Att söka i bibliotekskatalogen
I bibliotekskatalogen kan du söka i vårt biblioteks bestånd av böcker, noter och musikinspelningar. Du kan även logga in i Mina lån för att låna om eller reservera böcker.
Du kan inte söka efter tidskrifter eller artiklar i bibliotekskatalogen. Det gör du bland bibliotekets
tidskrifter eller i databaserna.
Några söktips:
 Sök bara på några få ord när du söker. Ju fler ord du skriver in i sökrutan desto större är
risken att du inte får några träffar.
 Hoppa över ord som det, den, i, och, att, som, till etc.
 Det gör ingen skillnad om du söker med stora eller små bokstäver.
 Du kan trunkera din sökning, d.v.s. söka med en asterisk *. Då söker du på ett ords
ordstam, (t.ex. ger sjuksköt* träffar på sjuksköterska, sjuksköterskor, sjukskötare o.s.v.)
 Du kan begränsa antalet sökträffar med hjälp av filtreringsfunktionerna till höger på
sidan, t.ex. ämne, språk och utgivningsår.
 Om du söker efter en viss bok är det lättast att söka på författarens efternamn och
kombinera ihop det med ett eller flera ord ur titeln.

Att söka
I sökrutan kan du både söka på titel och/eller författare. Om vi t.ex. gör en sökning efter boken
”Dags för uppsats” av Febe Friberg och börjar skriva bokens titel i sökrutan så fälls en droplista
ut och vi kan klicka på bokens titel.

Vi får tre träffar i träfflistan. Boken finns i två upplagor, en äldre från 2006 och den senaste
upplagan från 2012. Vi får två träffar på upplagan från 2012 och det beror på att boken även
finns som Daglån, d.v.s. lån med kort lånetid.
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Klicka på titeln för att få fram mer detaljerade uppgifter om boken. Du får bl.a. uppgifter om
författare eller redaktör, förlag, utgivningsår, upplaga och språk. Ofta får du också en
innehållsbeskrivning.
Längst ner på sidan kan du se på vilket eller vilka campusbibliotek boken finns, hur många
exemplar det finns och om boken/böckerna finns inne.

2

I vårt fall finns det sju exemplar av boken på campus Ersta, de står på Hylla Kurs : Friberg.
Samtliga av campus Erstas exemplar är utlånande och något eller några av exemplaren har
återlämningsdatum 2016-03-30. På campus Sköndal finns det ett exemplar av boken och det
finns inne och står på Hylla A : Friberg.

Att reservera böcker
Du kan endast reservera böcker som är utlånande. Daglån kan dock inte reserveras. Klicka på
Logga in mina lån eftersom du måste vara inloggad för att göra en reservation. Logga in med
ditt lånekortsnummer eller personnummer och din pinkod. (Du får en pinkod när du registrerar
dig som låntagare.) Välj sedan vilket campus du vill hämta boken på. När boken finns att hämta
får du ett mail och du måste hämta ut boken inom tre dagar (datum står i mailet).
Du kan också ta bort de reservationer som inte längre är aktuella för dig och på så sätt blir
böckerna snabbare tillgängliga för andra låntagare.

Låna om böcker
Du kan låna om böcker genom att logga in i Mina lån. Du hittar Mina lån högst upp till höger.
Du kan låna om en bok åtta gånger om ingen annan låntagare reserverat den. Daglån kan inte
lånas om. Om du är spärrad p.g.a. förseningsavgifter eller icke-återlämnade böcker så kan du inte
låna om.
Om du lånar om en bok för sent, d.v.s. när lånetiden redan gått ut, så får du förseningsavgifter.
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Ändra uppgifter
I Mina lån kan du också ändra dina adressuppgifter, telefonnummer och din e-postadress. Du
kan också ändra din pinkod. Glöm inte att logga ut när du är klar om du sitter vid en offentlig
dator.

Utökad sökning
Använd dig av Utökad sökning om du vill göra en mer kontrollerad sökning och skriva in
sökord i specificerade fält. Du kan bestämma om du vill att din sökning ska göras i författarfältet,
titelfältet och/eller ämnesordsfältet. Du kan också göra filterinställningar och t.ex. begränsa
sökningen utifrån språk eller utgivningsår. Du kan också välja att begränsa sökningen till endast
ett bibliotek. Det är dock en bra idé att söka i hela högskolebibliotekets bestånd eftersom vi
skickar böcker mellan campus Ersta och campus Sköndal.
Länken till Utökad sökning hittar du under sökrutan.

Sök vidare externt
Om du gjort en sökning i vår bibliotekskatalog och vill göra om sökningen i Libris (den nationella
samkatalogen) eller i Stockholms stadsbiblioteks katalog så finns det länkar som du kan klicka på.
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