
Bra att tänka på för dig som fjärrlånar kurslitteratur 
genom Melleruds bibliotek. 
 
 

Vänligen beställ inte böcker som du sedan inte vill ha. Att fjärrlåna är, till 
skillnad från vad som är fallet på många andra bibliotek, gratis för låntagaren vid lån 
på Melleruds bibliotek. Men det är inte gratis för Melleruds bibliotek och inte gratis 
för de bibliotek som vi lånar ifrån. Hjälp oss att kunna behålla denna gratisservice. 
När det handlar om kurslitteratur, som ofta är starkt efterfrågad, skapar 
beställningar som låntagaren sedan inte vill ha bara onödiga väntetider för andra 
studerande eftersom det blir många böcker som ligger ute på olika transporter hela 
tiden. Tyvärr förekommer det ganska ofta att studenter beställer samma böcker på 
många olika bibliotek och lånar dem där de kommer in först och tackar nej till de 
övriga. Det förlorar, som sagt, alla studenter på och även de bibliotek som inte tar ut 
avgifter för fjärrlånebeställningar och för ej avhämtade fjärrlån.  
 

Överväg om du behöver alla böcker på din litteraturlista på en gång innan 
du gör din beställning. Beställs alla böcker vid ett tillfälle är risken stor att 
lånetiden gått ut på en del böcker när det blir dags för dig att använda dem. 
Biblioteket kan tyvärr inte erbjuda den servicen att vi behåller litteraturlistor och 
efter hand beställer böcker så att det ska passa med hur dina kurser framskrider. 
Det är inte vårt uppdrag utan du får vid varje beställningstillfälle beställa det 
material som önskas vid aktuellt tillfälle. 
 

Det är det långivande biblioteket - inte Melleruds bibliotek - som bestämmer 
lånetiden på fjärrlånade böcker. Oftast finns en garanterad lånetid som är 14 - 30 
dagar inklusive tid för transport. Ibland finns möjlighet att låna om boken om ingen 
annan låntagare har ställt sig på kö. Lånetiden på ett beviljat omlån kan också 
kortas om annan låntagare har ställt sig i kö. Vi beställer inte, för samme 
låntagare, samma titel på nytt från ett annat bibliotek direkt efter att den 
fjärrlånade boken återlämnats eller ej avhämtats och blivit återsänd. 
Detsamma gäller om önskat omlån ej varit möjligt. Finns behov att ha titeln 
under en längre period får du överväga privat inköp, personligen låna boken på 
annat bibliotek eller återkomma efter 6 månader. Vi som folkbibliotek hjälper 
gärna till med att försöka få fram kurslitteratur till studerande men det är 
alltid det högskole- eller universitetsbibliotek där du studerar som har 
huvudansvaret för din litteraturtillgång. 
 

 
 



 
 

 


