KOM GODT I GANG MED

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk giver mulighed for at søge i alle danske biblioteker samt søge materiale udgivet i
Danmark. Når du bestiller skal du vælge Syddansk Universitetsbibliotek, Odense, som
afhentningsbibliotek. Hvis du har valgt at afhente på Videncentret, så vil dit materiale bliver
overført hertil med intern post.
1. Adgang. Der er gratis adgang til Bibliotek.dk: http://bibliotek.dk/
2. Indhold. Bibliotek.dk omfatter blandt andet henvisninger til:
 bøger, tidsskrifter, aviser, musik, noder, video, cd-rom, lydbøger, materialer på nettet:
e-bøger, tekster, musik, film, noder etc.
 bøger, tidsskrifter og aviser udkommet i Danmark siden 1970 (og langt de fleste bøger
kan findes helt tilbage til 1482)
 større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945.
 anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949.
3. Søgning. Du kan søge i alle materialer eller vælge hvilken type du vil søge i, f.eks. Bøger
eller Artikler. Ved at klikke på ”Flere søgemuligheder”, kan du afgrænse din søgning på
materialetype, sprog og år.

4. Der er et underforstået ”OG” i mellem ordene og mellem de enkelte søgefelter.
Trunkeringstegnet er * Trunkering betyder at man søger på forskellige endelser af ordet.
Maskering – hvis du er i tvivl om et enkelt bogstav - joker for ét bogstav ?: wom?n

5. Kombinerede søgninger giver dig mulighed for at udtrykke komplekse sammenhænge i
én søgning.
Mulighederne er:
AND- begge ord skal findes i posterne: ”music therapy” AND ”stress”
OR - enten det ene eller det andet (eller begge) ord skal findes i posterne: ”oral” OR
”mouth” Husk at ordene skal sættes i anførselstegn
NOT - et bestemt ord skal ikke findes i posterne: ”obama” NOT ”michelle”
Sæt "anførselstegn" om hvert søgeord - MEDMINDRE du trunkerer eller maskerer ordet.
ELLER sæt parenteser omkring søgeudtrykket. Sæt parenteser – når du vil kombinere
flere ord: (oral* OR mouth) AND body temperature
6. Bestilling. Du bestiller ved at klikke på ”Vælg og bestil” Dernæst vælger du det bibliotek,
hvor du ønsker at afhente materialet, f.eks. Syddansk Universitet, Odense. Det kræver dog
at du er oprettet som låner. Bestillingen udfyldes med de obligatoriske felter, du
godkender bestillingen og får en kvittering. Derefter får du besked fra det bibliotek som du
afhenter fra f.eks. Videncentret, når materialet er klar til afhentning. Husk at tjekke, om
Videncentret / Syddansk Universitetsbibliotek har bogen via https://alvisbib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/81/X?user_id=WEBSERVER , for det er hurtigere, hvis du
bestiller den direkte i dette katalog.

7. Huskeliste og Søgehistorie. Du kan gemme referencer, som du vil arbejde videre med i
”Husk”. Hvis du gerne vil se din søgehistorie kan du se den under ”Mine søgninger” fra
”Menu”.
8. Eksport af referencer til EndNote. Klik på titel og ”Download til referencesystemer” >l
”Download i Ris-Format til EndNote” og gem filen. Når den skal importeres i EndNote, så
husk, at ”Import option” skal være ”Reference Manager (RIS)”.
Vil du vide mere om Bibliotek.dk
Om Bibliotek.dk: http://bibliotek.dk/da/overlay/help/24/
Har du brug for hjælp, så kontakt os på Videncentret:
Tlf. +45 6541 3557
E-mail: videncentret@videncentret.sdu.dk
Åbningstider se http://www.videncentret.dk/Om%20Videncentret/Kontakt

