Artikelsøgning i Bibliotek.dk
Hvordan får du adgang:
•
•
•

Når du er indmeldt som låner på dit lokale bibliotek, kan du oprette dig med
login i bibliotek.dk.
Dit login giver dig bl.a. adgang til at læse avisartiklerne med det samme via
linket Læs artiklen fra Infomedia
Du kan bestille kopier af artiklerne via linket Bestil kopi – ofte er det en digital
kopi, der leveres med det samme.

Hvilke artikler finder du i bibliiotek.dk
•
•

Her registreres større artikler fra 7 landsdækkende aviser og ca. 700 danske
tidsskrifter.
Anmeldelser fra aviser og tidsskrifter

Hvordan søger du i bibliotek.dk
•
•
•

Vælg fanebladet ”Artikler”
Udfyld felterne med tidsskrift eller avis, artiklens forfatter eller titel, hvis du
kender det.
Søgning på emner: enten i øverste søgefelt eller i ”Emne”, hvis du kender de
eksakte emneord.

Hvornår er artikelsøgning i Bibliotek.dk bedst?
•
•

Når du skal bruge artikler fra tidsskrifter og store landsdækkende aviser
Når du søger artikler om et emne

Artikelsøgning i Infomedia
Hvordan får du adgang til Infomedia?
•
•
•

Der er ikke fri adgang til Infomedia
På gymnasiet har du adgang med dit UNI-login
På biblioteket har du adgang via bibliotekets hjemmeside. Under
netMedier finder du netBaser. Vælg kategorien ”Aviser og artikler”,
herunder Infomedia

Hvad indeholder Infomedia?
•
•

Infomedia indeholder mere end 50 mio. artikler, anmeldelser og
nyheder fra danske aviser
Alle artiklerne ligger i fuldtekst

Hvordan søger du i infomedia?
•
•
•
•
•
•
•

Vælg Avanceret søgning
Vær opmærksom på at du søger i artiklernes fulde tekst. Brug derfor
præcise søgeord og gerne flere af dem
Afgræns periode. Der søges automatisk på de seneste 30 dage, men
du har mulighed for at vælge en længere årrække eller en præcis dato
Medier: afgræns fx til landsdækkende aviser
Tags: mulighed for at afgrænse til personer, steder eller organisationer
Under HJÆLP finder du bl.a. Kildeinfo, der viser en oversigt over hvilke
kilder Infomedia indeholder, og hvor langt tilbage du kan finde dem i
arkivet.
I søgeresultatet kan vælge at få vist resultaterne med nyeste først

Hvornår er Infomedia bedst?
•
•

Når du har en konkret henvisning til en artikel
Når dit emne er meget nyt

