
Velkommen til det åbne bibliotek 
Det åbne bibliotek er en selvbetjeningsløsning, som 
betyder, at du kan benytte dit bibliotek både i og uden-
for den bemandede åbningstid.  

Uden for den bemandede åbningstid lukker du dig selv 
ind på biblioteket med dit sygesikringskort og kan nu 
på egen hånd bruge alle bibliotekets faciliteter. 

Du kan fx aflevere og låne materialer, afhente re-
serverede materialer, læse aviser og benytte pc og 
internet. Der er ligeledes mulighed for at koble sig på 
det trådløse netværk med sin egen bærbare pc.

Hvordan får jeg adgang?
Der er adgang til biblioteket med dit sundhedskort 
(cpr-nummer). Du skal således være oprettet som 
låner på Odense Centralbibliotek for at have adgang.

Du skal være fyldt 14 år for at få adgang til biblioteket 
uden for den bemandede åbningstid.

Luk ikke nogen ind, du ikke følges med.

Åbningstider

Åbningstider:
Mandag - søndag: kl. 8 - 20 

Åbningstider med bemanding:
Mandag:  kl. 13 - 16
Tirsdag:  kl. 13 - 16
Torsdag:  kl. 11 - 15

Biblioteket holder lukket i påsken.

Biblioteket kan desuden være lukket ved særlige 
arrangementer.  

Se www.odensebib.dk for information om arrange-
menter på Bolbro Bibliotek.

Vi håber, at du sammen med os vil passe godt på 
biblioteket.

Kontakt
Bolbro Bibliotek
Middelfartvej 81
5200 Odense V

Tlf.: 6613 1372
E-mail: bolbro-bib@odense.dk

www.odensebib.dk

Velkommen til:

Bolbro Bibliotek
Info og vejledning til brug af det åbne bibliotek

Vi har åbent, 
når du har tid!



Sådan klarer du dig selv
Du kan selv låne og aflevere på bibliotekets selvbetje-
ningsmaskine.  For at låne skal du være registreret som 
låner i Odense Centralbibliotek.

Vigtigt om at låne
Når du låner, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at 
der står ”udlånt” ud for alle materialer - ellers vil gaten 
ved udgangen hyle og blinke, når du går ud. Hvis det 
sker, er du nødt til gå tilbage til selvbetjeningsmaski-
nen og låne materialet igen.

Når du afleverer, er det vigtigt, at du er opmærksom på, 
at alle materialer er registreret på skærmen. Tjek evt. 
”Status” til sidst.
Reserverede materialer står i nummerorden på 
afhentnings hylden. Husk at låne materialerne, før du 
tager dem med hjem. 

Du kan læse mere om og få hjælp til udlån og aflever-
ing i vores folder “Hjælp og vejledning til aflevering og 
udlån af materialer”.

Hvilken hjælp kan du forvente?
I den ubemandede åbningstid skal du klare dig selv. Der 
kan være personale til stede for at udføre de opgaver, 
der skal til for, at biblioteket kan fungere, men altså 
ikke for at svare på spørgsmål.

Der vil ligge en kontaktbog, hvor du kan skrive beskeder 
til bibliotekspersonalet, og du er også velkommen til at 
sende en e-mail. E-mails og telefoner besvares i den 
bemandede åb ningstid. 

I den bemandede åbningstid kan du få hjælp fra per-
sonalet til at søge og reservere materialer og få hjælp 
til udlån og aflevering.

Gebyrer
Hvis du oplever ikke at kunne gennemføre et udlån, 
kan det skyldes, at din låneret er midlertidigt inddra-
get. Det sker, hvis du har et ude stående på 300 kr. 
eller derover. Du kan betale gebyrer på bibliotekets 
hjemmeside: www.odensebib.dk.

Sikkerhed på biblioteket
Alle, der benytter biblioteket uden for den bemandede 
åb ningstid, bliver registreret med oplysninger om tids-
punkt og cpr-nummer. Biblioteket er videoovervåget 
af hensyn til brugernes sikkerhed og for at beskytte 
biblioteket samt inventar mod tyveri og hærværk. Alt 
hærværk meldes til politiet.

Husk 
Af sikkerhedshensyn må vinduerne ikke åbnes. 

Der må ikke drikkes alkohol eller ryges. Dyr må ikke 
medbringes på biblioteket.

Avislæsning
Biblioteket abonnerer på flere aviser, som kan læs-
es på biblioteket. Kommer du i den ubemandede 
åbnings tid, må du gerne tage aviserne med fra brev-
sprækken ved indgangen og ind i udlånet.

Biblioteket er dit og mit!
Benyttelsen af biblioteket sker på eget ansvar og byg-
ger på tillid mellem dig, de andre brugere og biblio-
teket. Derfor opfordres alle til at passe godt på vores 
bibliotek og efter lade det, som man gerne selv vil 
finde det, næste gang man kommer.

En brugers adgang til biblioteket kan inddrages, hvis 
brugeren ikke overholder Odense Centralbiblioteks 
reglementer. Du kan se reglementerne her på bibli-
oteket eller på www.odensebib.dk.

www.odensebib.dk


