


Det här materialet gjord för dig som är lärare och 

vill gå en visning på Stadsbiblioteket med din klass 

eller elevgrupp. 

 

Materialet är uppdelat efter olika avdelningar och 

våningsplan i biblioteket.  

På varje sida finns information om vad de olika 

avdelningarna innehåller och hur man kan använda 

våra medier. Vi informerar även om våra digitala 

resurser i detta material. 

 

Mer information om biblioteken i Göteborg finns på 

vår hemsida www.goteborg.se/bibliotek 

  

Visningsmaterial 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist Uppdaterad december 2016  

http://www.goteborg.se/bibliotek


När du kommer in i Stadsbiblioteket möts du av vår 

entré. Där kan du skaffa bibliotekskort, få hjälp med 

hänvisningar till vilken avdelning du ska besöka 

eller söka efter det du letar efter i våra sökdatorer. 

 

Sökdatorer finns runt om i biblioteket på alla 

avdelningar, med hjälp av dem kan du hitta 

bibliotekets olika medier. Genom att logga in på ditt 

bibliotekskonto kan du se dina lån, låna om eller 

reservera sådant du vill låna.  

 

Du kan nå vår bibliotekskatalog hemifrån på 

www.gotlib.goteborg.se med hjälp av ditt 

bibliotekskort och pinkod. 

 

Stadsbibliotekets entré 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 

http://www.gotlib.goteborg.se/


 

En trappa ner finns ungdomsavdelning Dynamo på 

plan -1.  

 

Här finns ungdomsromaner på olika språk och 

böcker på olika genrer och teman; exempelvis 

fantasy, skräck, HBTQ, science fiction och 

klassiker. 

 

Här finns också ungdomsböcker på lätt svenska, 

ungdomsfilm, faktaböcker och tidningar.  

 

Fråga gärna personalen för att få lästips eller hjälp 

med att söka efter det du letar efter.   

 

Plan -1  

Dynamo Läs 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 



 

Dynamo Game är en plats för fritid och kul. Här kan 

man spela tv-spel med sina kompisar, pyssla, vara 

med i en brädspelsturnering eller hålla i ett 

arrangemang. Vi har en scen som man som ung 

får använda och ytor att göra en utställning på.  

På vardagar har caféet sopplunch. Många kommer 

hit för att äta soppa och plugga ihop.  

 

Under terminerna finns läxhjälp, bokcirklar och 

skrivarworkshops.  

 

I Dynamo Game finns serieromaner, manga och 

urban fantasy. Här finns även tv-spel att låna hem.  

Plan -1  

Dynamo Game 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 



På Plan 1 finns våra skönlitterära samlingar på 

svenska och engelska. Här står böckerna indelade 

efter författarens efternamn. Du finner också litteratur 

på engelska på plan 1. Vi erbjuder också e-böcker på 

svenska och engelska för nedladdning. Följ 

instruktioner på webben eller hämta vår tryckta folder. 

 

Vill du veta mer om en viss författare eller tidsepok 

eller leta efter författare från ett visst land kan du be en 

bibliotekarie visa dig Alex. Det är ett författarlexikon på 

nätet som innehåller presentationer av tusentals 

skönlitterära författare från hela världen.  

 

I Alex är det lätt att lära om författarnas liv och sätt att 

skriva. Du hittar också listor på filmade böcker. Sök 

även litteratur och författare efter genrer, epoker, 

litterära priser, länder och regioner. 

 

 

 

Plan 1 – Skönlitteratur 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 

http://e-gotlib.elib.se/
http://gotlib.lib.overdrive.com/
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bibliotek/lana/ladda-ner-e-bocker/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DVydzAwcQ_2cXD0N_A1dTU31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigD2S0lL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.goteborg.se/bibsok
http://www.goteborg.se/bibsok


Vidare på plan 1 finns också Litteraturvetenskap och 
språkvetenskap. Här står böcker om litteraturvetenskap och  

-historia, författarbiografier och böcker om svenska språket.  

 

På plan 1 finns också våra dagstidningar. Vi har två bra digitala 
resurser för dig som vill använda det i ditt skolarbete. Dels 
Mediearkivet/Retriever som är Skandinaviens största 
tidningsdatabas med artiklar ur dagstidningar, tidskrifter och 
affärspress i fulltext och PDF. Mediearkivets material går som 
längst tillbaka till 1987, och du kan söka på ämnen som ”ubåt” 
eller ”regeringskris” eller vilket ämne du än vill veta mer om.  

