Varaukset

Lainojen uusiminen

Lainassa olevan kirjan varaaminen

Voit uusia lainat, joihin ei ole varauksia

•
•
•
•

kirjaston palvelupisteissä,
JYKDOK-tietokannassa (https://jyu.finna.fi),
sähköpostitse: lainaus@library.jyu.fi tai
puhelimitse: 040 805 3803
ma–pe 10–18, la 11–16
(kesäisin ma–pe 10–16).

Voit tehdä varauksen kotilainattavaan kirjaan, joka on
jo toisella lainassa. Hyllyssä saatavana olevaa kirjaa ei
pidä varata. Voit tehdä varauksen itse JYKDOKtietokannassa tai jättää varauspyynnön kirjaston palvelupisteisiin. Varaus on maksuton.

Jyväskylän yliopiston kirjasto
on kaikille avoin
tieteellinen kirjasto.

Varastotilaukset

Jos olet joutunut lainakieltoon, et voi uusia lainojasi,
ennen kuin lainakielto on poistettu.

Pääkirjaston varastossa olevasta kotilainattavista ja
vapaakappalekokoelman (Fennica) aineistoista on tehtävä varastotilaus, ennen kuin ne saa lainaksi.

Lainojen palauttaminen

Tilauksen voit tehdä joko JYKDOKissa tai täyttämällä
erillisen varastotilauslomakkeen. Aineisto toimitetaan
käytettäväksesi seuraavana arkipäivänä. Voit noutaa
aineiston pääkirjaston lainauksesta 7 vuorokauden
sisällä tilaamisesta. Sanomalehdet toimitetaan suoraan
2. kerroksen lehtienlukutilaan.

Kun palautat tai uusit lainasi viimeistään eräpäivänä,
vältyt myöhästymismaksuilta.
Lainat voit palauttaa

• pääkirjaston itsepalvelupisteeseen
• kirjastojen ovilla oleviin palautusluukkuihin
• kirjastojen palvelupisteisiin niiden

Aukioloajat

aukioloaikoina tai

Pääkirjasto (palveluajat suluissa)

• postitse osoitteeseen:

Avoinna

Jyväskylän yliopiston kirjasto/Lainaus
PL 35 (B)
40014 Jyväskylän yliopisto.

Palautuskehotukset, maksut ja lainakielto
Saat erääntyneistä lainoista palautuskehotuksen kirjeessä tai sähköpostitse. Palauttamattomasta lainasta
perimme 0,30 €/päivä. Kun maksamattomia maksuja
kertyy yhteensä 10 € tai enemmän, on seurauksena
lainakielto. Myöhästyneestä lyhytlainasta lainakieltoon
(10 €) joutuu heti.

ma–to

8–20 (10–18)

pe

8–18 (10–18)

la

9–16 (11–16)

su

9–16 (1. ja 2. krs osittain, ei palv.)

Kampuskirjastot: Mattilanniemi, Ylistönrinne
Avoinna
ma–pe

!

Seminaarinkatu 15
PL 35 (B)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

10-16

Kevät– ja syyslukukausien aikana ma–to pidennetyt aukiolot.

Lainausoikeutesi palautetaan, kun palautat karhutun
aineiston ja suoritat kertyneet maksut.

Ks. lisää: https://kirjasto.jyu.fi/

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTO

Kesäisin ja juhlapyhinä lyhennetyt
aukiolot. Tarkista ajat kirjaston nettisivulta.
Kuvat: Petteri Kivimäki ja Clipart

06/15

Puh. (vaihde):
Sähköposti:
Kotisivu:

(014) 260 1211
jyk@library.jyu.fi
https://kirjasto.jyu.fi

Lyhytlainat
Pääkirjaston kurssikirjojen lyhytlainoja lainataan yhdeksi vuorokaudeksi tai viikonlopuksi. Voit lainata lyhytlainan mihin aikaan päivästä tahansa ja palauttaa
seuraavana arkipäivänä kirjaston sulkemisaikaan mennessä. Lyhytlainoja ei voi varata eikä uusia.

Kirjastokortti
Kirjastossa asioidessasi tarvitset kirjasto– tai opiskelijakortin. Kirjastokortin saat maksutta pääkirjaston 1.
kerroksen palvelupisteestä tai kampuskirjastoista esittämällä henkilötodistuksesi.
Kortti on henkilökohtainen, ja se on esitettävä lainaamisen yhteydessä. Kortin haltija on vastuussa lainatusta aineistosta ja sitoutuu noudattamaan kirjaston
järjestyssääntöjä.
Ilmoitathan osoitteen ja nimen muutokset kirjastoon

• sähköpostitse: lainaus@library.jyu.fi,
• elektronisella lomakkeella kirjaston Internetsivuilla,

• puhelimitse: 040 805 3803 tai
• suoraan kirjaston palvelupisteisiin.

Lainaaminen
Aineistojen laina-ajat vaihtelevat. Voit saada aineistoa
kotilainaksi ja vapaakappalekokoelman (Fennica) aineistoa lukusalikäyttöön.

Kotilainat
Kotilainattavat kirjat voit lainata automaateilla kirjaston aukioloaikoina tai lainauspisteistä palveluaikoina.

Kotilainojen laina-ajat
Sijainti

Lukusalilainat
Laina-aika

Pääkirjasto

2. krs.

Kirjastotuutori on itsenäiseen opiskeluun
tarkoitettu kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan verkkokurssi. Se auttaa sinua
käyttämään Jyväskylän yliopiston kirjastoa ja kehittämään tiedonhakutaitojasi.
Tuutorin löydät kirjaston www-sivuilta
(https://kirjasto.jyu.fi)

Myös kampuskirjastojen lukusalikappaleita voi saada
lyhytaikaiseen lainaan. Kysy lisätietoja kyseisestä kirjastosta.
Lyhytlaina tulee palauttaa siihen kirjastoon, mistä se
on lainattu. Myöhästymismaksu on 10 € / kirja.

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Kirjastotuutori

Pääkirjaston yleiskokoelman (2. ja 3. krs) lukusalikappaleita voi lainata virkailijan kautta lyhytlainaan tietyin
poikkeuksin. Aikakauslehtiä ja moniosaisia teoksia ei
lainata.

–
–
–
–

kurssikirjat
lainattavat sanakirjat
kaunokirjallisuus
kurssikirjojen lyhytlainat

– humanistiset alat

14 vrk
14 vrk
28 vrk
1 vrk/vkl
28 vrk

3. krs.
– psykologia, kasvatus-, liikunta–
ja yhteiskuntatieteet,
matemaattis-luonnontieteelliset alat

28 vrk

Varastoon sijoitetut kirjat ja lehdet

28 vrk

Kampuskirjastot

7–28 vrk

Pääkirjaston vapaakappalekokoelman (Fennica) aineistoa voit tilata varastosta lukusalilainaan. Koska voit
käyttää aineistoa vain kirjaston tiloissa, tarvitset sille
säilytyspaikan. Saat lisätietoa asiasta 1. kerroksen
palvelupisteestä. Kun et enää tarvitse säilytyspaikkaasi, ilmoita siitä palvelupisteeseen ja palauta lainaamasi
aineisto.

