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Bibliotek.dk

De danske bibliotekers fælles database Bibliotek.dk:
•

Du kan se hvad der er udgivet i Danmark og hvad der findes på danske offentlige
biblioteker. Du kan bestille eller se hvilke biblioteker, der har materialet hjemme.
Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men det er en database over hvad der findes
på danske offentlige biblioteker, både på folkebiblioteker, fagbiblioteker og
forskningsbiblioteker.

•

Send din bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek, der ejer
materialet). Du vælger selv hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente
materialet på det bibliotek du har valgt. Husk at du kan vælge Gymnasiet!

•

Bibliotek.dk indeholder ca. 14 millioner poster, hvoraf de fleste er tilgængelige.

•

VIGTIGT: Husk at oprette dig på Bibliotek.dk og log ind. Så har du flere fordele,
såsom adgang til en del fuldtekst artikler(herved undgår du unødig ventetid på et
materiale) OG du kan gemme dine søgninger fra gang til gang!!!!

• https://bibliotek.dk

Søgning i Bibliotek.dk
• Benyt materialefanerne, hvis du på forhånd ved hvilket materiale du skal
bruge.
• * på et ord, for at få alle endelserne med.
Fx. terror* så får man alle poster med ordene: terror, terrorisme,
terrorens, terrorist osv.
• Hvis du søger på flere ord er ”og” ikke nødvendig at tilføje.
• Husk sortering. Fx nyeste først

Infomedia: via SKODA eller
Vordingborg Bibliotekerne

• Infomedia A/S er et dansk medieovervågningsselskab, der indsamler og
overvåger indhold fra samtlige landsdækkende og mange regionale
dagblad samt lokale ugeaviser, tidsskrifter, fagblade og nyhedbureauer.
Selskabet ejes ligeligt af JP/Politikens hus og Berlingske Media.
• Infomedia er Danmarks største informationssystem. Det afspejler alle
væsentlige emner og begivenheder i det danske og internationale
samfund inden for arbejdsmarked, erhvervsliv, politik, kultur, miljø
økonomi, videnskab m.m. Derfor er Infomedia et væsentligt supplement til
de eksisterende undervisningsmidler.
• Infomedia overvåger ca. 2.500 danske websites og 653 danske
printmedier. Sammenlagt har du dermed adgang til godt 50 millioner
artikler og webkilder via SkoDa abonnementet, og tallet er stigende.
•

HUSK: ingen er nogensinde blevet dummere af at læse en manual!
http://apps.infomedia.dk/Ms3/Public/manual.pdf

Indhold i Infomedia
•
•
•
•
•
•
•
•

Landsdækkende dagblade
Regionale dagblade
Lokale ugeaviser
Fagblade og magasiner
Nyhedsbureauer
Webkilder
Radio- og TV-indslag
Øvrige kilder

Søgning i Infomedia:
• Søgning – som en google søgning med automatisk ”og” mellem det
indtastede
• Udvidet søgning – søgning med filtre
- periode
- artikelstørrelse
- sortering
- hurtigvalg af kilder
• Indtast ord i søgefeltet og vælg fx. hvordan ordet skal indgå i artiklen
• Vær opmærksom på filtre (default vælger ALLE kilder)
• Vær opmærksom på sortering i søgeresultatet

Gale – Student resources in context

Gale - Student Resource in Context (kræver
password og adgang via SKODA):
• Student Resource in Context - Fundamentet i denne samling er opbygget
på engelsksprogede litterære, naturvidenskabelige, historiske og
bibliografiske databaser.
• Samlingen tilbyder et udvalg af originalt referencematariale,
oversigtsværker, kritiske artikler, et stort arkiv med originaldokumenter og
tidsskrifter samt avisartikler, der bliver opdateret dagligt.
• Databasen indeholder tidsskrift- og avisartikler, biografier, Audio- og
videosekvenser.

Emner i basen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handel og Økonomi
Geografi
Politik
Historie
Litteratur og Kunst
Forskning og Sundhed
Sociale emner: som alkoholisme, fattigdom og terrorisme
Sport
Verdens kulturer og Religion
Biografier

Søgning i Gale:
•

Når du søger i Gale danner du din egen lille portal på det fremsøgte

•

Trunkering *

•

Automatisk ”Og” mellem det indtastede ved flere søgeord

•

Læg mærke til de forskellige materialetyper i dit resultat

•

Søgefelt hvor du kan foretage simpel fritekstbaseret søgning. Søgefeltet har
”Search Assist” der kommer med forslag baseret på indtastningen.

•

Fast navigationsmenu: - Home (Forsiden)

•

Browse Topics (alfabetiseret liste over emner i Gale)

•

Emneopdelte indgange

•

Fremhævede aktuelle artikler og tidsskrifter fra aviser og organisationer

