket, kan der være begrænset adgang til at bruge det Åbne 
Bibliotek. Du kan se plakater i biblioteket og ved indgangen, når 
det er aktuelt.
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Snevejr
Der bliver kun ryddet sne i forbindelse med betjent åbningstid. 
Når det er snevejr, kan der derfor være begrænset adgang til 
at bruge det Åbne Bibliotek.

TELEFON
På telefonen i biblioteket kan du ringe til 112 (akut udryk-
ning og livsfare), 114 (politiet), 5473 1600 (Hovedbiblioteket) 
og 7027 0717 (Biblioteksvagten). Du kan ikke ringe til andre 
numre.

LYS
Af energibesparende årsager er der etableret lys, der slukker, 
hvis der ikke har været bevægelse i rummet et stykke tid. Hvis 
du oplever det, skal du blot bevæge dig, så tænder lyset igen. 

BETJENT ÅBNINGSTID:
Nørre Alslev Bibliotek
Mandag 13 – 17, tirsdag 10 – 14, onsdag 10 – 14, torsdag 14 – 
18, fredag 12 – 16, lørdag 10 - 13

Stubbekøbing Bibliotek
Mandag 14 – 18, tirsdag 10 – 14, onsdag 10 – 14, torsdag 13 – 
17, fredag 12 – 16, lørdag 10 - 13

Sakskøbing Bibliotek
Mandag 14 – 18, tirsdag 10 – 14, onsdag 10 – 14, torsdag 13 – 
17, fredag 12 – 16, lørdag 10 – 13

Nysted bibliotek
Mandag 14 – 17, tirsdag 10 – 13, onsdag 13 – 16, torsdag 15 – 
18, fredag 13 – 16, lørdag lukket

Væggerløse Bibliotek
Mandag 15 – 18, tirsdag 10 – 13, onsdag 13 - 16, torsdag 14 – 
17, fredag 13 – 16, lørdag lukket

Nykøbing Bibliotek (Hovedbiblioteket)
Mandag – torsdag: 10 – 19, fredag 10 – 17, lørdag 10 – 14

”SERVICE & REGLER – SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK” ER UDARBEJDET 
I OVERENSSTEMMELSE MED LOV OM BIBLIOTEKSVIRKSOMHED (LOV NR. 340 AF 
17/05/2000) OG REGELSÆT FOR ÅBNE BIBLIOTEKER FASTSAT AF STYRELSEN FOR 
BIBLIOTEK OG MEDIER JULI 2009. ”SERVICE & REGLER – SÅDAN BRUGER DU ET 
ÅBENT BIBLIOTEK” ER GODKENDT AF GULDBORGSUND KOMMUNES KULTUR- OG 
FRITIDSUDVALG DEN 23. NOVEMBER 2011. ÆNDRINGER I APRIL 2014 ER ADMINI-
STRATIVT GODKENDT AF GULDBORGSUND KOMMUNE.
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GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE

HOVEDBIBLIOTEKET
NYKØBING F BIBLIOTEK
Kongensgade 43, 4800 Nykøbing F 
TLF: 5473 1600
E-MAIL: nyfac@guldborgsund.dk

NYSTED BIBLIOTEK
Adelgade 11, 4880 Nysted 
TLF: 5473 1735
E-MAIL: bibnyst@guldborgsund.dk

NØRRE ALSLEV BIBLIOTEK
Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev 
TLF: 5473 1700
E-MAIL: bibnoer@guldborgsund.dk

SAKSKØBING BIBLIOTEK
Rådhusgade 6, 4990 Sakskøbing
TLF: 5473 1720
E-MAIL: bibsaks@guldborgsund.dk

STUBBEKØBING BIBLIOTEK
Dosseringen 3, 4850 Stubbekøbing
TLF: 5473 1675
E-MAIL: bibstub@guldborgsund.dk

VÆGGERLØSE BIBLIOTEK
Stovbyvej 3, 4873 Væggerløse
TLF: 5473 1692
E-MAIL: bibvaeg@guldborgsund.dk

WWW.GULDBIB.DK

http://www.guldborgsundbib.dk

