Quick guide til EBSCO databaserne
Adgang til EBSCO fra VIA Bibliotekernes hjemmeside (http://www.viauc.dk/bibliotekerne/databaser/Sider/databaser.aspx)

Databasernes indhold
Du henvises til VIA Bibliotekernes vejledninger til hver enkelt database, hvis du vil vide noget om
databasernes indhold og særlige søgefunktioner. De findes på http://www2.viauc.dk/bibliotekerne.
Søgning i flere databaser

Du kan søge i flere databaser på én gang, ved at åbne Choose
Databases øverst på siden og vælge de ønskede databaser.
Du skal dog være opmærksom på, at du ved søgning i flere databaser
på én gang mister nogle søgemuligheder. F.eks. kan du ikke lave
emnesøgning via Thesaurus/Headings. En Thesaurus er en slags
terminologi-finder.

Trunkering

* = søger på alle endelsesformer og sammensatte begreber
ex. child* = søger på child, children, childhood osv.

Maskering

? = erstatter ét bogstav i ordet
ex. wom?n = søger på women og woman

Boolske operatorer

AND = hvert søgeresultat indeholder alle søgeordene
OR = hvert søgeresultat indeholder mindst et af søgeordene
NOT = alle søgeresultaterne indeholder ikke søgeordet

1

Full Text

Rigtig mange af artiklerne er tilgængelige i fuld tekst. Du kan vælge
kun at søge i disse ved at vælge Full Text under Limit your results.

Peer Reviewed

Peer-review er en blåstempling af videnskabelig produktion, hvor det er
andre forskere inden for samme felt, der evaluerer artiklerne. Bruges
ofte i internationale videnskabelige tidsskrifter.
Du kan vælge kun at søge på disse ved at vælge Peer Reviewed under
Limit your results. Funktionen findes kun i ERIC og Teacher Reference
Center.

Refine your results

Når du har foretaget en søgning, gives der altid nogle forslag til at
afgrænse søgeresultatet i menuen til venstre Refine your results,
hvilket er en god hjælp til at præcisere søgningen.
Refine your results indeholder forskellige muligheder fra database til
database. Her er de mest almindelige:
 FullText, Publication date
 Source Types
 Subject
 Publication

Folder

Du kan udvælge artiklerne undervejs i dine søgninger ved at vælge Add
to folder under den ønskede artikel.
De gemte søgeresultater kan printes, e-mailes eller gemmes
elektronisk.

Search History

Under Search History kan du få et overblik over de søgninger, du har
lavet.
Her kan du også kombinere din søgning med en tidligere søgning, ved
at vælge den ønskede søgning og derefter vælge f.eks. Search with
AND.

Hvordan skifter man mellem
databaserne

Du skifter mellem databaserne under Choose Databases øverst på
siden. Du kan også søge i flere databaser på én gang.

Hvordan skaffer du materialerne

Rigtig mange af artiklerne er tilgængelige fuldtekst i databaserne og
andre kan findes på DEFFnet www.deff.dk/tidsskrifter/. De øvrige
artikler kan skaffes fra andre biblioteker i Danmark eller udlandet.
Spørg på biblioteket.
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