Anbefalesværdige links til opgaveskrivning
af bibliotekar og studiecenterleder Sidse Juul Windahl

Steder at finde bøger
Studiecentrets bøger
Studiecenteret har bøger andre elever har brugt til deres SRP/SRO, AT-opgaver og danskhistorieopgave. Hjemmefra og på skolen, kan der søges i hvilke bøger studiecenteret har.
Bibliotekssystemet hedder Reindex, og det indeholder ca. 10.600 titler.
https://reindex.dk/GYMBAS/rss/Portal.php?ColSearch=2
Bibliotek.dk
Indeholder oplysninger om bøger, artikler, film mv. som landets biblioteker udlåner.
Der er mulighed for gratis at bestille og få materialerne bragt til et selvvalgt bibliotek.
Leveringstiden er mellem 4-6 hverdage.
Google books
Indeholder adgang til enten hele bøger, uddrag af bøger eller oplysninger om bøger.
https://books.google.dk/
Forlaget Systime
Forlag, der udgiver bøger blandt andet til stx. Find en i-bogs titel og få adgang til indholdet af
skolens bibliotekar. www.systime.dk

Steder at finde tidsskriftsartikler
AG har abonnement på følgende tidsskrifter:
(Spørg skolens bibliotekar om adgang).
• Aktuel naturvidenskab
• Bionyt (Biologi)
• Illustreret videnskab
• Illustreret videnskab historie
• Kvant (Fysik og astronomi)
• Mandag morgen (Samfundsfag).
• RÆSON (Samfundsfag)

Allerød biblioteks tidsskriftsdatabaser

Fra Allerød biblioteks hjemmeside er der adgang til Science in context, der indeholder
naturvidenskabelige artikler, dokumenter fra opslagsværker, avisartikler og links til hjemmesider.
Greenfile er en engelsksproget database om menneskets indvirkning på miljøet. Der findes ca. 4700
artikler i fuldtekst om f.eks. global opvarmning, bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende
energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.
Literature Resource Center er en litteraturvidenskabelig database, der rummer
information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og alle perioder.
Igennem Zinio er der adgang til engelsksprogede e-magasiner, som f.eks. The Economist og
Newsweek.
Google scholar
Indeholder videnskabelige artikler. Der er adgang til enten hele artikler, uddrag af en artikel eller
oplysninger om en artikel. http://scholar.google.dk/
EBSCO/MasterFILE
Amerikansk database med adgang til engelsksprogede artikler fra ca. 4500 tidsskrifter - både
populære og videnskabelige går tilbage til 1975. Blandt andet adgang til New Scientist, Scientific
American og Scientific American MIND. Få loginoplysningerne af skolens bibliotekar.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f5h

SkoDa - skolernes databaseservice
http://skoda.emu.dk/
Find avisartikler f.eks. fra politiken og Jyllands Posten i Infomedia fra 1990 og frem.
Infomedia indeholder også faglige tidsskrifter som f.eks. ugeskrift for læger.
Youtube klip, der handler om hvordan man afgrænser antallet af artikler i infomedia.
https://www.youtube.com/watch?v=IC-rxHFVcaQ
Find oversigtsartikler men kildehenvisninger i Faktalink om aktuelle og samfundsrelevante emner.
Derudover indeholder skoDa; Polfoto, Britannica online, Gale, KOB, forfatterweb,
litteraturtolkninger, navne & numre Erhverv, Sermitsiaq. Login med UNI*loginet.
Statsbiblioteket i Århus
Find videnskabelige artikler indenfor alle fagområder. Artiklerne kan bestilles, og de bliver de
leveret elektronisk i løbet af en time, eller bliver sendt med posten. Nogle artikler er forbeholdt
studerende ved Århus Universitet. Opret en en profil her: http://library.au.dk/bliv-bruger/

Videnskab.dk
Videnskab.dk er et uafhængigt nyhedsmedie med fokus på forskning.

Steder at finde film & tv-udsendelser
DR Gymnasium
Filmklip fra DR’s arkiver.
Brug UNI*login
www.Dr.dk/gymnasium
Filmcentralen
Indeholder primært smalle europæiske film.
Brug UNI*login.
http://filmcentralen.dk/
Filmstriben.dk
Indeholder kort & dokumentarfilm samt spillefilm.
Login med dit bibliotekslogin.
www.filmstriben.dk
TV-udsendelser fra DR, TV2 osv.
Har du brug for en tv-udsendelse fra DR eller TV2, så kontakt skolens bibliotekar i studiecenteret,
på mailadressen sidse.juul.windahl@skolekom.dk eller i lectio - SJW.

