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Fler exemplar av kursböcker önskas:
Vi köper alltid in kursbokstitlar som e-böcker när det 
är möjligt, som ett komplement till de tryckta.

Det finns inte längre ett tak för antal exemplar vi 
köper in (tidigare 12), d.v.s. vi köper in fler exemplar 
av titlar som används på många kurser eller kurser 
med många studenter.

Större samlingar/större elektroniskt bestånd:
Ni har möjlighet att lämna inköpsförslag, nu direkt 
från startsidan! Det går nu också att tala om vilket 
format ni föredrar, tryckt eller elektroniskt.

Saknas en bok i Lund? Vi hjälper till med fjärrlåne-
beställningar av material inom Sverige som ett 
komplement till materialet på plats.

Vi testar olika modeller för användarstyrt inköp av 
e-böcker inom biblioteksnätverket under 2014/2015. 

Våra nyinköpta böcker: 
• Sammanställs månadsvis i en lista som finns på vår 

webbplats
• Skyltas i låneexpeditionen och på boksnurror samt 

syns som boktips på bibliotekets Facebook och på 
Edens infoskärm

Tekniska problem med e-böcker: 
I guiden E-books and E-readers - FAQ går det att läsa 
om hur ni gör för att hitta och få åtkomst till e-böcker 
vid Lunds universitet samt om de villkor som gäller på 
våra leverantörers plattformar:
http://libguides.lub.lu.se/ebooks_english

Fler tysta läsplatser, fler tysta datorrum och 
bekvämare studieplatser önskas:
Vi håller för närvarande på att se över bibliotekets 
studiemiljö och arbetar för att möta era önskemål. 
Under sommaren har vi upprättat en sal för de som 
vill kunna läsa och samtidigt arbeta med sina bärbara 
datorer. Den ligger vägg i vägg med den tysta läse-
salen.

Dessutom undersöker vi just nu olika alternativ för 
bekvämare (och tystare) stolar samt olika former av 
ljudabsorberande möblemang.

Hemsidan upplevs som rörig:
Det senaste året har vi, liksom större delen av Lunds 
universitet, byggt om vår webbplats från grunden. 
Under våren har vi sedan genomfört användarstudier, 
där både studenter och forskare har deltagit, för att 
se hur väl webbplatsen möter era behov och genom-
för kontinuerligt justeringar där så krävs.

Var med och påverka du också!
Fyll i formuläret på:
http://sambib.lu.se/kontakt/fragor-forslag
eller mejla oss: info@sambib.lu.se!

Era kommentarer. Våra svar.
HÖSTEN 2014 GENOMFÖRDE LUNDS UNIVERSITET EN STOR BIBLIOTEKSENKÄT DÄR STUDENTER, 

LÄRARE, FORSKARE OCH PERSONAL DELTAGIT OCH SVARAT. HÄR FINNER DU ETT URVAL AV 

KOMMENTARERNA VI FICK OCH DE ÅTGÄRDER VI VIDTAGIT FÖR ATT BÄTTRE MÖTA ERA 

ÖNSKELMÅL. VAR MED OCH PÅVERKA DU OCKSÅ!
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