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VÄLKOMMEN TILL NYSTRÖMSKA
SKOLANS BIBLIOTEK
Så här lånar du
Biblioteksböckerna lånas alltid i biblioteksautomaten, som också larmar av böckerna.
Lånetiden blir alltid 4 veckor.
Kursböckerna lånas hos bibliotekspersonalen. Lånetiden blir enligt överenskommelse med
läraren.
På Nyströmska skolan använder vi samma bibliotekskort som stadsbiblioteken i
Östergötland. Om du inte har något bibliotekskort eller har glömt din pin-kod så vänder du
dig till bibliotekspersonalen.
Ansvar för lånade medier Du ansvarar för att de böcker och andra medier som du lånat
återlämnas eller lånas om senast på förfallodagen. Du kan alltid få en lista på de lån du har i
biblioteket. Var och en ansvarar själv för att, vid behov, förlänga lånetiden på sina böcker
genom omlån:
Omlån kan göras på vilken dator som helst, alltså även hemifrån:
Gå in i Nyströmskas bibliotekskatalog. Du når den från vår hemsida1.
Skriv in ditt lånekortsnummer eller ditt personnummer och din pinkod och tryck OK
Nu radas dina lån upp i en lista
Sätt en bock för varje bok du vill låna om
Klicka på knappen Förläng lånetiden och du har fått 4 veckor till.
Logga ut
Omlån nekas om en bok är reserverad eller om du har fått två krav på samma bok, då är du
spärrad.
Krav, om du inte lämnar tillbaka i tid
Det första kravet skickas ut en vecka efter det att lånetiden har gått ut. Det andra kravet
skickas ut efter ytterligare en vecka. Då blir man också spärrad och kan inte låna fler böcker
förrän man ordnat upp sina affärer med biblioteket. En räkning med bifogat
inbetalningskort skickas efter ytterligare en vecka. Om lånet inte reglerats inom 30 dagar
lämnas kravet vidare till kommunens ekonomiavdelning, som skickar faktura. Förkomna
och ej återlämnade böcker ersätts till det schablonpris som fastställts för biblioteken i
Söderköpings kommun. Detta gäller både biblioteks- och kursböcker.
Vi hjälper dig med alltid att låna om dina böcker om du vill. Du kan ringa, maila eller komma
in till oss i biblioteket så förlänger vi dina lån.

1.

http://gymnasiebiblioteket.soderkoping.se/web/pub

