
Biblioteket – inte bara ett rum
LINA KÖPSÉN, BIBLIOTEKARIE CAMPUS HBG



Vad kan du ha biblioteket till?

• Söka information

• Hitta inspiration

• Läsa tidskrifter – tryckta och digitala

• Beställa böcker från alla bibliotek vid Lunds universitet

• Får hjälp att söka och referera

• Lämna inköpsförslag



Biblioteket

• Kursböcker

– Tre exemplar/kurs

– Varav ett referensexemplar

– Två veckors lånetid

• Fördjupningslitteratur

– Upp till sex månaders lånetid

• E-media

– Artiklar

– E-böcker
http://www.ch.lu.se/bibliotek/om-biblioteket/ny-student/

http://www.ch.lu.se/bibliotek/om-biblioteket/ny-student/


Biblioteket



Nyckeln till allt (nästan)

C146 - Vaktmästeriet
26/8-10/9
09:00-12:00
13:00-15:00



Skaffa bibliotekskonto, reservera och köa

• Du måste ha LU-kort innan du kan få ditt 
bibliotekskonto aktiverat

• Gå till lubcat.lub.lu.se 

• Du kommer att behöva låna förr eller senare

• Kan reservera till andra LU-bibliotek (Lund och 
Malmö)

• Köa, det lönar sig

• OBS: Återlämna i tid. Det kostar 10 kr/dag och 
bok i förseningsavgift för kursböcker

https://lubcat.lub.lu.se/


Söka böcker i LUBcat

• Böcker inom Lunds universitets bibliotek

– Både tryckta och eböcker

• Se var böckerna står, både bibliotek och hylla

• Du behöver inte söka på hela bokens namn. Sök 
på något ord ur titeln och något författarnamn. 



Förstå LUBcat

Boken finns på Campus 
Helsingborgs bibliotek 
och står på 
kursbokshyllan

När det står ”Av” betyder 
det att du ska leta efter 
författarnamnet i hyllan.



Förstå LUBcat

Boken finns på Campus 
Helsingborgs bibliotek som 
monografi. Siffror = vår 
monografihylla

När det står ”Medverkande” 
ska du leta efter titeln i 
hyllan. (Ingen författare utan 
bara redaktörer)



Intressanta DDC-koder

620 Ingenjörsvetenskaper och angränsande verksamheter
620.009 Teknikhistoria 
620.1 Teknisk mekanik och matrialteknik
620.2 Ljud och relaterade vibrationer
620.8 Teknik gällande mänskliga faktorer och säkerhetsteknik
621 Tillämpad fysik
621.04 Förnyelsebara energikällor
621.3 Elekroteknik, elekronik & belysning
624 Anläggningsteknik
624.1 Byggteknik & strukturmekanik
624.2 Broar
625 Järnvägsteknik och vägteknik
625.1 Järnvägar
625.7 Vägar
628 Miljö- & sanitetsteknik
628.92 Brandsäkerhetsteknik och brandförsvarsteknik
629 Övriga teknikområden
629.8 Reglerteknik

690 Byggnadsteknik
690.03 Byggnadsteknik, Lexikon, uppslagsverk, konkordanser
690.068 Byggstyrning
690.1 Byggnadsdelar
690.12 Väggar
690.15 Tak (konstruktion)
690.16 Golv (konstruktion)
690.8 Bostäder
691 Byggnadsmaterial
691.1 Trä
691.6 Glas
692 Stödjande byggnadsverksamheter
692.0218 Byggstandarder
692.3 Byggspecifikationer
692.8 Entreprenad
693 Konstruktion i särskilda materialtyper & för särskilda ändamål
693.1 Murverk
693.5 Betong
693.6 Putsning, rappning, stuckatur
693.7 Metaller
693.8 Konstruktion för särskilda ändamål

720 Arkitektur

720.1 Arkitektur : filosofi och teori

720.288 Underhåll och reparationer

720.47 Arkitektur och miljön

720.9 Arkitektur: historisk och geografisk behandling 

720.92 Arkitekter

720.9485 Arkitektur: Sverige

003 System, kommunikation- och systemteori

004 Datavetenskap

005 Datorprogrammering, program, data

005.1 Programmering

005.13 Programspråk

005.3 Program

005.7 Data i datorsystem och databaser

006 Speciella datormetoder

006.3 Artificiell intelligens och maskininlärning

006.6 Datorgrafik

006.7 Multimediasystem



Teori blir praktik

https://www.mentimeter.com/s/ecfdd48891a28bb0b4d29a3eefad1a97/5045c517a360

https://www.mentimeter.com/s/ecfdd48891a28bb0b4d29a3eefad1a97/5045c517a360


Ämnesguide

http://www.ch.lu.se/bibliotek/soeka/aemnesguider

Urval av intressanta

• Databaser

• E-böcker

• E-tidskrifter

https://pixabay.com/images/id-1707702/

http://www.ch.lu.se/bibliotek/soeka/aemnesguider


Läs- och skrivstöd

• Talböcker

• Förlängd lånetid på kursböcker

• Läsprogram

• Stavningshjälp

Läs- och skrivstöd

http://www.ch.lu.se/bibliotek/stoed-och-service/student/laes-och-skrivstoed/


Resursen biblioteket
• Spara tid och pengar genom att tillhandahålla 

kurslitteratur och fördjupningslitteratur tryckt och 
elektroniskt

• Lära dig söka information och litteratur smartare och 
effektivare för att bättre klara dina studier

• Lära dig verktyg och strategier för referenshantering

• Tillgång till läshjälpmedel om du har lässvårigheter som 
exempelvis dyslexi

• Studieplatser, whiteboards, datorer, skrivare, tyst läsrum



På återseende!

Ny student: http://www.ch.lu.se/bibliotek/om-biblioteket/ny-student/

Lina Köpsén: lina.kopsen@ch.lu.se eller 042-35 65 23

Biblioteket: bibliotek@ch.lu.se eller 042-35 65 80

Webbadresser att bokmärka:

• LUBcat: http://lubcat.lub.lu.se/

• Biblioteket: http://www.ch.lu.se/bibliotek/

• Ämnesguider: http://www.ch.lu.se/bibliotek/soeka/aemnesguider/

http://www.ch.lu.se/bibliotek/om-biblioteket/ny-student/
mailto:lina.kopsen@ch.lu.se
mailto:bibliotek@ch.lu.se
http://lubcat.lub.lu.se/
http://www.ch.lu.se/bibliotek/
http://www.ch.lu.se/bibliotek/soeka/aemnesguider/
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