
Sedan 20 år tillbaka ligger Universitetsbiblioteket på Linnégatan 
i Kalmar, en arkitektritad byggnad fylld med kunskap, forskning, 
fakta och innovation.

– Vårt fokus ligger på utbildning och forskning och vi har 
öppet för alla, även allmänheten. Den största delen av biblio-
tekets samling finns digitalt i artiklar, databaser och e-böcker 
tillgängliga dygnet runt för studenter och anställda på uni-
versitetet, berättar Lotta Gustafsson, sektionschef på Univer-
sitetsbiblioteket. 

Från tidig morgon är det en jämn ström av besökare på bib-
lioteket. Morgonpigga studenter samlas för grupparbeten, 
uppsatsskrivning, plugg och informationssökning. Studiemil-
jön erbjuder flera olika aktivitetszoner som passar för såväl 
grupparbeten med aktiva diskussioner som tysta zoner för 
den som jobbar enskilt. 

Biblioteket arbetar för att göra vetenskap tillgänglig för alla 
och inte låst bakom dyra prenumerationer. Forskningspubli-
kationer och studentuppsatser från Linnéuniversitetet finns 
samlade i en databas öppen för alla att söka i. I universitetets 
mediatjänst LnuPlay finns öppna föreläsningar och andra 

filmer som underlättar studierna. 
– Där finns bland annat filmer som handleder i akademiskt 
skrivande, informationssökning och referenshantering, berät-
tar Lotta Gustafsson.

Nytt Universitetsbibliotek 2020
I slutet av 2020 kommer Universitetsbiblioteket att ligga i 
hamnen, ganska exakt där det idag är en stor grop med tre 
skeppsvrak. Arbetet med att skapa en varierad studiemiljö 
och en kreativ mötesplats mellan stad och universitetet är i 
full gång. 
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Gammalt posthus blir  
nytt bibliotek

Posthuset från 1947 är ett statligt 
byggnadsminne sedan 1994 och  
ritades av arkitekten L.E. Lallerstedt.  
Huset betraktas som hans mest origi-
nella posthusinredning. Byggnaden 
har under senare år använts som kår-
hus och som saluhall. Snart står det 
klart som Kalmars nya stadsbibliotek.

Forskning och kunskap för alla

Historiska Kalmar

På Universitetsbiblioteket i 
Kalmar arbetar 30 medarbe-

tare och under kvällar och 
helger bemannas biblioteket 

av studentmedarbetare.

Arkitektfirma: Tengbom


