
 

Om BrowZine                               

Med BrowZine kan du enkelt botanisera bland våra elektroniska tidskrifter. Du kan till 

exempel samla favoriter bland tidskrifterna i en egen bokhylla, spara artiklar för 

senare läsning och få alerts när nya nummer är tillgängliga.  

 

Användning av Browzine utanför bibliotekets nätverk 

Vid användning av BrowZine utanför biblioteket nätverk kommer en sida med 

bibliotekets inloggning att visas när du försöker läsa en artikel. Du loggar då in med 

din e-postadress och ditt lösenord för att komma åt BrowZine. Om du inte har anmält 

att du vill ha tillgång till e-resurser behöver du först göra det genom att kontakta: 

biblioteket@raa.se 

 

BrowZine på webben 

För att synka dina favorittidskrifter mellan dator, surfplatta och smartphone skapar du 

ett personligt konto på BrowZine. Du behöver också ha ett personligt konto för att 

kunna ha en egen bokhylla, spara artiklar och få alerts. 

 

 När du har kommit in till Browzine via bibliotekets webbsida skapar du ett 

personligt konto. 

 Logga sedan in med de användaruppgifter du har valt. 

 

Så här gör du för att använda Browzine med appen 

Ladda ner BrowZine från App Store. 

Ladda ner BrowZine från Google Play. 

När du öppnat appen välj Riksantikvarieämbetet/Vitterhetsakademiens bibliotek, 

logga in med dina inloggningsuppgifter för bibliotekets e-resurser (e-postadress och 

lösenord för OpenAthens). 

Obs! I appen får du tillgång till en begränsad del av bibliotekets tidskrifter. Vill du få 

tillgång till hela beståndet, sök via Browzine på webben eller via Primo. 

mailto:biblioteket@raa.se
https://itunes.apple.com/us/app/browzine/id463787411?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.browzine&hl=sv


 

 

Söktips! 

 Sök på tidskriftens titel eller ämne eller bläddra dig fram i ämnesträdet. 

(Arkeologiska tidskrifter hittar man i ämnesträdet bland annat under Social 

Science and Behavioral  Science  - Anthropology ) 

 

Vill du veta mer om BrowZine läs gärna BrowZine FAQ. 

Användningsvillkor 

Det är tillåtet att skriva ut enstaka artiklar för privat bruk. Det är inte tillåtet att 

exempelvis ladda ner en hel tidskrift, använda material i kommersiellt syfte och dylikt. 

Fråga gärna oss på biblioteket om du känner dig osäker på vad som gäller. 

Informationsfilm om Browzine 

 

 

http://support.thirdiron.com/knowledgebase/topics/22734-help-for-browzine-users
http://support.thirdiron.com/knowledgebase/articles/1162639-tutorial-1-staying-current-with-browzine

