
Fysik- och astronomibiblioteket distansundervisning VT 2020 

Information till Dig från Fysik- & astronomibiblioteket 
 
Hej student! 
 
Även om all undervisning nu sker på distans, fortsätter biblioteken att ge dig stöd i din utbildning. 
Bibliotekslokalerna med studieplatser håller öppet. Tills vidare håller även Fysikbibliotekets lånedisk 
öppet så att ni kan låna kursböckerna under öppettiden 9-15. Från och med måndag 23 mars 
begränsas lånediskens öppettider till 10-12. 
 
Ni kommer åt hela vår digitala samling och våra söktjänster via bibliotekets webbsida dygnet runt. 
Det viktigaste ni behöver för era studier finns samlat i libguider för studenter på grund och avancerad 
nivå (se nedan). Har ni frågor om referenshantering, sökteknik eller källkritik som ni inte hittar svaren 
på i Libguiderna kan ni maila eller ringa Annika Nilsson, annika.nilsson@fysik.lu.se eller 046-2227776 
 
Flera kursböcker finns digitalt tillgängliga genom campuslicens. 
http://www.fysik.lu.se/bibliotek/kurslitteratur/ 
 
Att komma åt e-resurser hemifrån 
För att komma åt e-resurser (artiklar och e-böcker) hemifrån finns det olika alternativ: 

1) Använd länkarna till olika sökverktyg från Bibliotekets hemsida. Logga in med student-ID. 
2) Använd LUBsearch för att hitta källor. Logga in med student-ID. 
3) Lägg till texten http://ludwig.lub.lu.se/login?url= framför webbadressen till resursen du vill 

komma åt. Logga in med student-ID. 
4) För att slippa logga in med student-ID kan du sätta upp ett VPN (Virtual Private Network) från 

din hemdator. Gå in på https://luservicedesk.service-now.com/support/ och sök på VPN för 
att ta reda på hur du kan göra detta. 

 
Låna böcker 
För att kunna låna tryckta böcker behöver du aktivera ditt LU-kort som lånekort. Det gör du genom 
att logga in i vår bibliotekskatalog LUBcat. Detta behövs inte för att läsa e-böcker. Alla kursböcker 
finns tillgängliga som referensexemplar bakom bibliotekets lånedisk, dvs de kan läsas på plats men 
inte lånas hem. Övriga böcker kan lånas även när lånedisken är stängd. Använd datorn utanför 
biblioteket och logga in med ditt student-ID. Följ instrutioner för självregistrering. Så länge något av 
biblioteken inom LU håller öppet kan du lämna tillbaka dina lånade böcker som vanligt. Om alla 
biblioteken skulle stänga kommer återlämningsdatum att flyttas fram tills vi öppnar igen.  
  
Viktiga länkar 

• Fysik- & astronomibibliotekets hemsida: http://www.fysik.lu.se/bibliotek/ 
• Biblioteksguide för studenter på grundnivå: http://libguides.lub.lu.se/fysikstudenter 
• Biblioteksguide för studenter på avancerad nivå: http://libguides.lub.lu.se/advanced_physics 
• Uppslagsverk och referensverk inom fysik (e-böcker): http://libguides.lub.lu.se/physics_eref 
• Problem med att komma åt en artikel: http://libguides.lub.lu.se/c.php?g=297537 
• Sökguide: http://libguides.lub.lu.se/search 
• Guide till att göra litteraturöversikt: http://libguides.lub.lu.se/litteraturoversikt 

 
Ni är välkomna att höra av er via mail till (annika.nilsson@fysik.lu.se eller biblioteket@fysik.lu.se).  
Så länge vi håller öppet är ni även fortsatt välkomna till biblioteket med era frågor.  
 
//Kristina, Annika, Marianne, Eva (Fysik- & astronomipersonal) 


