Boka en bibliotekarie
Behöver du tips och råd kring hur du söker efter kurslitteratur? Då kan
du boka tid med en bibliotekarie för individuell handledning. Skicka ett
mejl till biblioteket@nynashamn.se där du kortfattat beskriver vad du vill
ha hjälp med. Föreslå även en tid, gärna flera alternativ, som passar dig.
Vi behöver din bokning minst tre dagar i förväg.
• Tjänsten Boka en bibliotekarie är tillgänglig mån-fre kl. 10-16.

Fjärrlån av
kurslitteratur
på Nynäshamns bibliotek

Nynäshamns bibliotek

Fjärrlån av kurslitteratur
Är du student och vill ha hjälp med att få tag i kurslitteratur? Vi hjälper
gärna till! Hos oss finns en stor mängd kurslitteratur till utlån. Om
boken du söker är utlånad kan du reservera den, vilket kostar 5 kronor
per bok. Skulle du inte hitta det du söker på Nynäshamns bibliotek kan
vi försöka göra ett fjärrlån och låna från något annat bibliotek.

Innan du beställer kurslitteratur på fjärrlån
• Kontrollera att boken du söker inte finns på Nynäshamns bibliotek
(bibliotek.nynashamn.se). Böcker som finns hos oss går inte att fjärrlåna. Det gäller även de böcker som för tillfället är utlånade.
• Kontrollera att litteraturen du söker inte finns tillgänglig som PDF. En
del kurslitteratur finns på nätet. Denna litteratur går inte att fjärrlåna.
• Vänd dig till ditt högskole- eller universitetsbibliotek. De har förutom
kurslitteratur tillgång till en rad e-resurser, som e-böcker och
e-tidskrifter. Studerar du på distans kan du i vissa fall få hjälp med att
få din kurslitteratur hemskickad.

När du beställer fjärrlån hos oss
Din fjärrlånebeställning kan du lämna vid informationsdisken. Det går
även bra att skicka den via e-post till biblioteket@nynashamn.se. Om du
mejlar din beställning, notera ditt namn och personnummer eller lånekortsnummer. Ange också på vilket bibliotek du vill hämta beställningen,
i Nynäshamn, Sorunda, Ösmo eller på Kulturbussen.

Leveranstid
Cirka 4-7 dagar.

Lånetid
Lånetiden på fjärrlån
bestäms av det utlånande
biblioteket. Generell
lånetid: 3-4 veckor.

Omlån
Kontakta oss om du vill låna om dina fjärrlån. Om inte boken är
reserverad av någon annan går det oftast bra att förlänga lånetiden.

Kostnad och begränsningar
• Varje fjärrlån kostar 20 kronor.
• Vi fjärrlånar inte e-böcker.
• Böcker som finns hos oss går inte att fjärrlåna. Det gäller även de
böcker som för tillfället är utlånade.
• Kurslitteratur som finns tillgänglig på nätet går inte att fjärrlåna.
• Övertidsavgift: 10 kronor per bok och påbörjad vecka.
• Endast 5 fjärrlånebeställningar per vecka.

