
Teaterhögskolans bibliotek 

Bemannat: Teaterhögskolans bibliotek är bemannat måndagar och onsdagar mellan 8.30 

och 14.45. Studenter vid THM har tillträde till biblioteket även under resten av veckan. Du 

kommer in genom att använda ditt passerkort.  

Manus: Förutom litteratur inom ämnet teater och andra angränsande områden, finns det en 

stor samling manus - både digitalt och i tryckt form. Digitala manus får du tillgång till genom 

att mejla vår bibliotekarie. Du när henne på Madeleine.bergquist@khm.lu.se.  

Söka: Du söker efter böcker i bibliotekskatalogen Lovisa. Avgränsa sökningen till endast 

THM genom att i det utökade sökläget välja Teaterhögskolan, Malmö under filtret för 

”bibliotek”. Vill du söka efter manus gör du det i Filemaker-katalogen på sökdatorn i 

biblioteket eller bläddrar i manusregistret som finns i fysisk form.  

Lån: OBS! From ht 2015 behöver du ett lånekort för att låna. Kontakta Madeleine 

Bergquist för att få ett sådant. För att låna: fyll i lapp som ligger vid utlåningslådan i 

biblioteket. Du lånar om på samma sätt genom att fylla i lapp. OBS: Tidskrifter lånas inte 

ut. Vill du låna dvd/film så gör det när Madeleine är på plats. 

Låneregler: Allt material som lånas ur biblioteket ska behandlas aktsamt och skyddas från 

skada. Alla låntagare är noga med att lämna tillbaka material i tid. Du som har 

undertecknat ett lånekvitto är ansvarig för lånet. Överlåt alltså inte lånet till någon annan utan 

att den fyller i ett kvitto. Lånetiden för böcker och manus är 1 månad. 

Återlämning: Lämna det lånade materialet på hyllan vid soffgruppen utanför biblioteket. 

Lägg en lapp med ditt namn på ihop med det du återlämnar.  

Fjärrlån: Behöver du låna material från annat svenskt bibliotek – kontakta Madeleine.  

Låna från Lund: Du kan själv beställa material från de andra biblioteken i LUB-nätverket i 

Lovisa. Välj avhämtningsställe Konsthögskolan eller CRC för närmsta upphämtning.  

Talböcker: Om du är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller något annat läshinder som 

gör att du inte kan läsa tryckta böcker, har du möjlighet att få låna den litteratur du behöver 

som talböcker. Kontakta Madeleine för mer info. 

Teaterhögskolans campusguide 

I vår campusguide finns en samlad ingång till informationsresurser i vårt ämne, samt tips och 

råd om litteratursökning och informationshantering. Guiden vänder sig i huvudsak till 

studenter, forskare och lärare på THM. http://libguides.lub.lu.se/thmmalmo 
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