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1. Introduktion

Tohoku Universitetsbibliotek

• Antal verk : 4 miljoner

• Historia
 Juni 1907 : Tohoku Kejserliga Universitet grundas

 Juni 1911 : Biblioteket byggdes (Det nuvarande arkivbiblioteket, Katahira)

 Maj   1949 : Tohoku Universitet nyskapas (nytt system)

 Nov   1973 : Huvudbiblioteket flyttades till Kawauchi

 1987 : Ett Informations-system blev installerat i biblioteket

 Juni 2007 : Tohoku Universitets 100de årsdag

 Juni 2011 : Tohoku Universitetsbiblioteks 100de årsdag

 Oct   2014      : Genomgående renovering av huvudbiblioteket
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Tohoku Universitets olika bibliotek

Huvudbiblioteket
(Kawauchi campus)

Medicinska biblioteket
(Seiryo campus)

Kita-Aobayama bibliotek
(Aobayama campus)

Ingenjörsbiblioteket
(Aobayama campus)

Jordbruksbiblioteket
(Aobayama campus)

Andra bibliotek
(Katahira campus etc.)
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2. Om huvudbiblioteket



• Böcker för universitetselever

• Böcker och material om humaniora-ämnen

• Antal verk: kring 2.8 miljoner

（4 miljoner totalt i Tohoku Universitetsbibliotek)

2-1. Grundinformation
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Byggnad 1

Huvudsakligen

BÖCKER
－För studier

－För forskning

Våning 1～3
Huvudsakligen

Journaler

Våning 4
Gamla och

ovanliga verk

Byggnad 2
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Huvudbiblioteket består av 2 byggnader:



Öppettider

• Veckdagar
Byggnad 1 8：00 ～ 22：00
Byggnad 2 8：45 ～ 17：00 

• Helger / Helgdagar
Byggnad 1 10：00 ～ 22：00
Byggnad 2 Stängt

＊Öppettiderna för skiljer sig för varje bibliotek
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Att komma in i biblioteket

Du måste använda ditt student-ID eller annat identidicationskort.

Bibliotekskort
（Forskarelever
/Icke-akademisk

personal）

Personal-ID
（Akademisk
personal）

Livstidsmedlemskapskort
för alumni association

Student-ID
（Grundnivå/ 

Master/Doktorand）
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Du kan lämna tillbaka

böcker från byggnad

1 här

Receptionen
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2-2. Vad du kan göra I 

biblioteket



Söka efter och läsa böcker

Online Public Access 

Catalog (OPAC)

Studier och forskning
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Kopiering

3 Kopiatorer i byggnad 1 och 2 

i byggnad 2

Kopiera och låna böcker

Låna böcker

Du måste ha ett student-ID eller

ett bibliotekskort

Borrow the books 
by yourself！
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Max antal lånebara verk och

låneperioder
Böcker från 

byggnad 1

Böcker från

källaren
Bundna

journaler

Elever på

grundnivå

10 verk

3 veckor

25 verk

6 veckor

5 verk

1 vecka

Master/Doktorand
10 verk

3 veckor

50 verk

6 veckor

5 verk

1 vecka

●Du kan reservera böcker och förlänga låneperioden genom “My Library”.

●Lånevillkoren skiljer sig från bibliotek till bibliotek.
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Datorer och trådlöst internet

Tillgång till internet（75）

Skrivare（prislagt）

Trådlöst internet

För att använda Wi-Fi, behöver du ett sub 

ID.

Du kan fråga om hjälp vid Reference Desk.
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Laptop self-checkout & återlämning

Check out Lämna 

tillbaka

Stoppa

in ditt

ID kort

här. Öppnas automatiskt

Röd: Otillgänglig

Blå: Tillgänglig
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Studera i grupp

Du kan flytta bord och stolar

fritt inom detta område.

Study box är för

gruppstiudier, och för att

skapa en bekväm miljö för

diskussioner.

Study BoxFlexible Working Area Grupprum

För att använda ett

grupprum måste du 

göra en reservation 

genom “My Library”.
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Rådgivning och lån från andra

bibliotek

Jag vill låna böcker från

andra bibliotek

Jag vet inte hur man 

söker efter böcker

Fråga International Student 
Concierge

Jag vill använda

Wi-Fi



2-3. Våningsguide



Entrén

Utställningshörna Multi-purpose Rum**Café*

*Ta inte med mat eller dryck in i själva biblioteket. →p.32 uppförande

**Du kan använda rummet för event, möten etc. Du ansöker och bokarvid huvudreceptionen.



PC Area (75st)
Study Box

Flexible Working Area 

GrupprumAudio‐visual material

Nyutkomna journaler

Entrén

23

Huvud-

våningen



Huvudreceptionen

Reference Desk
★Concierge service for 

international students

Interlibrary 
Services
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Huvud-

våningen



Paperbacks och

stora böcker

Studierum

Böcker för studerande.

