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Konstuniversitetets bibliotek
Teaterhögskolans orientering för nya
studerande, del 2
11.10.2021 kl. 10:40–11:00
Auditorium 1

Konstuniversitetets bibliotek
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Välkomna till
konstbiblioteket som
är öppet för alla

Konstuniversitetets bibliotek är ett
konstbibliotek som är specialiserat på olika
konstområden inom undervisning och
forskning vid universitetet.
Från och med hösten 2021 har
Konstuniversitetets bibliotek två
verksamhetsställen i Helsingfors och ett i
Kuopio:
• Konstuniversitetets campusbibliotek i
Sörnäs: Bildkonstakademin och
Teaterhögskolan
• Konstuniversitetets campusbibliotek i Tölö:
Sibelius-Akademin
• Konstuniversitetets bibliotek i Kuopio:
Sibelius-Akademin
Information om biblioteket finns på
Konstuniversitetets biblioteks webbplats på
adressen: lib.uniarts.fi

Skaffa Arsca-bibliotekskortet på
biblioteket
• För att låna behöver du ett Arsca-bibliotekskort.
• Bibliotekets Arsca-bibliotekskort fås från vilket som helst av verksamhetsställena
vid Konstuniversitetets bibliotek under öppettiderna för kundbetjäning genom att
visa upp ett identitetsbevis med foto.
• Kortet kan avhämtas när som helst under läsåret under bibliotekens öppettider för
kundbetjäning: https://lib.uniarts.fi/sv/general-info/oppettider-ochkontaktuppgifter/
• Om du vill ha ett elektroniskt bibliotekskort, skicka ett e-postmeddelande via din
Uniarts-e-post till bibliotekets e-postadress lib@uniarts.fi. Berätta i epostmeddelandet att du är en ny studerande som vill ha ett bibliotekskort.
• Nya studerande behöver inte fylla i ansökan om bibliotekskort, eftersom uppgifterna
om de studerande vid Konstuniversitetet överförs automatiskt till biblioteket.
• Om du har ett giltigt Arsca-kort behöver du inget nytt kort.
• OBS! Du kan använda bibliotekets e-material med hjälp av dina Uniarts-koder.
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Mobilbibliotekskortet –
alltid behändigt med
• När du skaffat ett elektroniskt eller
fysiskt bibliotekskort och loggat in på
Arsca med dina Uniarts-koder, hittar
du i dina egna uppgifter ett
mobilbibliotekskort som du kan
använda för att låna på samma sätt
som det fysiska bibliotekskortet som
du fått från biblioteket.
• Du kan ta en skärmdump av
mobilbibliotekskortet, så är det alltid
lätt tillgängligt. Kom ihåg att hålla
både ditt fysiska bibliotekskort och en
eventuell bild av mobilkortet i gott
förvar.
• Tills vidare behöver du inte PIN-kod
när du lånar i automaten.
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Låna och returnera flexibelt på bibliotekets alla
verksamhetsställen
• Lånen kan förnyas i Konstuniversitetets databas Arsca. Inloggningen sker med ditt
Uniarts-användarnamn.
• Materialet kan returneras till de båda verksamhetsställena vid Konstuniversitetets
bibliotek i Helsingfors.
• Material kan reserveras i Arsca och avhämtas från vilket som helst av
verksamhetsställena i Helsingfors.
• Kom ihåg att returnera eller förnya materialet i tid för att undvika
förseningsavgifter! Se prislistan över tjänster.
• Förseningsavgifterna kan också betalas på webben.
• Bibliotekets regler för användning: https://lib.uniarts.fi/sv/guides/tjanster/
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Materialet finns på
Arsca
uniarts.finna.fi
• Tryckt material: böcker,
tidningar
• E-material: e-böcker,
artikeldatabaser,
videodatabaser.
Distansanvändning med
Uniarts-koderna till exempel
från soffan hemma!
• Publikationsarkivet Taju:
Konstuniversitetets
publikationer, såsom
lärdomsproven i elektronisk
form, öppet tillgängliga för alla.
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Lista över databaser –
en sammanställning av
bibliotekets e-material
•

Om du till exempel vill använda material
från en viss databas lönar det sig att
använda bibliotekets databaslista:
https://libguides.uniarts.fi/az.php

•

I listan över databaser ser du också lätt
alla databaser som biblioteket har i
provanvändning. Du kan också själv ge
förslag på databaser för provanvändning
med blanketten för anskaffningsförslag.