 

Den andra resursen är PressReader som både finns som app 
och webbversion. I den läser du dagsaktuella tidningar från hela 
världen på olika språk. Du kan alltså läsa om aktuella händelser i 
dagspress från landet det sker i. 

 

Plan 1 – Litteraturvetenskap och Tidningar 

Screenshot – Pressreader i mobilen 

http://www.goteborg.se/bibsok
http://www.goteborg.se/bibsok


SPECIALMEDIA är en avdelning för dig med 

någon form av svårighet att läsa en tryckt text eller 

för den delen bläddra i en tryckt tidning eller bok.  

 

Du har möjlighet att få tillgång till hela MTM:s 

(Myndigheten för tillgängliga medier) katalog över 

Talböcker. De kan du till exempel ladda ner till en 

smart telefon eller surfplatta via appen Legimus. 

Men det finns också andra sätt att lyssna på en 

talbok. 

 

Besök gärna Talboksdropin på måndagar 15.00-

17.00 för att lära dig mer. 

 

 

Plan 1 – Specialmedia  

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 

http://www.mtm.se/
http://www.legimus.se/


Här hittar du allt från ekonomi, samhällskunskap, biografier, historia, 

geografi, religion, pedagogik, vårdvetenskap, naturvetenskap, 

datateknik med mera. Vårt digitala utbud är brett och varierat och ska 

användas tillsammans med vårt tryckta material. På Plan 2 finns 

också litteratur på andra språk än svenska och engelska. 

 

Den kanske bredaste söktjänsten på biblioteket är Ebsco. Den 

innehåller tusentals artiklar om alla möjliga ämnen ur engelskspråkiga 

tidskrifter. Artiklarna kan översättas till flera olika språk. Här hittar du 

exempelvis artiklar om exempelvis naturvetenskap, historia, miljö och 

samhällsvetenskap och teknik.  

 

Nationalencyklopedin  är det största svenska uppslagsverket som 

även har lexikon på 22 språk, korsordshjälp, temapaket om olika 

ämnen för grundskola och gymnasium. Här finns också atlas, fakta 

om internationella samarbeten, globala frågor och om länder som du 

kan jämföra med varandra. 

 

 

Plan 2 – Facklitteratur 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 

http://www.goteborg.se/bibsok
http://www.goteborg.se/bibsok


På språkavdelningen finns litteratur på över 40 språk, här 

finns även lexikon, grammatik, språkkurser och lättlästa 

böcker på flera olika språk. Dessutom finns det en hylla med 

böcker på lätt svenska, SFI-material, svenska språkkurser, 

svensk grammatik på olika språk. Vill du läsa en språkkurs 

på din telefon eller surfplatta kan du låna en e-bok eller e-

ljudbok.  

 

Om du vill träna på att tala och förstå svenska tillsammans 

med andra kan du vara med på Språkträffar och andra 

program på lätt svenska som arrangeras varje vecka. 

 

På Plan 2 finns även ett av EU-kommissionens 

informationskontor, Europa Direkt Göteborgsregionen. Här 

kan du hitta böcker om EU och gratis informationsmaterial. 

Europa Direkt ordnar också föreläsningar och debatter. Läs 

mer på www.goteborg.se/europadirekt 

 

Plan 2 – Språk 

Språkträff på lätt svenska. 

https://www.goteborg.se/europadirekt


På avdelningen för ekonomi finner du till exempel 

ekonomisk historia och böcker om organisationer 

och hur våra ekonomiska modeller ser ut. Här finns 

också böcker om hur du kan starta ditt eget företag 

och information om EU. 

 

Går du vidare till Samhällsvetenskap kan du hitta 

böcker inom juridik, politik, sociologi, rättsvetenskap 

och genus med mera.  

 

Du kan komplettera det tryckta materialet med 

söktjänsten Lag & Avtal som innehåller artiklar från 

tidningen (Lag & Avtal) om arbetsrätt, och erbjuder 

senaste nytt om nya lagar, viktiga avtal, domar, 

rättspraxis och debatt. Vi har också ett par 

affärssöktjänster men de kräver hjälp av en 

bibliotekarie att komma åt och instruktioner i hur man 

söker. Kontakta personal för att få veta mer om dem. 

Plan 2 – Ekonomi och Samhällsvetenskap 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 

http://www.goteborg.se/bibsok
http://goteborg.se/wps/portal/start/bibliotek/sok/databaser/logga-in-hemifran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSzMnE31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCENdgC/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


De flesta av våra biografier finns på plan 2 (sport, 

dans/skådespelare, musik finns på respektive 

avdelning). En biografi är en redogörelse för en 

persons liv. 

