Reservera en tidskrift
I nätbiblioteket kan du reservera tidskrifter och kontrollera reservationer som du har gjort tidigare.
Reserveringen av tidskrifter har förändrats från och med början av 2018 eftersom tidskrifterna sparas i
katalogen på ett annat sätt än tidigare. Äldre tidskrifter kan reserveras som tidigare.
Från och med första tidskriftsnumret 2018 kan du i nätbiblioteket endast reservera ett nummer åt gången
per tidskrift (exemplarbeställning). Exemplarbeställning innebär att man reserverar ett visst nummer från
ett visst bibliotek. Du kan göra en ny reservation när du lånat den tidskrift du reserverat.
Du kan endast reservera redan anlända exemplar. Exemplar som inte har anlänt kan inte reserveras i
förväg.
Om du vill reservera flera exemplar, vänd dig till bibliotekets personal.

Så här söker du en tidskrift:

Använd avancerad sökning





Titel: tidskriftens titel eller namn
Begränsa till något av följande: Aikakauslehti /Tidskrift
Sortering: Datum för utgivning/copyright äldst till nyast
Klicka på: Sök
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Reservera tidskriftsexemplar
När du har gjort sökningen får du fram en lista med träffar

Klicka på tidskriftens namn (efter namnet finns inget årtal)



På beståndsfliken ser du vilka nummer som har anlänt (volyminfon) och vilka bibliotek som har dem
(placering).
Gör en reservation via Reservera uppe till höger
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Ifall du inte har loggat in tidigare, gör det nu

Vill du ha ett lösenord?
Om du saknar lösenord, be att få ett vid lånedisken!

Välj det exemplar du vill reservera:


Klicka på Visa fler alternativ

När du reserverar en tidskrift är det viktigt att du väljer vilket exemplar du vill reservera.
Obs! Reservera inte Nästa tillgängliga exemplar. Då får du första lediga exemplaret av tidskriften
oberoende av vilket nummer det är frågan eller från vilket bibliotek det kommer.






Välj Ett särskilt exemplar och du får fram listan på tillgängliga tidskrifter
Om det finns ett rött X framför exemplaret så kan du inte reservera detta exemplar.
Du ser exemplarets nummer i Volyminformation.
Välj det exemplarnummer som du vill reservera.
Klicka sedan på Reservera
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Från och med första numret 2018 kan du i nätbiblioteket endast reservera ett nummer åt gången per
tidskrift (exemplarbeställning).
Om du redan har en reservation i kraft till tidskriften och försöker göra en ny får du detta meddelande. Du
kan göra en ny reservering när du lånat eller tagit bort den föregående reservation.
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