•

Biblioteket skaffar databaser för
provanvändning under hela året. Beslut
om att skaffa nya databaser för följande
år fattas i slutet av föregående år.
Besluten påverkas i synnerhet av
bibliotekets årliga materialanslag och
utvecklingsprogrammet för materialet
vid Konstuniversitetets bibliotek.

Hjälp med informationssökning fås på
webben och av bibliotekspersonalen
• Guiderna för informationssökning
https://libguides.uniarts.fi/etusivu/sv
ger anvisningar för informationssökning: finns under länkarna på
bibliotekets huvudsida
• Kurser i informationssökning
Bibliotekets personal erbjuder undervisning som kan fås i olika
skeden av studierna. Teaterhögskolans kurser i
informationssökning för nya studerande ordnas våren 2022.
• Informationskliniker
På informationskliniken får du handledning i till exempel
informationssökning inom bildkonst. Ta kontakt per e-post:
lib@uniarts.fi
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Konstuniversitetets
campusbibliotek i Sörnäs:
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Campusbiblioteket i Sörnäs: bibliotekets lokaler
och öppettider
•

Bildkonstakademins och Teaterhögskolans bibliotek har under sommaren slagits samman till
ett gemensamt campusbibliotek i Sörnäs. Det nya biblioteket öppnades i september 2021.

•

Biblioteket ligger i fastigheten Kookos strax intill Kookos infoställe.

•

Öppettider för kundbetjäningen: Du kan bland annat hämta bibliotekskortet.

•

Meröppet bibliotek: Biblioteket kan användas under fastigheten Kookos öppettider, ingången
till biblioteket sker via dörren till bibliotekssalen. Ingen elektronisk nyckel eller kod behövs
för dörren.

•

I det meröppna biblioteket kan man till exempel låna och returnera material i en automat,
använda datorer och hämta reserverat material. Meröppethållningstiden upphör en timme
innan fastigheten stängs.

•

Öppettiderna finns på bibliotekets webbplats: https://lib.uniarts.fi/sv/general-info/oppettideroch-kontaktuppgifter/
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Klassificering av materialet
och lånetider vid
campusbiblioteket i Sörnäs

•

Biblioteket använder en egen
klassificering.

•

Exempel på hyllplats i Arscas
tillgänglighetsuppgifter: Hylla: Srn
04.05 Allen
Srn = Sörnäs campusbibliotek
04.05 = hyllklass

• Kursböckerna för 14 dygn finns
bland de övriga böckerna.
• Materialets lånetider:
• Böcker 28 dygn, kursböcker, AVmaterial och tidningar 14 dygn,
tidningarnas nyaste nummer lånas
inte ut.
• Bibliotekslån kan från och med
utlåningsdagen förnyas högst enligt
följande: 14 dygns lån 180 dagar
framåt och 28 dygns lån 360 dagar
framåt.
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Mycket material
inom scenkonst
•

Tryckta böcker: Informationskällor
inom följande områden: teater- och
danskonst, koreografi, regi,
dramaturgi, performance, ljus- och
ljuddesign, konstpedagogik,
konstnärlig forskning samt
konstskrivning.

•

Noter: På Sörnäs campusbibliotek finns
notmaterial som fokuserar på
scenmusik och musikmaterial som
stöder studerandenas
sångundervisning.

•

Om det inte finns material i Arsca om
det ämne du studerar, kan du göra ett
anskaffningsförslag:
https://uniarts.finna.fi/Feedback/Form/
AcquisitionProposal
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En betydande
samling pjäser
•

Den centrala och mycket använda
delen av samlingarna är tryckta
pjäser och pjäskopior.

