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Tillgänglighet
Som student vid LTU har du var du än bor tillgång till våra kataloger och databaser samt våra elektroniskt publicerade böcker,
uppslagsverk, ordböcker samt tidskrifter.
Lån
Är du inte registrerad som låntagare hos oss, maila eller ring (se nedan)! Vi vill då ha dina personuppgifter och studentmailadress. Ange
att du är distansstudent. Böcker från oss beställer du sedan direkt från vår hemsida, vi skickar hem dem men du svarar själv för returen.
Du söker fram titeln i den nya gemensamma katalogen för böcker och artiklar, PRIMO, loggar och reserverar oavsett om boken är på
hyllan eller utlånad. Där ser du också lånetiden. Som distansstudent får du några dagars extra lånetid. Vi kan fjärrlåna böcker från andra
bibliotek om vi inte har titeln själva men du kan också be ditt närmaste kommunbibliotek om den tjänsten. Artiklar som du inte hittar i
fulltext kan du beställa via ditt hembibliotek eller från oss mot en avgift.
Frågor?
Har du frågor kring sökningar eller något annat - se ”Kontakta oss” på vår webbplats. Vi erbjuder dig också en kurs i
informationskompetens på nätet, http://scriptservern.se/infokurs/, beroende på vad du läser kan den också dyka upp i din kurs. Språkoch textverkstaden erbjuder dig hjälp via e-post: sprakverkstaden@ltu.se Besöker du eller din grupp universitetet, kom gärna till
biblioteket! Kontakta oss innan så visar vi runt och ordnar lånekort, eller pratar om vår kurs.

Luleå UB:s webbplats: http://www.ltu.se/ltu/lib
E-post: Lulelibrary@ltu.se
Telefon: 0920-29 15 20
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Välkommen till Umeå universitetsbibliotek. Som student vid Umeå universitet har du tillgång till bibliotekets resurser under studietiden.
Lån och återlämning av kurslitteratur
Ditt folkbibliotek kan hjälpa dig att låna böcker från oss som du sedan även kan återlämna via dem. Lånetiden för kurslitteratur är 14 dagar, samma som
för campusstudenter.
Söka artiklar
Våra vetenskapliga tidskrifter i elektroniskt format når du via vår webb. Det som krävs för att du ska kunna komma åt våra elektroniska samlingar är CASinloggning som varje till Umeå universitet antagen student får.
Behöver du en artikel ur en tidskrift som finns på UmUB, men bara i tryckt format (se tidskriftsdatabasen på vår webb), fyll i beställningsformuläret för
våra tidskriftsartiklar. Kopia av artikeln kommer att skickas hem till dig med ett inbetalningskort. Prislista finns på vår webbplats.
Du som är bosatt i Umeå kommun, för dig gäller samma regler som för campusstudenter. Du måste komma till universitetsbiblioteket (UmUB) för att låna
och lämna igen lånade böcker.
Studieverkstaden
Studieverkstaden på UmUB är en service till studenter som vill ha hjälp med till exempel rapportskrivning och studieteknik. För mer information och
kontakt, se Studieverkstadens hemsida www.student.umu.se/understudietiden/studieverkstad/

För mer information: www.ub.umu.se
Ämnesguider: www.ub.umu.se/sok/sokhjalp-guider/
Skriva uppsats: www.ub.umu.se/skriva/
Studera på distans: www.ub.umu.se/service/distansstudent
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För mer information och hjälp – kontakta oss:
Telefon: 090-786 56 93
Fråga oss: www.ub.umu.se/kontakta
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Mittuniversitetets bibliotek finns på tre campus – Härnösand, Sundsvall och Östersund och vi fungerar som ett gemensamt bibliotek.
Bibliotekskonto
Som distansstudent vid Mittuniversitetet har du möjlighet att ta del av bibliotekets resurser som böcker, e-böcker och artiklar var du än bor. För att låna
böcker behöver du ett bibliotekskonto. Du får automatiskt ett konto cirka en timme efter att du aktiverat ditt studientportalskonto och godkänt
bibliotekets låneregler.
Bibliotekets material
I Primo, bibliotekets söktjänst, hittar du artiklar, böcker och tidskrifter, både i tryckt form och elektroniska fulltexter. För att få åtkomst till det
elektroniska materialet loggar du in med ditt studentportalskonto, du kan läsa mer om det här: www.bib.miun.se/soka/artiklar/atkomst/.
Du kan låna och reservera böcker via Primo. Böckerna skickas hem till dig om du bor utanför campusorterna (gäller inom Sverige). Biblioteket bekostar
frakten hem till dig och du bekostar returen till oss. Lånetiden förlängs med fem dagar för distansstudenter.
Kurslitteratur
Kurslitteraturen lånar vi ut på 14 dagar + 5 extra dagar för tiden det tar att skicka boken mellan biblioteket och hem till dig. Obs! Vi lånar inte ut
kurslitteratur till andra än våra egna studenter! Kommunbibliotek kan inte beställa kurslitteraturen.
Bibliotekets webbplats
www.miun.se/biblioteket
Kontaktuppgifter Mittuniversitetets bibliotek

Härnösand: 0611-860 11, sambiblioteket@sambiblioteket.se
Sundsvall: 060-14 87 50, bibsvl@miun.se
Östersund: 063-16 53 86, bibosd@miun.se
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Har du frågor, ställ dem gärna i vår chatt!
http://www.bib.miun.se/ombiblioteket/kontaktaoss/fraga
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Högskolebiblioteket arbetar för att alla studenter ska få en likvärdig service även om
den kan se lite olika ut för campus- och distansstudenter.
www.hig.se/Biblioteket = ditt bibliotek
På vår webbplats hittar du information om bibliotekets tjänster, informationsresurser och
aktuella frågor.
Låna din kurslitteratur direkt från oss
Vi skickar böcker hem till distansstudenter. Du beställer vad du vill ha via e-post eller
reserverar utlånade böcker i vår katalog Higgins. Lånetiden för kursböcker är 14 dagar,
andra böcker går det bra att behålla i 4 veckor. Returporto betalar du själv.
Skaffa lånekort
För att låna böcker, beställa kopior eller reservera böcker måste du först registrera dig
som låntagare. Blanketten du ska fylla i hittar du på vår webbplats.
Elektroniskt material
Använd din studentinloggning för att komma åt elektroniskt material, till exempel eböcker, tidskriftsdatabaser, uppslagsverk och UR-program. Sök via bibliotekets webbsida.
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Kursträffar på campus?
Passa på att besöka biblioteket!
Frågor?
Lånedisk:
bibhig@hig.se, 026-64 85 48
Webbplats:
www.hig.se/Biblioteket

Webbplats: www.regionvasterbotten.se/lansbiblioteket

