
Stadsarkivet

Beställa 
biblioteksböcker

Stadsarkivets bibliotek
Stadsarkivets bibliotek omfattar cirka 100 000 volymer med specialisering 
inom t.ex. Stockholmiana, svensk historia, genealogi, biografi, kvinnohistoria, 
polis- och brottshistoria, kyrkohistoria, arkitektur och arkivvetenskap. Huvud-
delen av beståndet förvaras i magasin i Stadsarkivet Kungsklippan. 

Du kan inte låna hem böcker. Du beställer istället fram det du vill läsa och 
studerar materialet på plats i läsesalen i Stadsarkivet Kungsklippan. Viss 
referenslitteratur finns direkt tillgänglig på öppen hylla inne i läsesalen där. 

I Stadsarkivet Liljeholmskajen finns ett mindre referensbibliotek med fokus 
på arkitektur och bebyggelsehistoria. Böckerna i Liljeholmskajen står på 
öppen hylla och behöver inte beställas fram. Du läser på plats, inget hemlån. 

Hur söker du i bibliotekskatalogen?
Använd den digitala bibliotekskatalogen Micromarc, som finns i läsesals-
datorerna under ikonen ”Arkivsök” och på vår webb under ”Besök oss”, rubrik 
”Biblioteket på Stadsarkivet” https://stadsarkivet.stockholm/besok-oss/biblioteket/

Du kan bl.a. söka på titel, författare, ämne eller fritextsöka. Träffarna visas i en 
lista. Klicka på titelns länk i listan för mer information och placering. Exemplar 
som registrerats ”Referens” i katalogen står framme i läsesalen Kungsklippan. 
Läsesalsplacering anges med hylla och hyllplan, t.ex. ”7:1” (hylla 7, hyllplan 1). 

Hur beställer du böcker till läsesalen?
Exemplar som förvaras i magasin måste beställas fram till läsesalen på 
Kungsklippan. Använd gul beställningsblankett och fyll i följande uppgifter:

1 (2)
Beställningsblanketten lämnas i avsedd låda vid frågedisken på Kungs-
klippan. Du kan beställa maximalt fem böcker åt gången.

https://stadsarkivet.stockholm/besok-oss/biblioteket/


Värt att veta

Raritetssamlingen
En del böcker tillhör den s.k. raritetssamlingen och har beteckningen ”R.S”. i 
bibliotekskatalogen. För beställning av dessa böcker gäller särskilda rutiner. 
Kontakta frågedisken. 

Kopiering och fotografering

• Om du vill kopiera, använd digitalkamerorna längst bak i läsesalen. 
Utskrifter görs i A4 eller sparas digitalt på USB-minne. 

• Tänk på att upphovsrättslagen begränsar hur mycket du får kopiera ur en 
bok.

• Papperskopior kostar 2 kronor/styck (svartvitt). 

• Det är tillåtet att fotografera med egen kamera utan blixt. 

• Högupplösta digitala bilder kan beställas på särskild blankett. 

• Inga hemlån – biblioteksböcker får endast läsas på plats i läsesalen 
Kungsklippan eller i Liljeholmskajen.

• Alla böcker som förvaras i magasin beställs fram och studeras i läsesalen 
Kungsklippan. 

Sid 1: Stadsarkivets läsesal 2012
Sid 2: Beställningsblankett och post i bibliotekskatalogen. 2 (2)Exempel på en post i bibliotekets databas Micromarc.

Vad händer nu?
Dina beställda böcker levereras till det valda bordet i läsesalen. När du är klar 
lämnar du böckerna i avsedd bokvagn längst fram i läsesalen.

Om du vill ha kvar böckerna till en annan dag, kontakta frågedisken. Där får 
du en datumstämplad lånesticka, som är giltig i en vecka. Du skriver ditt namn 
på stickan och lägger själv in böckerna i rummet för kvarståendelån i läsesalen.

Exempel på en ifylld beställningsblankett för biblioteksböcker. Uppgifterna 
är hämtade ur katalogposten nedan.
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