
 
                

• Jurabiblioteket samler alle relevante bøger, tidsskrifter og 

opslagsværker til faget 

• Jurabiblioteket giver sammen med Studiesiden for Jura 

(www.sdu.dk/bibliotek/studiesider/jura) og  

Fagsiden for Jura (www.sdu.dk/bibliotek/fagsider/jura) en 

samlet tilgang til faget 

• Jurabiblioteket har 50 studiepladser, heraf 6 gruppeborde 

• Jurabiblioteket giver mulighed for vejledning af mindre grupper 

på stedet - som forlængelse af bibliotekets brugerundervisning 

• Jurabibiblioteket kan i eksamensperioder og efter behov være 

bemandet med henblik på hjælp til litteratursøgning m.v. 

• Jurabibliotekets pc’ere kan benyttes af studerende og SDU-

ansatte med eget login. 

• Jurabiblioteket og dets studiepladser er til fri afbenyttelse  

for alle i bibliotekets åbningstid 

 
KONTAKT: 
 
Vejledning i samlingerne: 
 
Informationssalen:  
infosal@bib.sdu.dk, 6550 2622   
 
Bente Krogh Hansen, bibliotekar, 
bkh@bib.sdu.dk, 6550 2646 
 
Hanne Danielsen, bibliotekar, 
hdaniels@bib.sdu.dk, 6550 2686 
 
Astrid Jacobsen, bibliotekar,  
astridj@bib.sdu.dk, 6550 2633 
 
Jette Jorsal, bibliotekar 
jejo@bib.sdu.dk, 6550 2645 
 
Brugerundervisning: 
Bente Krogh Hansen, bibliotekar,  
bkh@bib.sdu.dk, 6550 2646 
 
Problemer med e-ressourcer: 
e-tss@bib.sdu.dk, 6550 2718 / 6550 2713 
 
Fagreferent (forslag om anskaffelser): 
Paul Holt, forskningsbibliotekar, 
paul.holt@bib.sdu.dk, 6550 2655 
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Plantegning over Jurabiblioteket 

TIDSSKRIFTER 
 
Tidsskriftssamlingen omfatter ca. 100 juridiske 
periodica, f.eks. Betænkning, Juridisk Tidskrift 
(Stockholms Universitet), Justitia, 
Højesteretstidende, Retfærd og Ugeskrift for 
Retsvæsen.  
Mange af titlerne er også tilgængelige elektronisk 
(nogle dog kun de nyere årgange). Langt de 
fleste af bibliotekets abonnementer på juridiske 
tidsskrifter er elektroniske − med adgang til 
fuldtekst. 
 
Du finder tidsskifterne på www.sdu.dk/bibliotek 
(ved at søge i Kataloget eller i Elektroniske 
tidsskrifter).   
 

DANSK LOVGIVNING 
 
Delsamlingen Dansk Lovgivning omfatter de 
vigtigste trykte tidsskrifter, der vedrører 
lovgivningsarbejdet efter 1848. Her finder du 
Rigsdagstidende, Folketingstidende, Lovtidende 
og Ministerialtidende.  
 
Periodica med ældre dansk lovgivning er opstillet 
sammen med de øvrige tidsskrifter i 
delsamlingen Tidsskrifter. 
 

BØGER 
 
Bogsamlingen dækker de fleste emner, der 
forskes og undervises i ved SDU. 
Enkelte jurabøger står andre steder i biblioteket. 
De håndbøger, der altid gerne skal være 
tilgængelige for opslag, kan kun lånes som nat- og 
weekendlån. De er mærket ”Kun natlån”. 
 
Bøgerne er opsat efter bibliotekets 
bogstavsbaserede opstillingssystem, hvor 
international ret, forvaltningsret og menneskeret er 
opstillet under Politik, som begynder med ”Oc”. 
Retsvæsen begynder med ”Oe”.  
EU-ret og skatteret har signaturer under  
Økonomi (Qa). 
 

EU-RET TIDSSKRIFTER 
 
Delsamlingen EU-ret består af nogle få trykte 
tidsskrifter, blandt andet Samling af Afgørelser 
fra Domstolen og Retten i Første Instans. 
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