Reference Corner （Ordlistor）
Böcker utvalda av elever.

Yukari Collection (Böcker skrivna av

medlemmar av “the alumni of Tohoku University”)

2F

1F
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Lounge

Här är det

tillåtet att

prata och äta
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Global Learning Room

Här får du 

prata

Här finns information om 

utbytesstudier, material 

för språkinlärning och

böcker för

utbytesstudenter
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Tyst 

avdelning

Privata forskningsrum
(Endast för master/doktorander

och akademisk personal. Du 

måste reservera genom My 

Library.)

Global Reference Room

Material relaterat till 

UN/EU, “Great East 

Japan Earthquake”-

biblioteket
28
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Tohoku University faculties, 

graduate students, and 

undergraduate students who 

have attended “Stack Room 

Guidance” are allowed  to 

access the stack room freely.

Källaren

Över 1.3 miljoner böcker



Byggnad 2

Våning 1 Läsbänkar

Våning 2,3 Läsbänkar
30

Våning 1-3

Bundna

journaler



Byggnad 2

31

Våning 4 

Gamla och

ovanliga verk



Vänligen uppför er trevligt i biblioteket!

●Angående mobil och PHS: Stäng av ljudet eller välj vibrationsläge. När

du använder telefonen, vänligen använd ett av de boxar avsedda för

telefonsamtal som finns utsatta i biblioteket.

●Om du har med dig ett blött paraply, lämna det i paraplystället utanför 

entrén innan du går in i biblioteket.

●Lämna ej dina tillhörigheter obevakade. Du kan använda ett av 

bibliotekets skåp vid behov. Du kan endast använda dessa skåp under 

dagen.

●Det är ej tillåtet att äta i biblioteket, förutom i cafét och i loungen. Dryck i 

förslutningsbara behållare (t.ex. flaskor) får tas in i biblioteket. Rökning är

förbjuden både inne i och utanför biblioteket.

●Du får inte ta med dig din väska ner i källaren. Använd skåpen bredvid 

ingången. 32



Samla information

Ⅱ



Vad är OPAC?

Ett system du kan använda för att

söka efter en mångd olika

material.

・böcker

・journaler/tidningar

・audio-visual material (DVD, CD etc)

1. Söka genom OPAC

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Du kan

ytterligare

specificera din 

sökning här

Skriv in detaljer är (t.ex. 

titel, författare, ISBN etc)

1-1. Söka efter böcker
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Du kan välja vilket

campus/bibliotek du vill ha med 

I din sökning

Du kan välja mellan

böcker som finns på

campus, och böcker

som finns på andra

campus

36

1-1. Söka efter böcker



Skriv in din 

sökning

Sortera sökresultaten
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Antal verk som matchade

din sökning

Information om verket

(Länk för ytterligare

detaljer om verket)
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Bokens placering

Call number

Håll koll på detta

numer

Call number är det nummer som

står skrivet på bokens rygg. 
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Skriv endast in 

journaltiteln
×Skriv ej in volymnummer

×Skriv ej in namnet på

författaren eller uppsatsens titel

Du kan också

begränsa till endast

“Journals”

×Skriv ej in 

publikationsår

1-2. Söka efter journaler

Begränsa till “Full 

title” om namnet på

journalen är generell
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Klick på volymen

för exakt placering

E-journal tillgänglig

Ett

måste!

Placering: 

Ekonomibiblioteket på

Kawauchi Campus



Placering av journaler

i Tohokus Universitets huvudbibliotek

• Placering av journal-artiklar

Byggnad 2

Våning 1：Japanska* journaler A-I

Våning 2：Japanska journaler J-Z・utländska

journaler A

Våning 3：utländska journaler A-Z

• Böcker är placerade i alfabetisk ordning efter * . 

Även koreanska och kinesiska
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2. Hur du använder databaserna



Search & Find > 

Database & Tool Index

Komma åt databaserna
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2-1. CiNii Articles

• Täcker 17 million artiklar publicerade av

japanska institut.

• 4 million artiklar finns tillgängliga online

• Referencer, information om citationer
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Sök efter japanska 

artiklar (Alla områden）

・I vissa fall finns hela 

artikeln tillgänglig



Sökresultaten

47

Namn på journal, år och nummer

samt publikationsdatum

Författare

Sammanfattning

Artikelns titel



Sökresultates detaljer

Hela texten finns

tillgänglig online

Journalens titel, volym, år

Andra platser artikeln är

tillgänglig

NDL: National Diet Library

CiNii Books: University libraries

LINK: E-journal

OPAC: Tohoku Univ. Library
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2-2. Science Direct

• En av de största databaserna för e-
journaler och e-böcker

• Täcker över 2,500 e-journaler och
35,000 e-böcker inom vetenskap, 
teknologi, medicinsk vetenskap och
samhällsvetenskap publicerat av
Elsevier

• Ensdast tillgänglig på campus
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Hela texten finns
tillgänglig online
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2-2. Science Direct
Search result example



