
Med lånekort har du tilgang til alle bibliotekets 
tilbud og tjenester, og Lier bibliotek har Nasjonalt 
lånekort som kan brukes på alle norske bibliotek. 
Bibliotekets basistjenester er gratis.
Biblioteket er meråpent, som betyr at du kan 
benytte deg av det utenfor vanlige åpningstider, om 
du registrerer deg for dette også.

Låneregler
Eier av lånekort står ansvarlig for det som er 
lånt på kortet. 

Låner plikter å levere lånt materiell 
tilbake i den stand materiellet ble 
utlevert. Dersom låner ikke overholder lånetiden, 
blir purring sendt og følgende gebyr 
må betales:
Voksne (f.o.m. fylte 15 år):
Kr 36 pr purremelding
Barn (opp til 15 år) 
betaler ikke gebyr for purremeldinger

Maksimalt purregebyr for voksne er 144 kr. Når 
en er skyldig maks purregebyr må dette betales 
før nye lån kan foretas.

Dersom materiellet tapes, blir helt eller delvis 
ødelagt eller ikke tilbakeleveres, er låner 
erstatningspliktig.  

Erstatningskrav til lånere under 18 år rettes til 
lånernes foresatte.

Følgende standard erstatningssatser brukes:
Bøker/lydbøker for voksne: kr. 411 pr. stk.
Bøker/lydbøker for barn:      kr. 205 pr. stk.
CD-er og DVD’er: kr. 205 pr. stk.
Tidsskrift, tegneseriehefter: kr. 103 pr. stk. 
Språkkurs, oppslagsverk, ol.: Etter skjønn

Adresseendring eller tap av lånekort må meldes 
til biblioteket og overtredelse av lånereglene kan 
medføre tap av låneretten.

Hva du kan gjøre på biblioteket
• Låne bl.a. bøker, filmer, lydbøker, 

tidsskrifter, musikk-CD, dataspill og språkkurs. 
• Utlånte medier kan reserveres.
• Tilgang til aviser og tidsskrifter i papir og 

elektronisk form. 
• Selvbetjening - du kan bestille og reservere 

bøker og andre medier i bibliotekets websøk.
• Innlån - bøker og medier vi ikke selv eier lånes 

inn fra andre bibliotek.
• Gratis bruk av PC og trådløst nettverk.
• Tilgang til utstyr for kopiering, skanning 

og sending/mottak av telefaks.
• 2 studieceller i hovedbiblioteket
• Bøker/medier lånt på andre bibliotek kan 

leveres i Lier.

Utlånstider
Standard lånetid er 4 uker og så fremt det ikke er 
venteliste kan lånetiden forlenges inntil 3 ganger. 

Unntak: Bøker med venteliste, filmer og tids-
skrifter kan lånes i 2 uker, og språkkurs i 2 
måneder. 

Du kan selv fornye lån:
Via tjenesten Mine sider på bibliotekets 
hjemmeside eller i appen Bibliofil for 
iPhone og Android.

Innlevering utenom åpningstid
Utenom åpningstid kan bøker og annet lånt 
materiell leveres i bokkasser i Lierbyen i 1. etasje i 
Fosskvartalet. 
På Tranby kan det leveres i inngangspartiet til Coop 
Extra.

Velkommen til Lier bibliotek!



Kontaktinformasjon

Lier bibliotek, hovedbiblioteket
Bruveien 2 (Fosskvartalet)
Telefon 32 22 02 60
lier.bibliotek@lier.kommune.no

Man.-ons.: 10.00-19.00
Tors.-fre.: 10.00-16.00
Lør.: 10.00-14.00 

Meråpent alle dager: 07.00 – 23.00

Tranby bibliotek
Tranby torg (ved Tranby skole)
Telefon 32 85 04 15 
tranby.bibliotek@lier.kommune.no

Man.: 11.00-19.00
Tirs.-fre.: 11.00-16.00

Meråpent alle dager: 07.00 – 22.00

Sylling filial – bibliotek i butikk
Bestill bøker på nett/telefon/mail og hent på Spar 
Holsfjorden

Følg oss i sosiale medier og på hjemmesiden:

www.lierbib.no
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