BIBLIOTEKETS E-BÖCKER
Högskolans bibliotek har sedan några år tillbaka fler
e-böcker än tryckta böcker, de senaste siffrorna
visar nästan 114.000 tryckta böcker medan
e-böckerna uppgår till över 205.071.

E-böckerna köps företrädesvis i paket inom ett visst
ämnesområde och inom en viss utgivningsperiod.
Dessutom köper vi enskilda titlar och vi har även PDA
– patron driven acquisition. Med PDA menas att vi får
tillgång till ett stort antal titlar inom ett visst område
och först vid användning betalar vi för boken.
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Källa: O. Findahl. Svenskarna och Internet.

ATT LADDA HEM EN E-BOK
De flesta av bibliotekets e-böcker kan läsas online eller
laddas ner till din dator eller surfplatta. Om du väljer
att ladda ner en e-bok krävs ofta att du skapar ett personligt konto för den berörda e-boks- plattformen. Exempel på vanliga programvaror (kostnadsfria) som behövs för att ladda ner och läsa en e-bok är följande:
• Adobe Reader
• Adobe Digital Editions
I en del fall krävs att du skaffar dig ett Adobe ID för
att kunna ladda ner och läsa en e-bok.
När du är i högskolans lokaler och använder din stationära dator finns alla programvaror installerade. Du
hittar dem i huvudmenyn. I de fall du använder dig av
Adobe Digital Editons behöver du ange ditt Adobe ID.
När du laddar ner en e-bok till surfplatta eller mobil
ska du använda speciella appar. Apparna finns att
tillgå kostnadsfritt via iTunes App Store och Google
Play. Rekommenderade appar är Bluefire Reader och
Adobe Reader. Dessa appar behöver auktoriseras med
ditt Adobe ID.
Alla våra e-böcker är sökbara i Summon. Du kan enkelt göra begränsning på Bok/E-bok för att lättare

skilja ut böckerna från ex artiklar. Du kan även söka i
enskilda databaser som innehåller e-böcker. Biblioteket har ca 28 databaser med e-böcker.
Oftast kan du skriva ut delar av en e-bok men det är
ibland begränsat. Tänk även på att upphovsrättslagen inte medger att du skriver ut en hel e-bok på
papper.
Här är bibliotekets mest använda e-böcker under
2014 i fallande skala. Flertalet är kursböcker.
• Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services:
Information Architecture : the Design of Digital Information Spaces
• Interaction design: beyond human-computer interaction, 3rd Edition
• Managing Enterprise Content: A Unified Content Strategy, Second Edition
• Content Strategy for the Web, Second Edition
• Digital Library Use: Social Practice in Design and Evaluation
• Information Design. An introduction.
• The Design of Sites: Patterns for Creating Winning Web Sites, Second
Edition
• User Studies for Digital Library Development
• Prioritizing Web Usability
• Implementing Responsive Design: Building sites for an anywhere,
everywhere web

Vi hjälper dig gärna att komma igång med e-böcker.
Fråga oss på biblioteket.

KURSLITTERATUR
Mest efterfrågade materialet i biblioteket
Vår inköpspolicy – 1 referensexemplar + 1 utlån (helst som e-bok)
Studentperspektivet – skicka kurslitteraturlistorna till
oss i god tid så löser vi resten:
biblioteket@hb.se
Har du frågor?
Vill du diskutera nya upplagor eller hitta nytt material?
Vill du ta reda på om din kursbok finns som e-bok?
Vi finns här!
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UNDERVISNING I INFORMATIONSSÖKNING
för informationskompetenta studenter
Undervisning i informationssökning planeras enligt
Boråsmodellen (se ovan) tillsammans med programoch kursansvariga på akademierna. Modellen har som
syfte att främja utveckling av informationskompetens
hos studenterna.
Fem bibliotekarier arbetar med att planera och utföra
denna undervisning. För att uppnå bästa resultat ska
bibliotekets undervisning ske i kurser där studenterna
har behov av att självständigt söka information och
ges återkommande, i progression i respektive utbildning. Det är också lämpligt att undervisningen knyts
till kursmål och examinationsuppgifter så att studenterna får redskap för att söka information vid rätt tillfälle och för att ge legitimitet.
Olika program har olika upplägg, progression, innehåll och svårighetsgrad i informationssökningsmomenten, men vanligt är att biblioteket träffar studenterna vid tre tillfällen under utbildningens gång.

Genom återkommande undervisning och ökad ämneskunskap utvecklar studenten successivt sin kompetens i att självständigt söka, kritiskt värdera och
använda information.
Kontakt och samarbete med akademierna viktigt
Samarbete med lärare och programansvariga är en
förutsättning för att vår undervisning ska bli meningsfull för studenterna och bidrar till:
•
•
•
•
•

Koppling till ordinarie undervisning
Relevant innehåll
Examination på ett eller annat sätt
Rätt svårighetsgrad
Progression – inte (bara) upprepning

Integrerad undervisning som den beskrivs i Boråsmodellen bedrivs idag på majoriteten av högskolans
utbildningsprogram.

