
 

 

VITTERHETSAKADEMIENS BIBLIOTEK  

 

Lånebestämmelser  

ALLMÄNT  

 Följande former av lån tillämpas: läsesalslån, hemlån och fjärrlån. 

 För att få ett lånekort ska man visa godkänd legitimation och underteckna en 

försäkran att man tagit del av lånevillkoren och förbinder sig att följa dem. 

 Direktadress till bibliotekets katalog VITALIS är 

http://vitalis.raa.se/F/  

Direktadress till Katalog-1974 är http://katalog1974.raa.se 

 Lånad bok får på inga villkor överlåtas på annan person. 

 Återlämnande av böcker måste ske i låneexpeditionen, såvitt inte 

      annat överenskommits. 

 Den som förlorat sitt lånekort kan erhålla ett nytt mot en avgift av 20 kr. 

 Ansvarig bibliotekarie kan undanta visst material från utlåning. 

 Låntagaren är skyldig att omgående anmäla adressändring. 

 Låntagare som är bortrest ska se till att lånen utan dröjsmål kan 

      återlämnas till biblioteket. 

 Låntagare måste hålla sig informerad om de ändringar av villkoren som 

eventuellt kommer att göras i framtiden. 
 

REGLER FÖR HEMLÅN 

 Alla som har erhållit ett lånekort har rätt till hemlån.  

 Samtliga lån ska registreras i låneexpeditionen. 

 Lånetiden är 30 dagar. Krävd bok ska återlämnas omgående. 

 Låntagaren kan själv förlänga lånetiden via Internet, om boken inte är 

reserverad. 

 Låntagaren är skyldig att visa lånekortet vid varje lånetillfälle. 

 Vid lån för annan låntagares räkning krävs fullmakt. 

 
HEMLÅN BEVILJAS EJ 

 av tidskrifter 

 av litteratur tryckt före 1920 

 av litteratur tryckt senare som på grund av sällsynthet, tekniskt  

      utförande, storlek m.m. anses alltför värdefull  

 av referenslitteratur 

 av folianter 

 av cd-rom och videofilmer 
V.g vänd



 

 

 

FJÄRRLÅN 

Låntagare är skyldig att, i förekommande fall, betala kostnader 

i samband med fjärrlån. 

För fjärrlån gäller lånegivande biblioteks bestämmelser. 

        
 

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET 

 

 Lånat material ska behandlas aktsamt och skyddas mot skada. 

 

 Den som förlorar en bok eller inte lämnar tillbaka en lånad bok efter krav, är 

skyldig att ersätta bokens värde  

 

 Låntagaren är ersättningsskyldig för förlust och skador, såvida han ej kan 

styrka att skadan uppstått före mottagandet av lånet. 

 

 Utgör det skadade eller förlorade en del av ett större verk och kan den delen 

inte anskaffas separat är låntagaren skyldig att ersätta nyanskaffning av hela 

verket. 

 

 Reparation av skadat verk får ej ombesörjas av låntagaren. Överträdelse 

medför ersättningsskyldighet för det skadade exemplaret, som om det gått 

förlorat. Skadat eller förkommet verk, vilket återlämnats till biblioteket, tillhör 

alltjämt biblioteket även om låntagaren lämnat ersättning för verket. 

 

 Som skada betraktas bl.a. förstrykningar, anteckningar och rättelser (även 

gjorda med blyerts) liksom vikning av blad, sammanläggning av kartor och 

planscher i oriktiga veck och sidmarkering med pappersremsor i sådan 

omfattning att boken blir onormalt tjock och häftningen förstörs. Som skada 

räknas även markering med gem och självhäftande klisterlappar. 

 

 Låntagare som är ersättningsskyldig enligt ovan ska ersätta skadan eller 

förlusten med belopp motsvarande återanskaffningskostnaderna, jämte 

bindnings- och arbetskostnader, som biblioteket åsamkats. 

 

 Om lånat material återlämnas efter det att faktura redan har sänts till 

låntagaren, är låntagaren ändå skyldig att erlägga det på fakturan angivna 

beloppet. Om biblioteket redan återanskaffat materialet är låntagaren i sådana 

fall också skyldig att ersätta bibliotekets kostnader för detta. 

 

 Upprepade eller grovt åsidosättande av ovanstående regler medför 

avstängning från rätten att bruka bibliotekets tjänster under en tid av minst två 

år. 

 
 


