Søgning af elektroniske artikler i AU Library
Hos AU Library er der købt adgang til rigtig mange tidsskrifter og e-bøger, men det kan være svært at finde
ud af systemet, hvis man ikke bruger det så tit. Derfor kommer der her en række tips og ideer til, hvordan
man finder tidsskriftsartikler hos AU Library.
Nogle gange kan du blot skrive artiklens titel ind i Google for at komme direkte ind til artiklen på forlagets
hjemmeside. Men det er ikke altid, at du så får adgang til artiklen. Det er meningen, at selvom du går
direkte ind på forlagets hjemmeside, så skal den gerne vide, at du har adgang, fordi du har en IP-adresse fra
AU. Men nogen gange glipper dette, og så kan det være nødvendigt at gå igennem AU Library for at få
adgang.
Når vi har med tidsskriftsartikler at gøre, så foregår det meste i SEARCH, som er det vi kalder den
søgemaskine, der er på AU Library’s hjemmeside.

Vi går her ud fra, at du ved lige præcis, hvilken artikel du leder efter, og at du har referencen på artiklen.
Når dette er tilfældet, kan det være fordelagtigt at benytte funktionen ”Avanceret Søgning”.
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Når du søger på denne måde, så søger du ikke i forlagenes eller tidsskrifternes database, og du skal derfor
ikke skrive titlen på artiklen, du ønsker at finde, da det blot vil ekskludere relevante biblioteksposter fra din
søgning. Du skal således i første omgang kun skrive titlen på tidsskriftet i feltet ”Tidsskrifttitel”.
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Når du søger på tidsskrifttitel søger du både på fysiske tidsskrifter, samt de elektroniske tidsskrifter, som vi
har købt adgang til. Du kan nemt se, hvis en post omhandler et elektronisk tidsskrift, da der efter titlen på
tidsskriftet står [electronic ressource].
Overe i venstre side af skærmen er det muligt at afgrænse din søgning, f.eks. ved at specificere, at du kun
ønsker at se e-tidsskrifter eller fysiske tidsskrifter.

Når har fundet det tidsskrift, som du søger så trykker du på titlen, hvorefter du får nogle flere detaljer at
vide. OBS: I Search kan du kun søge tidsskrifter frem, som vi har en eller anden form for adgang til.
Under feltet ”URL” kan du se de adgange, vi har til tidsskriftet. Dette viser også en anden grund til, at du
muligvis ikke har adgang gennem forlagets hjemmeside, da vi kan have købt adgang gennem større
”pakker” fra forlagene, og at de ikke lægger de filer, som vi har adgang til på samme servere. I eksemplet
ovenover kan du se, at vi har adgang til Chemical Physics fra 1973 til nu, men at du skal gennem to
forskellige links for at få adgang, alt efter hvor gamle de artikler du leder efter er.
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Hvis du går ind til tidsskrifterne gennem disse links vil den gå ind på hjemmesiderne gennem proxyserverne, og dette vil du kunne se enten ved at der på siden står, at du er logget ind som f. eks. Aarhus
Universitet eller Statsbiblioteket, eller ved at URL’en indeholder frasen ”ez.statsbiblioteket.dk:2048”, som
betyder, at den er gået gennem proxy-serveren.

Hvad har vi så adgang til?
Som nævnt, så har vi adgang til rigtigt mange forskellige resurser, tidsskrifter og databaser, og her er blot
nogle af dem
-

American Chemical Society (alle tidskrifter udgivet her)
Royal Society of Chemistry (alle tidsskrifter udgivet her, dog er nogle af de ældre volumens af
tidsskrifterne ikke i E-form. Disse kan bestilles gennem biblioteket)
Journal of Chemical Physics (1933 til nu)
Reaxys
Chemical Physics (1973 til nu)
ChemElectroChem (2014 til nu)
Nature Chemistry (2009 til nu)
Angewandte Chemie (international udgave, 1963 til nu)

Og mange flere.

Det er jo alt sammen meget godt, men jeg har søgt efter alle kunstens regler og kan ikke finde materialet
eller få adgang gennem AU Library. Hvad gør jeg nu?
Så har du to muligheder:
Mulighed nummer et:
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Nede i bunden af siden på library.au.dk finder du funktionen ”vi skaffer det til dig”, og den vil tage dig
igennem proceduren med at give biblioteket information om, hvad du søger, og så finder vi en måde at
skaffe det hjem til dig på.

Mulighed nummer to:
Skriv til mig på mhg@au.dk eller til nymunkegade.library@au.dk med alle de informationer du har, om
hvad du søger, gerne links/DOI til selve artiklen, hvis det kan lade sig gøre. Denne mulighed kræver dog, at
du har en brugerkonto hos AU Library/Det Kgl. Bibliotek (Det gamle statsbibliotek), og at du har været
logget ind mindst en gang på din brugerkonto.

Bonusinformation omkring instruktor-eksemplarer:
Hvis du skal bruge undervisningseksemplarer af bøger til dine instruktorer, kan biblioteket købe dem hjem
til formålet og låne dem ud til dine instruktorer i et semester af gangen.
Du skriver blot til mig, hvilken bog og hvor mange eksemplarer du skal bruge, samt hvilket EAN-, Projekt- og
Aktivitets-nummer pengene skal tages fra.
Så bestiller jeg bøgerne hjem og lader dem indgå i biblioteket som instruktoreksemplarer, som kun lånes ud
til instruktorerne.
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