Biblioteket på Campus Bornholm

RESURSER
i databaser
og på
Internettet

– fremtiden starter her

BIBLIOTEKSBASER
Biblioteksbase for Campus Bornholm
http://start.cabh.dk/ vælg ’Biblioteksbase’
Her kan du reservere skolens bøger og forny de bøger, du har lånt.
Bibliotek.dk (alle danske folke- og forskningsbiblioteker)
http://bibliotek.dk/
Her kan du bestille bøger og artikler hjem til Campus Bornholm
Bornholms Folkebiblioteker
https://bibliotek.brk.dk/
Center for Undervisningsmidler (for undervisere)
mitcfu.dk

ARTIKLER
Børsen
http://www.borsen.dk
Brugernavn og kodeord fås på biblioteket
Finans
http://finans.dk/live/
Der kan kun søges i basen fra skolens netværk
InfoMedia
http://start.cabh.dk/ vælg ’Infomedia’
Adgang via UNI-login
Ingeniøren
http://ing.dk
Videnskab.dk
http://www.videnskab.dk

E-BØGER OG LYDBØGER
eReolen
https://ereolen.dk/
Hvis du er registreret som folkebibliotekslåner, har du mulighed for at låne
e-bøger (fag- og skønlitteratur)
Det Kongelige Bibliotek
http://www.kb.dk/da/materialer/kulturarv/materialetyper/boeger.html
Det Kongelige biblioteks oversigt over samlinger, som indeholder digitaliserede bøger
Nota
https://www.nota.dk/
For dig, der har problemer med at læse og hellere vil have bøgerne på
lydbog

FAG (UDVALGTE BASER OG SITES)
Biologi
PDB
https://www.rcsb.org/
Dansk
Arkiv for Dansk Litteratur
http://adl.dk/
Fysik
Fysikleksikon
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/
Historie
Danmarkshistorien
http://danmarkshistorien.dk/
Historie-online
http://www.historie-online.dk/
Musik
Musikpedia
https://www.musikipedia.dk/

Religion
Religion.dk
https://www.religion.dk/
Samfundsfag
Ræson
https://www.raeson.dk/
(Brugernavn og kodeord fås på biblioteket)

FILM OG TV
Dr Gymnasium
http://www.dr.dk/gymnasium
Adgang via UNI-login.
Filmcentralen
http://www.filmcentralen.dk
Adgang via UNI-login.

FORFATTERE OG LITTERATURHISTORIE
Epoke – danske forfattere før 1900
http://www.e-poke.dk/
Litteratursiden.dk
http://www.litteratursiden.dk

JURA
Kend din ret (læringssite om retssystemet i Danmark)
http://gymnasie.kenddinret.dk/
Retsinformation
https://www.retsinformation.dk/

LEKSIKA
Leksikon for det 21. århundrede
http://www.leksikon.org/
Den store danske – Gyldendals åbne encyklopædi
http://www.denstoredanske.dk/

TIPS OG TRICKS TIL INFORMATIONSSØGNING
OG OPGAVESKRIVNING
SkrivOpgave.dk
http://www.skrivopgave.dk/
Søg og du skal finde – guide til informationssøgning
https://informationsstudier.ku.dk/dokumenter/soegogduskalfinde.pdf

ORDBØGER
Gyldendals røde ordbøger online
http://start.cabh.dk/ vælg ’Røde ordbog’
Kun adgang via skolens netværk. Adgang hjemmefra med UNI-login
Ordbog over det danske sprog
http://ordnet.dk/ods/
Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn)
dsn.dk
Sproget.dk
http://sproget.dk/

STATISTIK
Danmarks Statistik
http://www.dst.dk

Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
Global Market Information Database (Euromonitor)
Der kan kun søges i basen fra skolens netværk på Merkurvej
Globalis
http://globalis.dk/
Landestatistik (FN)
Statistikbanken
http://www.statistikbanken.dk
Man kan oprette sit eget personlige login

TIDSSKRIFTER
Ingeniøren
http://ing.dk
Temp: tidsskrift for historie
http://www.temphist.dk/
Adgang via skolens netværk
Tænk
http://www.taenk.dk
Få brugernavn og kode i biblioteket

VIDENSKAB OG TEKNOLOGI
How Stuff Works
http://www.howstuffworks.com/
Videnskab.dk
http://www.videnskab.dk
Virksomhedsinformation

VIRKSOMHEDSINFORMATION
Børsen
http://www.borsen.dk
Der kan kun søges i basen på biblioteket
Finans
http://finans.dk/live/
Der kan kun søges i basen via skolens netværk
Global Market Information Database (Euromonitor)
http://www.portal.euromonitor.com/
Der kan kun søges i basen via skolens netværk

ANDRE WEBRESURSER
ChemSpider - the free chemical database
http://www.chemspider.com/
EMU
http://www.emu.dk/
Det personlige UNI-login bruges til dele af EMU
Fri Viden (matematik, fysik, kemi)
http://www.frividen.dk/
Fysikleksikon
http://fysikleksikon.nbi.ku.dk/
Stop plagiat nu!
http://www.stopplagiat.nu/

BIBLIOTEKET PÅ CAMPUS BORNHOLM
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