
Alle bibliotekerne har selvbetjent åbningstid hver dag kl. 6-22. 
Se bibliotekernes betjente åbningstider på www.hedenstedbib.dk 
- eller få et visitkort med åbningstider på. 
 
 
 

Hedensted Bibliotek 
Østerbrogade 26 
8722 Hedensted 
Tlf. 7974 1370 
hedenstedbib@hedensted.dk 
 
Hornsyld Bibliotek 
Nørremarksvej 1B  
8783 Hornsyld 
Tlf. 7974 1388 
hornsyldbib@hedensted.dk
    
 

Vi ses! 
 
 
Juelsminde Bibliotek 
Wedelsgade 1  
7130 Juelsminde 
Tlf. 7974 1360 
juelsmindebib@hedensted.dk 
 
Tørring Bibliotek   
Kirkevej 10. 1. 
7160 Tørring    
Tlf. 7974 1350    
toerringbib@hedensted.dk 
  
Uldum Bibliotek    
Bakken 2   
7171 Uldum   
Tlf. 7974 1359   
uldumbib@hedensted.dk  

 

Velkommen på  

Hedensted 

Bibliotekerne 

  

For børn & unge 

0-15 år 

LÅNEREGLER  

 



Sådan bruger du biblioteket 
Alle kan bruge biblioteket og det er gratis. 
 

Du kan låne bøger, blade, lydbøger, film, spil (f.eks. Wii) og 
brætspil m.m. Du kan også bruge internettet.  
 

Du kan få hjælp til at finde en god bog, til opgaver m.m. 
Spørg hvis der er noget du er i tvivl om. 
 

På nettet 
Du kan låne e-bøger, lydbøger og film på nettet med dit låner-
kort og pinkode. Se mere på www.hedenstedbib.dk 
 

Lånerkort 
En af dine forældre eller din værge skal først udfylde en  
indmeldelses-blanket. Bagefter kan du få et lånerkort, eller du 
kan bruge dit sundhedskort som lånerkort. 
 

Hvis dit lånerkort bliver væk koster et nyt 10 kr. 
 

Husk at fortælle os, hvis du får ny mailadresse eller nyt telefon-
nummer. 

 
 Lån 
Du kan bestille materialer, som ikke er hjemme. Du får besked 
på sms eller mail, når du kan hente dem.  
 

Lånetiden er normalt 30 dage - undtagen på spillefilm, der har 
14-dages lånetid.   
 

På hedenstedbib.dk og på app’en ”Biblioteket” kan du se dine 
lån, forny, bestille materialer m.m.  
  

Du kan låne materialer igen (forny dem), hvis ikke andre venter 
på dem. Du kan forny max. 2 gange. 
 

Du har ansvar for det, der bliver lånt på dit kort.  
Pas derfor på det du låner! Lad ikke andre låne på dit lånerkort.  
 

Når du afleverer i automaten, så husk at tjekke, at alle  
materialer er afleveret.   
 

 
OBS! 
Når du fylder 16 år så gælder  
voksenreglerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til forældre - læs om erstatningsansvar her: 
 

Forældre har erstatningsansvar for børn under 18 år.  
Forældre/værger hæfter for skader (herunder bortkomne  
bøger etc.), som barnet er erstatningsansvarlig for - med indtil 
7.500 kr. for hver skadegørende handling eller undladelse.  
 

Se evt. mere: Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar § 1 


