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Vad kan biblioteket erbjuda dig?
• Böcker i olika format, tryckta och digitala
• Elektroniska resurser
• Tidskrifter och dagstidningar
• Ordböcker och uppslagsverk
• Utrymmen 
• Handledning, kurser och annan service!
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Tryckta och digitala böcker
• Bibliotekets samlingar består av ca 2 miljoner tryckta böcker

och över 400.000 e-böcker i bl.a. Ebook Central och
Elib

• Friexemplarsrätt, betyder att biblioteket får allting 
som trycks i Finland
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…även ett antal
svenskspråkiga ljud-
och e-böcker



Elektroniska ordböcker
• Tillgång till de elektroniska MOT-ordböckerna
• Även ämnesspecifika ordböcker inom bl.a. handel och 

juridik...
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Tidskrifter och dagstidningar
• Ca 24.000 licensbelagda e-tidskrifter. Ungefär 36.000 tryckta 

tidskriftstitlar (inkl. äldre årgångar)
• Elektroniska tidskrifts- och 

dagstidningstjänster som Mediearkivet
och Pressreader

• Därtill t.ex. Kauppalehti Online 
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Alma – nyckeln till samlingarna

23.8.2019



Libguides: ämnesresurser
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Att beställa eller 
reservera material

• I Arkens bibliotek, ASA-
biblioteket och i Axelia finns 
böckerna på öppna hyllor

• På Boktornet är allt material i 
slutna magasin och skall 
beställas i Alma, abo.finna.fi

• Om materialet är utlånat, 
görs reservering på boken i 
Alma. Meddelande om att 
boken anlänt skickas per e-
post.
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Att låna tryckt material
• Beställda och reserverade böcker skall hämtas inom en vecka från 

biblioteket. Kursböcker inom 3 dagar.
• Böcker för hemlån finns på hyllan för självbetjäning enligt eget 

efternamn
• Böckerna lånas i automaten
• Tidskrifter och äldre böcker kan inte lånas hem, kan läsas i läsesal, 

skannas, kopieras
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Distansanvändning
• Inloggning med ÅA-användarnamn ger dig tillgång till bibliotekets resurser 

när du är utanför ÅA:s nätverk
• Anslut bibliotekskortet till ditt konto efter att du loggat in
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PIN-kod behövs för 
låneautomaterna
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Lånekort
Nya studerande ska hämta ett lånekort från biblioteket, eller vid pop up-
disken i ASA-huset 27-30.8.  Ta med legitimation när du hämtar ditt lånekort. 
Anslut kortet till ditt konto i Alma och välj en pin-kod. Efternamnet fungerar
som pinkod första gången.
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Lånetider
• 24 dagar
• 14 dagar för kurslitteratur från ASA-biblioteket

• Du har själv ansvar för dina lån. Förnya dina lån eller 
återlämna dina böcker i tid så slipper du låneförbud!

23.8.2019 Sidfot 14



Låneförbud

• Om lån inte returneras inom 14 dagar/ 7 dagar för kursböcker, 
från förfallodagen sätts låntagaren i låneförbud. 

• Ett låneförbud hindrar lån på alla bibliotek vid ÅA. Låneförbud 
måste åtgärdas innan man kan låna eller förnya böcker igen.

• Hävande av låneförbud kostar 9 €. 
• Obs! Försenade kursböcker från ASA-biblioteket: 

9 € per bok!
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Utrymmen och service
• Läsesalar, grupparbetsrum, arbetsplatser
• Wifi, datorer, kopierings- och skanningsmöjligheter
• Informationsspecialister som hjälper dig hitta relevant 

information, kursverksamhet, Boka bibliotekarie
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Fyra 
servicepunkter
• Arkens bibliotek
• ASA-biblioteket
• Axelias bibliotek
• Boktornet



Arkens bibliotek
• Kultur, historia och filosofi,  språk, logopedi,   psykologi och 

genusvetenskap
• Självservice 9-12 (ÅA-nyckel)
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Asa-
biblioteket
• Våning 1

• Kurslitteratur för ÅA och 
Novia

• Våning 2 
• Samhällsvetenskaper och 

ekonomi
• Novias samlingar
• Läsesal, ett grupprum
• Studieplatser

• Självservice 9-12 (ÅA-nyckel)
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Axelia-biblioteket
• Naturvetenskap och teknik, kemiteknik och 

informationsteknologi
• Läsesal, grupprum och studieplatser
• Tillgängligt 7-22 (ÅA-nyckel)

23.8.2019 20



Boktornet
• Stor, tyst läsesal
• Arkivsamlingar med egen läsesal
• Handskrifter, bildsamlingar
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Bryggan i Boktornet
Bryggan
• Meröppet annex i Boktornet
• 3 grupprum, Stora rummet med soffgrupp, 

dagstidningar, datorer, pentry
• Tillgång till utrymmen 7:00-22:00 (01:00) med 

egen nyckel för ÅA- och Noviastuderande
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I Geohuset finns geologins samlingar

I Biocity:
• Miljö- och marinbiologi, I vån.
• Cellbiologi, I vån.
• Biokemi, II vån.
• Farmaci, II vån
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Hjälpmedel
• Studerande med läs- och skrivsvårigheter eller

funktionshinder
– kan få tillgång till Celia-bibliotekets talböcker
– förlängd lånetid för kurslitteratur

• Kontakta din studierådgivare
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Övriga bibliotek i Åbo
• Du kan aktivera ditt ÅAB-kort på andra högskolebibliotek, såsom

– Åbo universitets bibliotek 

– Åbo yrkeshögskolas bibliotek

• Kom även ihåg Åbo stadsbibliotek (eget kulturkort) 
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Information om biblioteket

Nyttiga länkar:
• https://www.abo.fi/biblioteket/
• http://libguides.abo.fi/
• https://www.facebook.com/Akademibiblioteket

• Du kan också kontakta biblioteket via e-post: biblioteket@abo.fi
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Tack och välkommen!
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Ordmoln över 
sökningar i Alma
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