
  Velkommen til biblioteket  

Biblioteket er en viktig del 

av høgskolens læringsmiljø 

og tilbyr bøker, tidsskrifter, 

databaser og 

arbeidsplasser. 

  

Biblioteket ligger i øverste 

etasje i A-bygget.  

 
Åpent: 

- Mandag - søndag kl. 6 - 23 
 

Betjent bibliotek: 

- Mandag - fredag kl. 8 - 18 
 

Når biblioteket er ubetjent, må du ha 

gyldig studentkort eller lånekort for å 

komme inn.  



  Skranken 

Her får du veiledning, hjelp til å 

finne faglitteratur og svar på det 

meste av små og store spørsmål.  

 

Ved siden av skranken finner du 

en utlånsautomat hvor du kan 

låne, levere, fornye lån og hente 

reserverte bøker.  

 

 

 

 

 



   Datamaskiner 

PC-ene i biblioteket har  

tilgang til internett og  

bibliotekets e-ressurser  

 

• Oria  

• databaser  

• e-tidsskrifter  

• e-bøker 

 

PC-ene krever innlogging  

og brukerkonto 

 



   Hurtigsøk 

Hurtigsøk kan foretas på 

PC-ene ved 

inngangspartiet 

 

Disse PC-ene krever 

ikke innlogging til 

brukerkonto 



Trådløst nettverk 

Store deler av biblioteket er 

tilgjengelig på nettet: e-bøker,  

e-tidsskrifter og bibliotekets egne 

nettsider - med blant annet 

opplysninger om bruk av kilder i 

oppgaveskriving  

 

I biblioteket kan du også bruke din 

egen datamaskin og koble opp til 

det trådløse nettverket 



   Digitalt bibliotek 

Bibliotekets e-ressurser er 

tilgjengelig for alle 

studenter og ansatte. 

 

Fra hvor som helst i verden 

kan du bruke ekstern 

pålogging. 



   Boksamlingen 

Det meste av boksamlingen 

befinner seg i den østre delen 

av biblioteket.  

 

Bøkene er oppstilt etter  

Deweys desimalklassifikasjon.  

Oria brukes til å finne fram. 

 

Bøkene er til utlån. Lånetiden 

er fire uker og lån kan fornyes.  

 



    Referanselitteratur  

I referansesamlingen 

finner du oppslagsverk 

innen forskjellige fag. De 

er merket med gul tape 

med r. Disse bøkene kan 

bare  brukes i biblioteket.  



    Tidsskrifter  

Biblioteket abonnerer også  

på ca 26 000 e-tidsskrifter 

Tidsskriftene er oppdelt i 

seksjoner: 

- Helsefag og samfunnsfag  

- Logitrans: økonomi, 

logistikk og transport  

Lånetid: en uke 

 



 Atlas, leksika, pensum og ukelån  

I denne delen av biblioteket  

finner du 

• pensumsamling  

• oppslagsverk  

• referansesamling  

• ordbøker 

• publikasjoner utgitt av 

ansatte 

 



   Aviskroken 

I aviskroken finner du aviser 

fra ulike deler av landet.   

 

Biblioteket gir også 

tilgang til ATEKST (norske 

avisartikler i fulltekst). 



    Rullemagasin 

Nyere årganger av tidsskrifter  

står alfabetisk i rulle-

magasinet øst i biblioteket.  

 

Eldre årganger står i magasin 

i kjelleren og må bestilles i 

skranken. 

 



LOGITRANS bibliotek 

Dokumentasjonssenter for logistikk og transportøkonomi  

LOGITRANS bibliotek presenterer 

bøker, tidsskrifter og kurs- og 

konferansenyheter. 

 

LOGITRANS bibliotek finnes også 

på bibliotekets nettsider. 

 

 

 

 



     Utsmykking 

Biblioteket har utsmykking  

av bl.a. kunstnerne 

Gjertrud Hals og Ingeborg 

Nissen Aurdal. 



   Kopimaskin 

 

 

Biblioteket har en skriver (krever 

innlogging med studentkort). Denne 

fungerer også som kopimaskin og 

skanner.  

 

Her finner du i tillegg hullemaskin, 

stiftemaskin og annet utstyr.   

 

 

I tillegg er det flere studentskrivere  

i både A- og B-bygget. 

 

Spør oss! Vi hjelper gjerne!  

  

 

 



   Lese- og arbeidsplasser  

Det finnes mange 

arbeidsplasser rundt om i 

biblioteket, og dessuten to 

stille leserom, et PC-rom 

og et grupperom. 

  

 

  

 

 



Stillesone 

I biblioteket finner du flere stille 

arbeidsplasser: både en stillesone i 

østenden av biblioteket  og to stille 

leserom. 

 

I tillegg er det flere grupperom og 

sittegrupper i både A- og B-bygget.  

 



   Utsikt 

Biblioteket har utsikt  

over Moldepanoramaet. 

 

VELKOMMEN! 

 

 


