Susannes lynguide til gymnasieelever: Vigtigste pointer ved søgning
Biblioteksbaser
Nørre Gymnasium:

Du søger i en begrænset mængde af materialer: Brug basissøgning (den du åbner op i) eller avanceret
søgning. Link til Reindex bibliotekssystem på Nørre G.
Undgå stopord som f.eks. at, til se hjælp for yderligere stopord.
Søgeresultat: Læg mærke til emnetal: Litteraturhistorie og litteraturvidenskab: 80-89, historie:90-98, om en
enkelt forfatters værker og biografier: 99.4. Læg også mærke til emneord og brug dem til at
udvide/begrænse din søgning.

Brug dit lokale kommunebibliotek inden du bruger:
Bibliotek.dk

Brug flere emneord i samme linje.
Trunkering: Skriv søgeord i den korteste form og trunker med * Det udvider din søgning.
Ved primær kilder brug emneord: Kildesamlinger.
Periodesøgning: Et århundrede: 1800-1899, et årti: 1870-1879.
Afgræns din søgning med "flere muligheder".
Bruger du Bibliotek.dk meget, så opret dig som bruger med dit lokalbibliotek som afhentningssted.

E-resurser
Betalingsbaser der indeholder det som internettet ikke har: Det dybe web.
Indhold og søgefunktion er forskellig fra base til base.
De fleste e. resurser er på engelsk, og du skal søge og læse på engelsk.
Dit folkebibliotek giver adgang til e. resurser, men det er forskelligt fra kommune til kommune.

På Nørre G. har vi adgang til flere e. resurser: De findes på bibliotekets hjemmeside E. resurser er eminente
til opgavebrug: Brug dem fordi de altid er der i modsætning til bøgerne, fordi de er kvalitetsvurderede, fordi
de er mere overskuelige end internettet, fordi det er e. resurser, du skal bruge, når du bliver studerende.

Internet

Brug Google scholar eller avanceret søgning.
Books.Google.com: E-bøger, flest engelske titler.
Emneguide: Delicious bibliotekarens anbefalede links.
Skrivopgave.dk: Portal til hjælp til opgaveskrivning.

Bøger og tidsskrifter

Bøger: Brug indholdsfortegnelse og registre: Hvad er det et register over, hvad betyder forkortelserne, hvor
står det mest uddybende afsnit, hvilken periode dækker min bog.
Tidsskrifter: I tidsskrifter bringes den nyeste forskning. Mange tidsskrifter ligger på nettet, søg på pdf filer. I
bibliotek.dk afgræns til artikelsøgning: Her bringes kun en henvisning, men ofte kan du bestille en gratis
kopi af artiklen.

Aviser

I Infomedia (adgang via Skoda eller dit folkebibliotek) kan du søge på gamle artikler og anmeldelser fra
danske aviser fra 1990 -. Vær opmærksom på adgangen til fagblade.
Skal du have endnu ældre kan du gå på Det Kgl. Bibliotek, der opbevarer ældre danske aviser på mikrofilm.

FILM OG TV. PROGRAMMER
Forlagsudgivne film bestiller du på folkebibliotekerne. Vi har desuden adgang til Filmcentralen via
personligt UniLogin. Bibliotekaren kan bestille TV. udsendelser hjem fra en undervisningsmiddelcentral,
som du kan låne fra Studiecentret. Highlights fra TV. udsendelser ses også på DR-Gymnasium.

Susanne, juni, 2015.

