Högskolebibliotekets tjänster och service för dig som är lärare
» LÅNEKORT
Lånekort skaffar du genom att fylla i bibliotekets webbformulär för
lånekortsansökan och sedan skriva under en låneförbindelse i lånedisken.
» ELEKTRONISKA RESURSER
De flesta av bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker har du
tillgång till var du än befinner dig. Du söker upp dem via bibliotekets
webbplats. Inom högskolans nätverk är du automatiskt inloggad, utanför
loggar du in med samma användarnamn och lösenord som du använder för
att logga in på din dator.
» REFERENSHANTERING
Behöver du support på referenshanteringssystemen EndNote eller Zotero?
Då kan du kontakta oss. Till EndNote behöver du licens som du ordnar
själv, Zotero är ett gratisprogram. Vi visar grunderna och hjälper dig att
komma igång.
» NYHETER I RSS-FORMAT
Håll dig uppdaterad om senaste nytt på biblioteket! Via RSS kan du
bevaka nya böcker, filmer, tidskrifter, publikationer i HUSA och mycket
mer. RSS-funktionen aktiverar du enkelt på bibliotekets webbplats.
» BIBLIOTEKETS TOOLBAR
Snabbast åtkomst till våra informationsresurser får du om du laddar ner
bibliotekets toolbar till din webbläsare. Sökfunktionerna finns då framför
dig i samma ögonblick som du behöver dem.

» KONTAKTBIBLIOTEKARIER
Varje sektion har en eller flera kontaktbibliotekarier som fungerar som dess
personliga kontakt. Kontaktbibliotekarien
ansvarar för förvärv av medier inom sektionens ämnen och ger handledning
och undervisning i informationssökning. Om du vill beställa undervisning
tar du själv kontakt med din bibliotekarie.
» LÅNA FRÅN ANDRA BIBLIOTEK
Om du behöver artiklar eller böcker som vårt bibliotek saknar kan du
beställa ett fjärrlån. Böcker beställs kostnadsfritt från bibliotek inom
Norden. Artiklar kostar 50 kr och debiteras din sektion. Beställningen gör du
antingen i informationsdisken eller via ett webbformulär. Det går också bra
att beställa direkt via Libris eller SFX.
» E-PUBLICERING
Uppsatser och forskningspublikationer från Högskolan i Halmstad
registreras i Halmstad University Scholarly Archive (HUSA). Genom detta
digitala arkiv ökar synligheten och användningen av den forskning som
bedrivs på högskolan. I HUSA hittar du både arbeten i sin helhet (fulltext)
och referenser och abstracts.
» HANDLEDNING I INFORMATIONSSÖKNING
Vi hjälper dig med dina frågor om informationssökning. Det kan handla om
allt från att leta rätt på en viss artikel eller bok, till att få veta hur man söker i
en viss databas eller använder e-böcker. Du kontaktar oss på det sätt som
passar dig bäst. Besök oss i informationsdisken, maila, ring eller boka in en
enskild tid med en bibliotekarie.

