Att söka i Libris
Libris är en gemensam bibliotekskatalog för alla svenska universitets- och högskolebibliotek och
flertalet svenska forskningsbibliotek och även ett fåtal folkbibliotek finns med. Du hittar en länk
till Libris på bibliotekets hemsida under rubriken Söka: http://libris.kb.se/
I Libris finns böcker, e-böcker, avhandlingar, konferenshandlingar, rapporter, tidskrifter,
tidningar, kapitel ur böcker, noter, ljudupptagningar m.m.

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, en sökning på catalog* ger träffar på catalog, catalogue, catalogues, cataloging, cataloguing
o.s.v.)
Om du är osäker på stavningen kan du använda ett eller flera frågetecken. Varje
frågetecken motsvarar en bokstav. En sökning på lind??ist ger träffar på Lindkvist,
Lindqvist och Lindquist.
Om du vill söka på en sammanhållen fras kan du göra en frassökning med hjälp av
citationstecken. En sökning på ”civil society” ger färre träffar än en sökning utan
citationstecken eftersom du endast får träffar där de två orden står tillsammans.
Du kan använda dig av de booleska sökoperatorerna AND, OR eller NOT för att
kombinera ihop orden du söker på.

Fritextsökning
Sökrutan på startsidan är fritextsökningsruta och där kan man söka på författare och/eller titel,
ämne, förlag, ISBN-nummer m.m. För att få en träff måste alla ord som man skriver in i sökrutan
finnas med.
För att hitta boken The cooperative business movement, 1950 to present, med Patrizia Battilani och Harm
G. Schröter som redaktörer, så söker vi på en av redaktörernas efternamn kombinerat med ett
ord ur titeln.

Vi får en träfflista med tre träffar. Vi klickar på bokens titel eller omslag för att få fram
information om boken.
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Högst upp finns bibliografisk information om boken såsom titel, författare eller redaktör, ISBNnummer, förlag och förlagsort.
Det finns en funktion som heter Skapa referens och om du klickar på den ser du hur referensen
ska utformas enligt olika referenssystem. Tänk bara på att Libris ibland inte utformar referensen
exakt så som den ska utformas enligt Ersta Sköndal Bräcke högskolas APA-guide och kontrollera
därför alltid att referensen är korrekt om du väljer att kopiera den ur Libris.
Längst ner ser vi en lista över vilka bibliotek boken finns på. Boken i vårt sökexempel finns på
fyra bibliotek. Man kan välja ett eller flera favoritbibliotek genom att klicka på Mina bibliotek,
och i det här fallet har vi valt Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek. Vi ser på vilket campus
boken finns placerad och att den står på hylla CIV Om : Battilani och att boken inte är utlånad.
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Till höger under rubriken Sök vidare finns länken Artiklar/kapitel och om du klickar på den får
du upp en lista över de kapitel som ingår i boken, med uppgift om författare, titel och sidnummer. Under rubriken Sök vidare kan du också hitta fler titlar av samma författare/redaktör.
För böcker som inte finns på Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek men som finns på ett annat
bibliotek i Stockholmsregionen gäller att du som student själv måste gå till biblioteket för att låna
boken. Böcker som inte finns i Stockholmsregionen fjärrlånar vi åt dig utan kostnad. Använd dig
av fjärrlånebeställningsformuläret som finns på bibliotekets hemsida under rubriken Tjänster
http://www.esh.se/bibliotek/tjanster/fjarrlanebestallning.html
När du söker i Libris sorteras träfflistan utifrån relevans men du kan ändra hur den sorteras och
välja att den istället ska sorteras alfabetiskt, efter utgivningsår eller efter hur många bibliotek som
har titeln.
Om du vill begränsa antalet träffar i din träfflista kan du använda begränsningarna som finns till
höger om träfflistan. Träffmängden går att begränsa utifrån åtkomst, bibliotek, materialtyp,
författare, språk, år och ämne.

Utökad sökning
Under rubriken Utökad sökning kan du göra en mer kontrollerad sökning än när du gör en
fritextsökning. Här finns flera sökfält vilket gör att du redan när du gör din sökning kan välja
vilka begränsningar du vill göra. Du kan välja att söka i ett eller flera fält samtidigt och söka på
t.ex. titel, författare, ämne och/eller förlag. Sökningen ger träffar på titlar som innehåller alla de
ord som skrivits in. Du kan också begränsa din sökning utifrån språk och materialtyp.
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Om du vill få fler tips på hur man söker i Libris kan du läsa mer i hjälpfunktionen som du hittar
högst upp på Libris webbsida.
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