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1: ADGANG 

Man finder Kataloget via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek/katalog  

Du kan lære mere om generel søgning i Kataloget via kvikguiden ”Kom godt i gang med Bibliotekets 
katalog”. 

2: INDHOLD  

I Kataloget kan man afgrænse sin søgning, så man kun søger på Specialer.  
Kataloget indeholder desuden SDUBs materialer, både trykte og elektroniske bøger og 
tidsskrifter samt forskellige samarbejdspartneres materialer.  

3: SØGNING 

Start med at vælge en ”Udvidet søgning”.  

 

Vælg herefter linket ”Specialer” i højre side. 

 

Kataloget åbner med en materialeafgrænsning på Specialer.  
 

(Et direkte link til denne boks:  
https://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/146/X?user_id=WEBSERVER ) 

 

http://www.sdu.dk/Bibliotek/katalog
http://static.sdu.dk/mediafiles/C/B/B/%7BCBBCBE91-CC5D-4EC8-9B52-6FB2D7EE79EB%7Dkom%20godt%20i%20gang%20med%20Kataloget.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/C/B/B/%7BCBBCBE91-CC5D-4EC8-9B52-6FB2D7EE79EB%7Dkom%20godt%20i%20gang%20med%20Kataloget.pdf
https://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/146/X?user_id=WEBSERVER


 
3 

 

Det er kun ord, som er skrevet på specialets forside, der indgår i indekseringen af specialer.  

I feltet Institutioner kan du søge på et specifikt institut eller center. Skriv fx 
Kulturvidenskaber i feltet. Resultaterne, du får vil være specialer, hvor ”Kulturvidenskaber” 
står et sted på forsiden. 

Hvis du kender til Forfatters navn og/el. (ord fra) Titel, kan du kombinere med det.  
Du kan også afgrænse ift. lokation (bibliotek), sprog, udg. år.  
Tryk Søg. 

4:BESTILLING  

De fleste specialer står i Magasin i Odense og skal bestilles. I campusbyerne kan der være lidt 
andre forhold.  Mange af specialerne kan kun læses i læsesal, hvorfor man også kan starte 
med at kigge forbi læsesalen og se om der står noget interessant på hylden der.   

Man kan komme ud for, at et speciale ikke kan bestilles, hvis Forfatteren ikke tillader 
benyttelse. Dette forekommer ofte, og kan fx være fordi specialet indeholder fortrolige 
oplysninger. 

Når du har fundet et speciale, du gerne vil kigge nærmere på, skal du trykke på knappen 
”Bestil” i venstre side. Specialet hentes nu frem til dig fra Magasinet. 

Afhentning kan foregå på alle SDUBs lokationer og man får besked pr. mail, når materialet er 
klar til afhentning (alternativt med posten). 
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VIL DU VIDE MERE OM SØGNING AF SPECIALER? 

Du kan også søge på specialer via SDUBs  Summon funktion: 
http://syddansk.summon.serialssolutions.com/#!/search  

Principperne er de samme, men du kan ikke afgrænse via lokation eller institut: 

 

 
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  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Adgang! 
Studerende: SDU-brugernavn og 
password. Det samme som du 
anvender til Blackboard.  
Har du glemt dit password,  
se https://password.sdu.dk.  

SDU-ansatte og Ph.d.-studerende 
lønnet af SDU: SDU-brugernavn 
(uden domæne) og password.  
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