KOM GODT I GANG
MED BIBLIOTEK.DK
I Bibliotek.dk finder du danske udgivelser samt materialer anskaffet af
danske biblioteker.

1: ADGANG
Der er adgang til Bibliotek.dk her: http://bibliotek.dk/
2: INDHOLD
I Bibliotek.dk kan man se, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad danske offentlige
biblioteker har indkøbt af materialer.
Basen opdateres dagligt.
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 tilbage til 1482).
større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945.
anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949.

I praksis bruges Bibliotek.dk således:
-

materialet søges og bestilles
afhentes på det bibliotek man ønsker (det kræver at man er låner)
3: SØGNING

Man kan søge i alle materialer eller vælge hvilken type man vil søge i, f.eks. Bøger eller
Artikler. Ved at klikke på Flere muligheder, kan man afgrænse sin søgning på materialer,
sprog og år.
Der er underforstået ”OG” i mellem ordene og mellem de enkelte søgefelter.
Trunkering (søgning på ordstammen samt endelser på ordet): ?
Emnesøgning: Man kan søge via fanen Emneoversigt – eller i feltet Emne – Slå op i register
Avanceret søgning: Her kan man søge i flere registre og lave en Eller-søgning

4:BESTILLING
Man bestiller ved at klikke på Bestil ….. Dernæst vælger man det bibliotek, hvor man ønsker
at afhente materialet. Det kræves dog at man er oprettet som låner på det pågældende
bibliotek.
Bestillingen udfyldes med de obligatoriske felter, man godkender bestillingen og får en
kvittering. Så afventer man, at der kommer besked fra biblioteket, når materialet er klar til
afhentning.
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Hvis man forsøger at bestille en bog som SDUB selv har, får man et link til Kataloget, hvor
man så skal bestille.
VIL DU VIDE MERE OM BIBLIOTEK.DK?
Introduktionsvideo: http://bibliotek.dk/flash/01.swf
Hjælp: Brug hjælpefunktionen i Bibliotek.dk (foroven – Hjælp, samt Om Bibliotek.dk)

Har du brug for hjælp, så kontakt os:

Syddansk Universitetsbibliotek
Tlf. +45 6550 2622
E-mail: infosal@bib.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Bibliotek
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