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Vad kan biblioteket erbjuda dig?

• De tryckta och digitala samlingarna ger dig ett omfattande urval av 
kurslitteratur och kvalitetskällor för dina studier.

• Vi stöder dig i dina studier genom kurser och enskild handledning genom 
Boka bibliotekarie-service och Satellit-mottagning via Zoom. Kurser in 
informationssökning ingår i studiehelheten Akademiska studiefärdigheter 
under första studieåret.

• Vi ordnar skrivkvällar och andra evenemang – följ med på Alma, sociala 
medier, Studentkårens nyhetsbrev

• Våra fyra servicepunkter har läsplatser och grupprum, en del försedda med 
datorer. Vi verkar i Åbo och Vasa.
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Tryckta och digitala böcker
• Bibliotekets samlingar består av ca 2 miljoner tryckta böcker

och över 600.000 e-böcker i bl.a. Ebook Central och

Biblio.

• ÅAB har friexemplarsrätt, vilket betyder att biblioteket

får ett exemplar av böcker och tidskrifter som trycks

i Finland.
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…även ett antal

svenskspråkiga ljud-

och e-böcker



Tidskrifter och dagstidningar

• Genom Alma har du tillgång till drygt100.000 akademiska e-

tidskrifter och ungefär 36.000 tryckta tidskriftstitlar (inkl. äldre 

årgångar).

• Elektroniska tidskrifts- och 

dagstidningstjänster som ePress,

PressReader och Mediearkivet.

• Därtill t.ex. Kauppalehti Online.
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Alma – nyckeln till samlingarna
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Libguides: ämnesresurser
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Tuudo – elektroniskt lånekort

• Ladda ner Tuudo-appen i din telefon. Välj högskola. Logga in med 

ÅA-användarnamn.

• I Tuudo-appen finns en biblioteksflik. Följ instruktionerna för 

registrering! Detaljinstruktioner: https://abo.finna.fi/Content/loginto

• Du får ditt personliga lånekortsnummer i fliken och en streckkod. 

Streckkoden kan du använda vid bibliotekets låneautomater. Pin-

kod behövs för automat, du kan skapa en sådan på ditt Alma-konto.
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Att beställa eller 

reservera material
• I Academillbiblioteket, Arkens 

bibliotek och ASA-biblioteket 
finns böckerna på öppna 
hyllor.

• I Boktornet är allt material i 
slutna magasin och skall 
beställas i Alma. Samma gäller 
böcker i fjärrmagasin.

• Om materialet är utlånat, görs 
reservering på boken i Alma. 
Meddelande om att boken 
anlänt skickas per e-post och i 
Tuudo.



Att låna tryckt material
• Beställda och reserverade böcker ska hämtas inom en vecka från 

biblioteket. Kursböcker ska avhämtas inom 3 dagar.

• Böcker för hemlån finns på hyllan för självbetjäning enligt en kod, som 
du får per e-post.

• Böckerna lånas i automaten. Lånetid 14/28 dagar. Kortare tider för 
kursböcker. Förnyas automatiskt upp till 6/12 månader (ej reserverade 
böcker).

• Tidskrifter och äldre böcker kan inte lånas hem, de kan läsas i läsesal, 
skannas eller kopieras.

• Material från Åbo Akademis bibliotekssamlingar kan beställas och 
skickas mellan våra servicepunkter i Vasa och Åbo. 
Beställningsblankett finns i Alma.
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Förseningsavgifter
• Följ med ditt konto, och förfallodagarna för dina lån. Vi skickar flera 

påminnelser per e-post.

• Förseningsavgift 0,30 € per dag (max 6 € per lån)

• Förseningsavgift 1 € per dag (max 10 € per lån) för kursböcker

• Natt- och veckoslutslån kan lånas från kl. 15:30. Returneras senast 

följande vardag kl. 12 på samma servicepunkt. Förseningsavgift 10 €.

• Du försätts i låneförbud när dina avgifter uppnått 10 €!

• Endast kortbetalning. Förseningsavgifter kan även betalas i Alma.
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Fyra servicepunkter

• Arkens bibliotek, ASA-biblioteket och Boktornet i 

Åbo

• Academillbiblioteket i Vasa

• För adresser och öppettider: se i Alma! 
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Arkens bibliotek
• Kultur, historia och filosofi,  språk, logopedi, psykologi och 

genusvetenskap

• Öppet med personal 12-16 

måndag-fredag

• Meröppet med HID-nyckel

6-24 måndag-fredag

10-18 lördag-söndag
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ASA-biblioteket
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• Våning 1: Kurslitteratur för alla ämnen vid ÅA (Åbo). Läsplatser med 

datorer

• Våning 2: Läsesal, mänskliga rättigheter, sociologi, företagsekonomi, 

tidskrifter, Novias samlingar

• Källaren: Nationalekonomi, statsvetenskap, offentlig förvaltning

Öppet 12-18 måndag-torsdag, 12-16 fredag. Meröppet med egen HID-

nyckel 6-24 måndag-fredag, 10-18 lördag-söndag.



Boktornet

• Stor, tyst läsesal

• Stora boksamlingar i magasin

• Arkivsamlingar med egen läsesal,

öppet tisdag-fredag 10-16

• Handskrifter, bildsamlingar, rara 

böcker

Boktornet öppet måndag-fredag

9-18,  service från kl. 10

Lördagar 11-15
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Bryggan i Boktornet

• Rum för läsning av mikrofilmer och 

digitala friexemplar

• Dagstidningar (ÅU, ÖT, Vbl, TS, HS)

• I Bryggan finns dessutom tre grupprum,

Stora rummet med tidskrifter, soffgrupp, bord, 

pentry 

• Meröppet med HID-nyckel 07-22 (01). 
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I Geohuset finns geologins 

samlingar

I Biocity

• Miljö- och marinbiologi

• Cellbiologi, Biokemi

• Farmaci

I Aurum finns endast referenslitteratur
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Academill-

biblioteket
• Vår servicepunkt i Vasa!

• Kurs- och forskningslitteratur 
framför allt inom de ämnen som 
verkar vid Fakulteten för 
pedagogik och välfärdsstudier

• ÅA-anknutna med HID-nyckel har 
tillgång till samlingarna samma 
tider som till 
Academillbyggnaden

• Personal vid servicedisk 12-14 
måndag-onsdag, fredag och på 
torsdag 14-17



Information om biblioteket
Viktiga länkar:

• https://www.abo.fi/biblioteket/ Bibliotekets webbplats

• https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-bibliotek intra

• https://abo.finna.fi/ Bibliotekets söktjänst Alma, med öppettider och 
länk till Satelliten, Boka bibliotekarie mm.

• http://libguides.abo.fi/ ämnesguider

• Biblioteket är aktivt på Yammer, Instagram och Facebook.

• Du kan också kontakta biblioteket via e-post: biblioteket@abo.fi
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Avslutningsvis...

• Demonstration av Alma-söktjänsten

– logga in, ditt konto, PIN-kod

– enkel sökning av kursbok

– enkel sökning av bok i magasin och reservering
– Öppettider, Satelliten, Boka-bibliotekarie

• Demo av Libguides
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Tack och välkommen!
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Ordmoln över 
sökningar i Alma

Ordmoln över 
sökningar i Alma