UNDERVISNING I INFORMATIONSSÖKNING
för informationskompetenta studenter
Övergripande mål för verksamheten:
”… studenten ska utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information,
informationskällor och informationssökning.”
Exempel på innehåll och progression:
Nivå 1

• Introduktion till bibliotekets webbplats och informationsresurser
• Informationssökning i olika typer av informationskällor och
söktjänster, som Summon och någon för ämnet relevant databas.
• Söka information på webben – Google Scholar
• Introduktion till vetenskaplig publicering och hur den är
organiserad
• Tolkning av referenser
• Grunder i källkritik

Nivå 2

• Sökteknik och sökstrategier, som att använda boolesk sökning och
sökhistorik
• Söka vetenskapligt material
• Söka information i Summon - fördjupning
• Introduktion till att söka i ämnesdatabaser relevanta för uppgiften
och ämnet
• Introduktion till ämnesordssystem

Nivå3

• Systematisk sökning i databaser, som användning av citeringssökning, sökhistorik och ämnesordssystem - fördjupning
• Citeringssökning i relevanta informationskällor
• Vetenskaplig publicering och olika publikationstyper – fördjupning
• Referenshanteringssystem - EndNote
• Organisera och dokumentera sökprocessen

Sökverkstad
Möjlighet att få hjälp med informationssökning och
referenshantering en eftermiddag i veckan.
Söksupport drop-in
Enskild handledning i bibliotekets informationspunkt.
Alla dagar i mån av plats.
Fråga bibliotekarien
Besök våra informationspunkter, skicka en fråga via
mail eller kontakta oss personligen.
Undervisning inom informationskompetens 2014
Aktivitet

Timmar

Studenter

Föreläsning och
workshops

420

3452

Söksupport

62

108

Sökverkstad

36.5

93

SUPPORT FOR RESEARCHERS
Support for Researchers
at the Library

The research support at the library has been around
for a long time. To create awareness for
the library research support and to develop the
services we have formed a strategic group. Its task is
to promote , evaluate and develop the
library research support. The library aims to
provide support and services to researchers at
all levels within the university.
At the moment our main areas of support are:
*Publishing
*DiVA
*ORCID
*Open Access and Open Data
*Bibliometrics
*Search support
*Reference Management
*Interlibrary loans and purchases

Collaboration

Services described here are provided by the library.
We are working to collaborate between the different
functions at the library, but also with the whole university to provide better, and more comprehensive
research support for all levels of researchers. As an
example, we cooperate with the University Archives,
and the Grants and Innovation Office regarding our
publishing support.

Development

An important part in the development of research
support is how we collect improvement suggestions
and get feedback on how we can develop the services
further. We value sharing reports and results with
colleagues working with similar tasks in order to
improve our skills, and develop better approaches
for library research support.
We appreciate all suggestions for library research
support you might have! for questions and suggestions for the library research support.
You can contact Thomas Nyström at
thomas.nystrom@hb.se

SUPPORT FOR RESEARCHERS
Publishing/Diva

Regarding Publication Infrastructure,
Digital Archives
there are several parts in the publishing
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chain that we at the library can help with.
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to submit to our digital repository DiVA,
and registering for ORCID, an researcher
ID needed e.g. to apply for Swedish research council grants.
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It might also be relevant to better understand the link between quality and
visibility, how the publishing process works, and how to use social media to
gain visibility for your research. We can also help you with how to use tools like
Ulrichsweb, SHERPA/RoMEO, Web of Science, Scopus to evaluate possible publication channels. We
cooperate around these issues with the University Archives , and the Grants and Innovation Office.

Open Access/Open Data

We would love to help you with questions regarding
Open Access and Open Data, such as why and how.
At the present, we together with the University archive are developing a structure to archive and/or
publish research data.

Search Support

We are working on improving the possibility to provide information seeking support. We are also working on streamlining the documentation of search
results to make it as clear as possible for you.

Interlibrary loans and purchases

In order to make all needed information/literature
available to our researchers, we have a patron driven acquisition. Knowing how this works is important for you to manage your information searching;
don’t give up, if you find something we don’t have,
order it! We also provide interlibrary loans and appreciate suggestions for purchases regarding books,
journals and databases. Send your feedback and
suggestions to biblioteket@hb.se

Bibliometrics

When it comes to bibliometrics we can help you by
looking up bibliometric indicators in order to support you in your research context. Bibliometrics can
also be useful to place journals and publications in
context within your discipline and publishing tradition. We can also give you tips on how to search
and interpret bibliometric
indicators.

Reference Management

We can also help you with questions on reference
management and using reference management
tools like EndNote. Reference management tools
are a great help when collaborating with other researchers and our Search support.

Follow the library research blog:
forskningsrelaterat.hb.se

