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Guide till THS-bibliotekskatalog
Tips om hur du kan söka i THS-bibliotekskatalog
I THS-biblioteks webbkatalog kan du söka material som finns på biblioteket. Förutom böcker
kan du bland annat söka efter tidskrifter och examensarbeten. Du kan välja att söka i fritext,
titel, författare, ämnesord eller ISBN-nummer. Om du vet vilken bok du söker kan ett
effektivt sätt vara att välja fritextsökning och skriva in namnet på författaren och något mer
särskiljande ord ur titeln. Det är överlag bra att utesluta småord och ofta förekommande ord
när du söker. Om du t. ex söker titeln Led by the Spirit räcker det med att skriva in orden Led
och Spirit i sökfältet.

Du kan också avgränsa sökningen till särskilda materialtyper (t.ex. tidskrifter/periodikum)
genom att välja i rullgardinen till höger. I katalogen ges träffar även om du bara skriver in
början på ordet (s.k. automatisk trunkering). För att vara säker på att inte utesluta träffar
med andra ändelser räcker det därför med att skriva in början på sökordet. Skriver du t.ex in
ordet kvinn i sökfältet ger det träffar både på kvinnor, kvinnors, kvinna och kvinnlig etc. Om
du är osäker på hur ett ord börjar eller stavas kan du använda procenttecknet för att
maskera ett eller flera tecken. Blom%ist ger t.ex träffar på Blomkvist, Blomqvist, Blomquist
etc. Tänk på att du kan få fler träffar genom att även använda engelska sökbegrepp,
synonymer eller närliggande begrepp.

Var står boken?
Sök fram titeln du är intresserad av. Av träfflistan framgår bokens titel, eventuell författare
samt vilken hylla boken står på.

Klicka på titeln för mer information om boken. Under rubriken Hylla ser du var de olika
exemplaren står. Observera att kurslitteratur inleds med beteckningen KURS och står på
samma hylla.

Här är boken uppställd på författarens
efternamn.

Oftast står boken sorterad på författarens efternamn på respektive hylla. Om boken istället
för en författare har en redaktör eller har fler än tre författare står den dock uppställd på
titeln. Observera att när boken står på titeln så är den uppställd på ordet som följer efter
bestämd eller obestämd artikel när sådana förekommer. The Modern Theologians, ed. by
David F. Ford står till exempel uppställd på Modern.

Här är boken uppställd på titeln.

Hur gör jag en reservation?
Du ser om boken finns tillgänglig eller är utlånad och i så fall när den förväntas återlämnas
under fälten ”Status” och ”Förfallodag”. Det är endast möjligt att reservera utlånat material.
För att göra en reservation sök rätt på boken och klicka på titeln. Tryck på knappen reservera
och logga in. Klicka på ”Slutför reservation”.

Hur loggar jag in på låntagarkontot?
För att se vilka böcker du lånat och för att kunna låna om måste du logga in. Detta gör du
genom att klicka på ”Logga in/Låna om” under fliken Låntagarkonto och fylla i ditt
lånekortsnummer och PIN-kod .

Här kan du se och
ändra dina uppgifter.

Här kan du också se dina adressuppgifter under fliken ”Mina data”. Har du flyttat eller bytt epost eller telefonnummer måste du ändra dina uppgifter här under ”Mina persondata”. Det
är även här du ändrar din PIN-kod. När du är klar är det bra om du loggar ut.