2-3. Web of Science

• Av Clarivate Analytics

• Täcker alla studieområden

• 12,000 stora journaler sedan 1900

• Information om citationer

• Information om författaren

• Hela texter tillgängliga av de journaler

universitet prenumererar på

• Endast tillgänglig på campus
52



Skriv in ditt sökord

t.ex. education* Japan* eat*
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2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Klicka här för

hela texten

online

Tillgänglig i

Tohoku 

Universitets

-bibliotek

Klicka på titeln för

vidare information

54

Search result example



2-4. Scopus

• Naturvetenskap, samhällsvetenskap, 

humaniora

• Stort urval: En av de största databaserna

över bibliografi och information om

citationer

• Fler än 22,000 journaler sedan 1800-talet

• Citationer finns tillgängliga från 1970

• Endast tillgänglig på campus
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Exempel på sökresultat

Sortera på
datum, citerad

av, and relevans

Antal artiklar som
refererar till dessa
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Hitta en hel text

LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

LÄNK: kolla

Tohoku 

Universitets

prenumerering

Kolla i Publisher



2-5. Tillgång utanför universitetet

För tillgång till e-journaler, e-böcker

och databaser från utanför universitetet

GakuNin
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Klicka här flr att fp

tillgång till 

databaser & tool 

index

2-5. Tillgång utanför universitetet



Du kan se vilka

databaser du kan

komma åt utanför

universitetet, och hur du 

ansluter till dessa
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2-5. Tillgång utanför universitetet



Skriv in ditt Tohoku-dai ID 

och lösenord
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2-5. Tillgång utanför universitetet
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Andra tjänster

Ⅲ
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1. Använda internet i biblioteket*

・Med bibliotekets datorer: 

Öppna webläsaren→Skriv in ditt Tohokudai ID

・Med din egen dator etc.:

Koppla upp på Wi-Fi→skriv in ditt Sub ID

Vad är Tohokudai ID?

Du får ett Tohokudai-ID (Vilket betyder "Tohoku University ID") när

du blir accepterad till Tohoku Universitet. Ditt Tohokudai ID lämnas

ut i ett förseglat kuvert. 

T.ex. ab12345678 (random 2 bokstäver och 8 nummer)

Vad är Sub ID?

Du kan konfigurera ditt Sub ID själv. Sub ID är separate från ditt

Student ID och Tohokudai ID. Du kan använda ditt Sub ID först när

du registrerat det.

Du måste skapa ett Sub ID för att använda Wi-Fi.

*vissa bibliotek kan ha andra regler. 



65

Hur du skapar ett Sub ID

Du måste skapa ett Sub ID fölr att kunna använda Wi-Fi (eduroam).

①logga in med ditt Tohokudai ID på denna sida: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

②registrera ditt ID via “Regist SubID”.

When connecting to Wi-Fi, enter:

ID: (ditt Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Lösenord: lösenordet till ditt Sub ID



2. Tohoku Universitetsbiblioteks

hemsida

②
①

③

④

①Boksökning Online

②Databaseer, E-böcker, E-journaler, 
etc.

③Information om alla Tohoku 
Universitets bibliotek

④My Library 66



2-1. My Library
MyLibrary är systemet som används för bibliotekets online tjänster så

som att kolla sin lånestatus, förnya dina lån och beställa kopior. Logga in 

med ditt Tohokudai ID för att använda My Library.

●Håll koll på din 

lånestatus

●Beställ böcker från

bibliotek på andra

campus

●beställ från andra

universitet

●Boka studierum

! Om du har ett vitt och gult bibiliotekskort (t.ex. research student), måste

du göra en registrering för att kunna använda My Library. Du kan ansöka

vid referensreceptionen.



2-2. Beställa böcker eller articklar

• Böcker på andra campus

→Ansök genom OPAC

• Böcker på andra universitet

• Kopia av artiklar eller böcker från andra

campus eller universitet

→Interlibrary loan / Photocopy request
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Boka/beställ böcker från
andra campus, eller

böcker som är utlånade

69

Request in OPAC
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Logga in på My 

Library

Den japanska versionen har

en länk till beställningssidan

Interlibrary loan / Photocopy request



My Library

71



Glöm inte att välja
biblioteket du vill
hämta upp det

beställda materialet

72

Interlibrary loan / Photocopy request



2-3. Reservera studierum etc.

Välj ett rum och

en tid

・Group Study Room

・Private Research Room etc.
73



3. International Student 

Concierge



International Student Concierge
Om du har några frågor eller funderingar, fråga
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3-1. Ask a librarian

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Vår flerspråkiga personal kan svara på dina frågor kring Tohoku 

Universitetsbibliotek och de tjänster vi erbjuder.



3-2. Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student

77

@TUL_Global



Tohoku University Main Library

Reference Desk

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Grundinformation om Tohoku Universitetsbibliotek 2017


