KOM GODT I GANG MED

E-bøger

Syddansk Universitetsbibliotek og Videncentret / OUH har adgang til omkring 180.000 ebøger, antallet af sundhedsvidenskabelige bøger er omkring 10.000.
Dette er en lille vejledning i, hvordan du finder netop de e-bøger, du er interesseret i.
1. Find e-bøgerne i bibliotekets katalog.
Alle e-bøger er lagt ind i Syddansk
Universitetsbiblioteks katalog (undtagen
E-bøger i Clinical Key). Kataloget finder
du på
http://www.sdu.dk/bibliotek/materialer
2. Sådan søger du i katalogen. Du søger efter e-bøgerne ved at vælge udvidet søgning og
der kan du afgrænse til elektronisk materiale. Derudover kan du søge på titelord, forfatter
osv. Husk dog at det kun er de helt overordnede data, samt visse engelske emneord, ikke
de enkelte kapitler eller bøgernes tekst (eller billeder), du kan søge på. Hvis du gerne vil
søge på et emne, så skal du vælge feltet med ”alle emneord” og oftest skal du søge på
engelsk. Således ser det ud:

3. Find elektroniske materialer (kan være E-bog) i Summon

Du finder Summon på http://syddansk.summon.serialssolutions.com/#!/
I ”Advanced” søger du efter de elektroniske materialer ved at skrive et emne elller en titel og markere
materialetype ti Elektroniske ressourcer.

4. Søgning i e-bøgernes tekst, billeder m.m. Nogle af platformene muliggør søgning på
kapitelniveau (f.eks. Springer), andre muliggør søgning efter billeder (f.eks. Springer og
Ovid Books). Alle muliggør søgning i bøgernes tekst.
E-bøgerne bruges og læses fortrinsvis på internettet via forlagets portal, men enkelte
platforme fungerer ved at bogen downloades på brugerens pc i en begrænset periode.
Nogle af forlagsplatformene (f.eks. Springer) muliggør en ubegrænset downloading
og/eller udprintning af dele af bøgerne, hvor andre forlag sætter flere begrænsninger op
for at hente data. Spørg, hvis du er i tvivl. Se alle bibliotekets e-bogspakker her:
http://www.sdu.dk/bibliotek/materialer/elektroniske+boeger
5. Frit tilgængelige e-bøger. Der findes mange e-bøger, som stilles gratis til rådighed.
PubMed indeholder en lille mængde bøger af høj kvalitet. Nogle gange indgår helt nye og
kostbare lærebøger (feks. Harrison's Textbook of Internal Medicine) i gratis portaler for
læger m.fl. fra lægemiddelindustrien. Sådanne portaler kræver til gengæld personlig
identifikation og registrering. Udover eMedicine (http://emedicine.medscape.com) er der
også Free Medical Books http://www.freebooks4doctors.com), som giver en god oversigt
over mange gratis sundhedsvidenskabelige bøger.

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