 

Du kan komplettera böckerna med söktjänsten 

Biography in Context som är ett lätt sätt att 

överskådligt lära dig mer om en viss person. Du 

läsa om bland andra Hillary Clinton, Beyoncé, Tim 

Berners-Lee, Zlatan Ibrahimovic, Jane Goodall, 

Stephen Hawking och många fler.   

 

Plan 2 – Biografier 

Fotograf Anna-Lena Lundqvist 

http://www.goteborg.se/bibsok


Här står historia-  och geografiböckerna 

tillsammans ordnade efter kontinenter och länder.  

Om du vill veta mer om ett lands historia eller 

kultur, en konflikt i världen eller en politisk händelse 

kan man använda Landguiden . Här finns också en 

bra statistikfunktion för att t.ex. kunna göra 

jämförelser mellan länder. Den drivs av 

Utrikespolitiska Institutet, deras trycka utgåvor som 

kallas ”Länder i fickformat” blir till skillnad från den 

digitala versionen snabbt för gamla.  

 

Inter Press Service (IPS) är en internationell 

nyhetsbyrå med fokus på globala utvecklingsfrågor. 

Här kan du hitta artiklar om miljö, mänskliga 

rättigheter, hälsa, arbete och minoriteter. Artiklarna 

finns på 12 olika språk och kan användas på 

biblioteket   

Plan 2 – Historia och Geografi 

Exempel på grupprum. 

http://www.goteborg.se/bibsok
https://www.goteborg.se/bibsok


Vidare finner vi matematik, fysik och kemi och lite 

längre bort på avdelningen finns böcker om 

naturvetenskap, astronomi och programmering. I 

söktjänsten Science in Context finns fakta om 

naturvetenskapliga ämnen, experiment och 

biografier om forskare som Vera Rubin och Neil 

deGrasse Tyson. Här finns artiklar i fulltext, videor, 

bilder, ljudfiler och kartor där du kan se olika 

företeelser i världen, exempelvis 

klimatförändringar, rökning och fetma. 

 

Medicin och Vårdvetenskap är närliggande till 

Naturvetenskap och förutom vårt breda tryckta 

material finns Läkartidningens digitala arkiv med 

artiklar från tidningen som finns i fulltext från och 

med 1996. De flesta vetenskapliga artiklar 

referentgranskas (peer review) inför publicering.  

 

 

Plan 2 – Naturvetenskap och Medicin 

Läs- och studieplatser mot avenyn. 

http://www.goteborg.se/bibsok
http://www.goteborg.se/bibsok


Information om bibliotek: 

www.goteborg.se/bibliotek 

Ditt konto och bibliotekskatalog: 

www.gotlib.goteborg.se 

 

Länkar 

E-böcker och e-ljudböcker på svenska: 

e-gotlib.elib.se  

E-böcker och e-ljudböcker på engelska: 

 http://gotlib.lib.overdrive.com 

 

 

 
Bibliotekens söktjänster och digitala resurser: 

www.goteborg.se/bibsok 

Pressreader: 

www.pressreader.com 

 

 

Stadsbiblioteket på sociala medier 

 

facebook.com/stadsbiblioteketgbg 

Instagram: stadsbiblioteketgbg 

Twitter: stadsbiblioteketgbg 

www.stadsbiblioteket.nu 

http://www.goteborg.se/bibliotek
http://www.gotlib.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/bibsok
http://www.pressreader.com/


För att få låna en bok/e-bok eller använda en digital resurs som ett bibliotek prenumererar 

på behöver du ett bibliotekskort med tillhörande pinkod. Är du under 18 behövs målsmans 

underskrift för att skaffa bibliotekskort. Vissa resurser kan du använda hemma eller på 

skolan, andra bara på bibliotekets datorer. Mer information finns på vår hemsida. 

 

Övrig information 

Många söktjänster/digitala resurser är på engelska. Detta är helt enkelt för 

att det dominerande vetenskapliga språket idag är just engelska. För att 

använda en informationskälla behöver man veta att den finns, var man 

kan finna den, känna till vad den innehåller och hur man söker i den.  

 

 

Missa inte att vi har 10 grupprum på Stadsbiblioteket. De går inte att boka i 

förväg utan är det ledigt är det bara att gå in. Det finns också många olika typer 

av studieplatser. 

 

Kontakta personalen på biblioteket för att få veta mer om bibliotekets alla 

resurser. 

 

 