•

Det finns över 4000 pjäskopior (fi.
plari).

•

Näytelmät.fi – en elektronisk
katalog över pjäser och en tjänst för
nedladdning, utskrift och kopiering
av pjäser. I tjänsten finns också
finländska pjäser översatta till
andra språk.

•

OBS! Tillgång till materialet i
tjänsten Näytelmät.fi med de egna
Uniarts-koderna via bibliotekets
databaslista:
https://libguides.uniarts.fi/az.php

Specialsamling: Samlingen för
Viborgs Scens bibliotek
• Till samlingen för Viborgs Scens bibliotek hör
pjäsmanuskript och tryckta pjäser som representerar
skådespel som uppförts på Viborgs Scen före krigen.
• Samlingens referensuppgifter finns katalogiserade i
Konstuniversitetets Arsca.
• Samlingen för Viborgs Scen är placerad i bibliotekets
grupparbetsrum i bibliotekets torgvåning.
• Materialet fås på begäran till påseende i bibliotekets lokaler,
men det lånas inte ut.
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En omfattande
samling tidningar i
tryckt och
elektronisk form

• På campusbiblioteket i Sörnäs finns
ett brett utbud av tidningar om
scenkonst.
• De senaste numren kan du läsa i
biblioteket och äldre nummer får
lånas. De äldsta årgångarna finns i
lagret. Placeringsuppgifter finns i
Arsca.
• I elektronisk form erbjuds tusentals
e-tidningar inom branschen via
databaser.
• Avgiftsbelagda artikelkopior fås via
fjärrtjänsten.
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E-böcker om scenkonst
•

Via söktjänsten Arsca hittar du
bibliotekets alla e-böcker.

•

Alternativt kan du söka böcker direkt på
olika tjänsteleverantörers sidor via
bibliotekets databaslista.

•

Inhemska e-böcker hittar du i Ellibstjänsten. I tjänsten finns också pjäser.
Konstuniversitetets samling Ellibs utökas
hela tiden.

•

Anvisningar för hur du laddar ner eböcker finns i
informationssökningsguiden:
https://libguides.uniarts.fi/e-material
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AV-material –
föreställningsinspelning
ar och intervjuer som
streamingtjänst

• Som streamingtjänster finns bl.a.
följande:
• Artfilms Kortfilmer och
dokumentärer särskilt om
scenkonst
• Dance in Video Inspelningar av
dansproduktioner
• Routledge Performance
Archive intervjuer, mästarkurser
• Theatre in Video Inspelningar
av teaterproduktioner
• Du får tillgång till
streamingtjänsterna med dina
Uniarts-koder via databaslistan.
• I bibliotekets AV-samling finns
också bl.a. teater, dans och filmer i
DVD-format. Uppgifter om
materialet finns i Arsca.
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Lärdomsprov av magistrar
som utexaminerats från
Teaterhögskolan i
publikationsarkivet Taju

•

I Konstuniversitetets
publikationsarkiv Taju sparas i
pdf-format alla lärdomsprov som
den studerande har gett tillstånd
till att spara.

•

Av de nya (3 år) lärdomsproven
finns endast de som inte har
publicerats i Taju som fysiska
exemplar i biblioteket.

•

Magistrarnas lärdomsprov som är
äldre än tre år finns i
Konstuniversitetets arkiv.

•

Både tryckta och elektroniska
skriftliga lärdomsprov från
Konstuniversitetet hittas via Arsca.

•

I Taju hittar du också många
andra publikationer från
Konstuniversitetet.
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Anskaffningsönskemål
och respons till
biblioteket
• Anskaffningsförslag kan skickas till
biblioteket via blanketten på Arscas
huvudsida:
https://uniarts.finna.fi/Feedback/For
m/AcquisitionProposal
• Allmän respons till biblioteket kan
skickas via blanketten:
https://uniarts.finna.fi/Feedback/Ho
me. Respons kan också lämnas i
responslådan i biblioteket.
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Frågor
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Tack!
Vi ses på biblioteket!

