Information om kurslitteratur
När du läser på högskola/universitet förväntas du ordna litteraturen på egen hand.
Högskolans bibliotek har inte en bok till varje student att låna ut, utan du måste räkna
med att köpa en del böcker. Den är ibland dyr i bokhandeln, men prata med dina
kurskamrater. Ni kanske kan dela en del litteratur. Annars kan du leta begagnade böcker.
De annonseras ofta på anslagstavlor på högskolan (både vid institutionerna och digitalt
på högskolans studentwebb). Sök också på Tradera och Blocket.
Om du vill försöka låna kurslitteratur så ska du i första hand vända dig till ditt högskole/universitetsbibliotek. De har nästan alltid särskild service för sina distansstudenter, till exempel
med kostnadsfri hemsändning av litteratur till din hemadress. Du reserverar själv i deras
bibliotekskatalog med ditt student-id eller bibliotekskort.
Kommunens folkbibliotek har inget ansvar för läromedel eller kurslitteratur, men det kan ändå
finnas vissa titlar. Via webben kan du se om en bok finns i Bräcke, Gällö eller Kälarne; och du
kan reservera den själv. www.bracke.se/bibliotek Du behöver bara ditt lånekortsnummer och
PIN-kod. Reservationer i kommunens bokbestånd är gratis. Boken hämtar du sen i biblioteket.

Fjärrlån = lån från bibliotek utanför kommunen
Om du vill fjärrlåna kurslitteratur så vänder du dig till ditt bibliotek i Bräcke, Gällö eller Kälarne.
Vi kan försöka hjälpa dig, trots att det inte ingår i våra uppgifter att ge service för kurslitteratur.
Men tänk på:
•

Det finns ingen garanti för att det går att fjärrlåna kurslitteratur. Många högskolebibliotek
lånar bara ut kurslitteratur till sina egna studenter, inte till andra bibliotek.

•

Det går heller inte att reservera en bok till ett tillfälle längre fram i tiden om den finns
tillgänglig inne på lärosätet.

•

Uppge gärna om du är beredd att stå i kö på boken, eller om du måste ha boken före ett
visst datum.

•

Lånetiden är begränsad och bestäms av det utlånande biblioteket. Ofta är det bara 14dagars lån, och det är inte säkert att det går att behålla boken längre, till exempel
genom att göra omlån.

•

Kostnad 20 kr/lån

•

Du får ha max 5 fjärrlån samtidigt. Då räknas både beställda och utlånade böcker.

Vi på biblioteket kan hjälpa dig att komma igång om du känner dig osäker med att läsa
litteraturlistan eller att reservera i vår eller högskolans katalog.
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