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Bibliotekets stöd till
vuxenstuderande i
Sollefteå
en viktig resurs för
lyckade studier

Biblioteket erbjuder

På jakt efter kurslitteratur?

bibliotek.solleftea.se
 Studiebibliotekarie för handledning i frågor om
informationssökning och källkritik.
 Rum med datorer och ett grupprum.
 Trådlöst Internet
 Artiklar ur tidningar, tidskrifter och uppslagsverk.
Tillgång till databaser, bl a NE, ALEX om författare
och mycket mera!
 Personlig vägledning via Internet

 العربيةENGLISH Español فارسی
Русский SVENSKA ภาษาไทย

SUOMI Français Polski

 Handledning Vi visar hur du hittar i bibliotekets hyllor
och databaser.
 Förmedling av talböcker till dig som har dyslexi
eller någon annan läs– eller synnedsättning.

Kontakta oss via e-post, telefon eller besök biblioteket,
när du vill boka handledning, dator eller vill ha mer
information!

Kurslitteratur och andra böcker
söker du i bibliotekets katalog på bibliotekets hemsida
bibliotek.solleftea.se kan du söka, reservera och låna
om. Du kan själv reservera eller låna om böcker när du
har bibliotekskort med PIN-kod.
Bibliotekskataloger – finns boken att låna?
Andra bibliotekskataloger du kan söka i är t ex
Libris libris.kb.se
Fjärrlån: Om boken inte finns på Sollefteå bibliotek
kan det vara möjligt att låna böcker från andra bibliotek,
via fjärrlån, att beställa ett fjärrlån kostar 20 kr. Finns
boken inne tar lånet i regel ca en vecka att leverera. Är
boken utlånad kan väntetiden bli mycket längre.
Informera dig i första hand om vad ditt universitets- eller
högskolebibliotek erbjuder!
Via ditt universitets- eller högskolebibliotek har du ofta
tillgång till böcker, e-böcker och artiklar som du behöver.
Studerar man som vuxen ska man i första hand själv köpa sina
böcker, möjligheten att låna kan finnas på folkbiblioteket.
Lånetiden är ofta kortare, 14 dagar, om boken efterfrågas av
många.

Jämför priser på böcker

www.bokhavet.se
www.pricerunner.se

Begagnad kurslitteratur

www.kurslitteratur.se
www.bokborsen.se

