
Regler for benyttelse af det selvbetjente bibliotek 
 

 

Adgang 

For at benytte det selvbetjente bibliotek skal du være indmeldt som bruger på biblioteket. Du kan oprette 

dig som bruger på bibliotekets hjemmeside www.naesbib.dk, hvis du har MitID og er fyldt 13 år. 

Alternativt sker indmeldelse ved personlig henvendelse i den betjente åbningstid.  

 

Hvis du tager andre personer med, når du lukker dig ind i det selvbetjente bibliotek, er det dit ansvar. 

Luk derfor kun personer, som du kender godt, med ind. Du kan blive anmodet om at vise legitimation, 

når du opholder dig i det selvbetjente bibliotek. 

 

For at få adgang til det selvbetjente bibliotek skal du anvende kortlæseren ved indgangen til biblioteket. 

På Næstved Bibliotek er der adgang gennem døren under Kulturbroen. Du lukker dig ind med 

sundhedskort eller lånerkort og din biblioteks-pinkode. Du kan også anvende appen Sundhedskortet eller 

det elektroniske lånerkort i appen Biblioteket. Dit navn og CPR-nummer bliver registreret, når du lukker 

dig ind. 

 

Sikkerhed 

For at sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt, er der etableret overvågning af hele biblioteket. 

Overvågningen følger ”Retningslinje for Næstved Kommunes brug af tv-overvågning”. Optagelser fra 

overvågningskameraerne kan overdrages til politiet som bevismateriale. 

 

Af sikkerhedshensyn må du ikke åbne vinduer og døre. 

 

Du skal forlade biblioteket ved lukketid. 15 minutter før lukketid annonceres lukningen med en 

højtalerbesked. 

 

Alarmen tilsluttes umiddelbart efter lukketid. Uberettiget udløsning af alarmen kan medføre 

erstatningspligt. Ødelæggelser og hærværk vil blive meldt til politiet. Der vil blive rejst krav om 

erstatning af det ødelagte. 

 

Udelukkelse 

Ved overtrædelse af reglerne vil adgangen til at benytte de selvbetjente biblioteker i Næstved Kommune 

blive inddraget. 

 

Begrænset adgang 

Når der afholdes arrangementer i den selvbetjente åbningstid, vil adgangen til at benytte det selvbetjente 

bibliotek ofte blive begrænset. Dette vil blive bekendtgjort ved opslag og meddelelse på bibliotekets 

hjemmeside. Biblioteket forbeholder sig ret til uden varsel at lukke adgangen til det selvbetjente 

bibliotek. 
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