Uppsala universitetsbibliotek

Välkommen till
Uppsala universitetsbibliotek!

är ett offentligt forskningsbibliotek som är öppet för alla.

Lånekortet
gäller på alla bibliotek inom Uppsala
universitet. Fyll i ansökan om lånekort på webbplatsen.
Ta med legitimation och hämta ut kortet i informationsdisken
på något av biblioteken.
Ämnesguider ger dig ett urval av användbara resurser
inom ett visst ämne: artiklar, böcker, databaser, encyklopedier, referenshantering etc.
Elektroniska resurser har du tillgång till via UpUnet-S.
Logga in med ditt användar-id och lösenord A.
Boka en bibliotekarie. Du kan boka tid med en bibliotekarie för hjälp med informationssökning. Använd formuläret
på vår webbplats.
Fråga biblioteket. Ställ frågor till oss via chatt eller e-post.
Chatten är öppen måndag–fredag 9–16.
Kopiering och utskrift. Använd ditt passerkort för att
skriva ut, kopiera och skanna dokument. Det går att skriva ut
från bärbara datorer. Läs mer på www.korint.uu.se
WiFi är tillgängligt via nätverken UpUnet-S och Eduroam.

Service till studenter med läs- och skrivsvårigheter.
Du kan låna kursböcker som talböcker. Kontakta biblioteket
för mer information. Uppsala universitetet har också samordnare för studenter med funktionshinder.
Mer information finns på www.ub.uu.se

Följ oss på:

facebook

twitter

instagram

CAROLINABIBLIOTEKET
www.ub.uu.se
Öppettider
Mån–fre 8.30–21.00
Lör–sön 9.00–18.00
Telefon: 018-471 39 49
E-post: carolinabibl@ub.uu.se
Besöksadress: Carolina Rediviva,
Dag Hammarskjölds väg 1, Uppsala
Postadress: Box 510, 751 20 Uppsala

KPH, Uppsala februari 2016

Fjärrlån. Böcker som Uppsala universitetsbibliotek inte har
kan ofta lånas in från andra bibliotek. Kopior av artiklar kan
också beställas.

Carolinabiblioteket
Ämnesbibliotek för
humaniora • sociologi • teologi

Carolinabiblioteket
är ett ämnesbibliotek för humaniora, sociologi och
teologi. Dessutom finns äldre samlingar inom andra
ämnen.

Carolina Rediviva – Läsplatser
Carolina Rediviva – Husinformation
PLAN 9

Böcker söks i våra kataloger där du hittar hylluppställningen. Böcker i Öppen samling hämtar och
lånar du själv på plan 9. Kursböcker på plan 9 och
referensböcker på plan 4 och 5 får bara läsas i
biblioteket. Övriga böcker måste beställas fram genom
katalogerna och kan lånas i katalogrummet nästa
vardag.
Tidskrifter, både tryckta och elektroniska, hittar du
via Tidskrifter A–Ö på bibliotekets webbplats. En
del tidskrifter, främst vetenskapliga, står i tidskriftsläse
salen (TLS) på plan 6. Här hittar du även de senaste
dagarnas DN, SvD och UNT, samt ett urval utländska
dagstidningar. Övriga tidskrifter står på magasin och
måste beställas fram. Mikrofilmade svenska dagstidningar läses i mikrofilmsrummet på plan 5.

Öppen samling
Kursböcker

PLAN 6
Tidskriftsläsesal

Läsessal
aal D
Läsesal

Både tysta läsesalar och grupparbetsplatser
finns i biblioteket.

Läsesal C
Övre plan
Mikrofilmer

Publika datorer med Office finns på plan 4.

PLAN 5

Låneautomater finns på plan 4 och 9. En återlämningsautomat finns på plan 4.
Söker du handskrifter, noter, bilder, kartor,
eller äldre tryck, vänd dig till Kulturarvet som finns i
samma hus.
Carolinabiblioteket får sedan 1600-talet pliktleveranser
av allt som trycks i Sverige. En del av materialet syns
inte i katalogen. Om du har frågor eller inte hittar det
du söker, kontakta oss gärna!

Läsesal B

Trappa till Digital bild

Läsesal A
Läsesal C
Grupparbetsplatser

Specialläsesal

Utbildningslokal

Tysta läsplatser
Quiet study spaces
Läsplatser
Study spaces

Lån och information
Reception

PLAN 4
Entréplan
Café

WC/RWC
Skåp

Utställning

Gruppstudieplatser
Group study spaces

