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CCaann’’tt  ffiinndd  ssoommeetthhiinngg  iinn  oouurr  ccoolllleeccttiioonn  oorr  iinn  yyoouurr  llooccaall  lliibbrraarryy??  

                                        WWee  mmiigghhtt  bbee  aabbllee  ttoo  bboorrrrooww  iitt  ffrroomm  aannootthheerr  lliibbrraarryy..  
 

HHOOWW--TTOO  RREEQQUUEESSTT  MMAATTEERRIIAALLSS  VVIIAA  

IINNTTEERRLLIIBBRRAARRYY  LLOOAANN  ((IILLLL))  
  

FFoorr  sscchhooooll  rreellaatteedd  mmaatteerriiaallss  oonnllyy  
  

TTeexxttbbooookkss  &&  aauuddiioovviissuuaall  mmaatteerriiaallss  aarree  lliimmiitteedd  
  

RReeqquueessttss  ffoorr  pprriinntt  ccooppiieess  ooff  eeBBooookkss  OONNLLYY  wwiitthh  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ffrroomm  AAccaaddeemmiicc  SSeerrvviicceess  

FFoorr  BBooookkss::  CChheecckk  tthhee  LLiibbrraarryy  CCaattaalloogg  ffiirrsstt  

ccaattaalloogg..ggooddddaarrdd..eedduu  

FFoorr  AArrttiicclleess::  CChheecckk  oouurr  JJoouurrnnaall  CCoolllleeccttiioonnss  ffiirrsstt  

lliittss..ggooddddaarrdd..eedduu//rreesseeaarrcchh//##aarrttiicclleess  

TTHHEENN  
AAcccceessss  aallll  IInntteerrlliibbrraarryy  LLooaann  RReessoouurrcceess  &&  HHooww--

TTooss  oonn  tthhee  LLIITTSS  wweebbssiittee::  

lliittss..ggooddddaarrdd..eedduu//rreesseeaarrcchh//##iillll  
  

TTRRAACCKKIINNGG  YYOOUURR  RREEQQUUEESSTTSS  nnoott  aavvaaiillaabbllee  --  MMaakkee  aa  lliisstt  ffoorr  yyoouurr  rreeccoorrddss..  WWee  

wwiillll  ccoonnttaacctt  yyoouu  iiff  aa  rreeqquueesstt  ccaannnnoott  bbee  ffiilllleedd..  

QQUUEESSTTIIOONNSS??  PPlleeaassee  aasskk!!  lliibbrraarryy@@ggooddddaarrdd..eedduu  

 

BBOOOOKK  RREEQQUUEESSTTSS  

LLOOAANN  PPEERRIIOODD  

VVaarriieess  --  dduuee  ddaattee  sseett  bbyy  lleennddiinngg  lliibbrraarryy,,  bbuutt,,  

uussuuaallllyy  22--33  wweeeekkss  
LLeennddeerrss  mmaayy  rreeccaallll  bbooookkss  eeaarrllyy  ((rraarree))  

IILLLL  aatt  yyoouurr  llooccaall  lliibbrraarryy  mmaayy  ggiivvee  yyoouu  mmoorree  ttiimmee  

IITTEEMM  LLIIMMIITT  55  ppeerr  sseemmeesstteerr  
IILLLL  aatt  yyoouurr  llooccaall  lliibbrraarryy  iiff  yyoouu  rruunn  oouutt  

RREENNEEWWAALL  nnoo  rreenneewwaallss  

CCOOSSTT  yyoouu  ppaayy  rreettuurrnn  sshhiippppiinngg  oonnllyy  

OOVVEERRDDUUEE  FFIINNEESS  
nnoo  oovveerrdduuee  ffiinneess  BBUUTT  

pprriivviilleeggeess  rreevvookkeedd  iiff  iitteemmss  ccoonnssiisstteennttllyy    

llaattee,,  lloosstt  oorr  ddaammaaggeedd  

RREEPPLLAACCEEMMEENNTT  ++  PPRROOCCEESSSSIINNGG  FFEEEESS  PPEERR  

IITTEEMM  

FFOORR  VVEERRYY  LLAATTEE,,  LLOOSSTT,,    

OORR  DDAAMMAAGGEEDD  IITTEEMMSS  

2288  ddaayyss  oovveerrdduuee,,  lloosstt,,  oorr  ddaammaaggeedd  
yyoouurr  aaccccoouunntt  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd::    

$$5500  rreeppllaacceemmeenntt  ffeeee  oorr  aaccttuuaall  ccoosstt  iiff  ggrreeaatteerr  

((rreeffuunnddaabbllee  iiff  rreettuurrnneedd  wwiitthhiinn  66  mmoonntthhss))  
$$2200  pprroocceessssiinngg  ffeeee  ((nnoonnrreeffuunnddaabbllee))  

HHOOWW  LLOONNGG  DDOOEESS  IITT  TTAAKKEE  aatt  lleeaasstt  77--1100  ddaayyss  ttoo  ggeett  ttoo  yyoouu..  

HHOOWW  WWIILLLL  II  RREECCEEIIVVEE  IITT  UUSSPPSS  PPrriioorriittyy  MMaaiill  
MMaakkee  ssuurree  yyoouurr  aaddddrreessss  oonn  ffiillee  iiss  uupp  ttoo  ddaattee  

PPAAPPEERRWWOORRKK  WWIITTHH  IILLLL’’SS  RReettuurrnn  aallll  ppaappeerrwwoorrkk  tthhaatt  ccaammee  wwiitthh  iitt  

WWHHEERREE  TTOO  RREETTUURRNN  IITTEEMMSS  

GGooddddaarrdd  CCoolllleeggee  

EElliioott  DD  PPrraatttt  LLiibbrraarryy  

112233  PPiittkkiinn  RRdd  

PPllaaiinnffiieelldd,,  VVTT  0055666677--99443322  

HHOOWW  TTOO  RREETTUURRNN  IINN  TTHHEE  MMAAIILL 

ppaacckkaaggee  sseeccuurreellyy  &&  

iinnssuurree  ffoorr  $$7700//iitteemm  
YYoouu  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iitteemmss  rreecceeiivveedd    

aatt  yyoouurr  aaddddrreessss  uunnttiill  tthheeyy  aarree  bbaacckk  iinn  oouurr  hhaannddss  
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AARRTTIICCLLEE  RREEQQUUEESSTTSS 
LLOOAANN  PPEERRIIOODD  NN//AA  --  aarrttiicclleess  aarree  yyoouurrss  ttoo  kkeeeepp  

IITTEEMM  LLIIMMIITT  55  aatt  aa  ttiimmee  

HHOOWW  LLOONNGG  DDOOEESS  IITT  TTAAKKEE  aatt  lleeaasstt  33--55  ddaayyss  ttoo  ggeett  ttoo  yyoouu  
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