
 

 

 

 

02 Nyt fra Forskerservice 

  

 

Ulrichsweb 

Forskerservice på nettet 

RefWorks kursus i januar 

 
   
 

Ulrichsweb 

Ulrichsweb er en global vejviser over tidsskrif-

ter, hvor du kan få et overblik over tilgængelige 

tidsskrifter i hele verden og deres karakteristi-

ka. Ulrichsweb er opkaldt efter sin ophavskvin-

de, Carolyn Ulrich, Head of Periodicals at the 

New York Public Library, der i 1932 for første 

gang udgav en samlet optegnelse over tids-

skrifter.  

Databasen kan bruges som opslagsværk til at 

verificere tidsskrifter, eller f.eks. til at sammen-

ligne flere tidsskrifters formelle karakteristika 

for at finde relevante tidsskrifter enten at følge 

eller publicere i. 

Ulrichsweb kvalitetsvurderer ikke tidsskrifterne 

men til gengæld dækker databasen et bredere 

udbud af tidsskrifter - også tværvidenskabelige 

tidsskrifter. 

Du kan f.eks. afgrænse din søgning til publice-

ringssprog, udgivelsesland, om det er peer 

reviewed eller lignende. I søgeresultatet kan 

man f.eks. se hvilke steder/databaser et på-

gældende tidsskrift bliver indekseret (f.eks. i 

Akademic Search Premier). Vi får adgang til 

basen d. 5. januar 2015 – læs mere om dette 

på bib.ucl.dk/Forskerservice i det nye år. 

 

RefWorks kursus 

Alle medarbejdere i Forskning og Innovation er 

blevet indbudt til RefWorks kursus d. 27/1 

2015 kl. 8.30-10.30. Det er stadig muligt at 

tilmelde sig via kalenderinvitationen – afvis 

også gerne, hvis du ikke ønsker at deltage. 

Kan du ikke d. 27/1 afholder vi evt. også kur-

set d. 20/1 2015 kl. 8.30-10.30. Skulle du 

mod forventning ikke have modtaget en invita-

tion så send en mail til afca@ucl.dk. 

 

Forskerservice på nettet 

I takt med stigende behov for formidling af 

Forskerservice’ tilbud, har Forskerservice nu 

fået sin egen fane på bib.ucl.dk. Her kan du 

finde oplysninger om Forskerservice, kontakt-

muligheder, vejledninger til forskellige værktø-

jer, f.eks. RefWorks, gode links, og f.eks. pro-

ceduren for materialebestilling. 

Kig forbi og se om der er noget du kan bruge. 

Gennem nyhedsbrevet og Forskerservice på 

bib.ucl håber jeg, jeg kan bidrage med input, 

der kan hjælpe eller give inspiration til ny vi-

den. 
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Ordbøger som app 

At du kan få Gyldendals 

ordbøger som app til f.eks. 

iPad? Når du er på UCL’s 

netværk virker appen og 

ellers kan du blot logge ind 

med WAYF – så har du 

altid vores ordbogsadgang 

lige ved hånden. 

 

Start publicering nu 

At der findes en hjemme-

side hvis formål er at 

inspirere især nystartede 

forskere til at tænke stra-

tegisk om publicering? 

Se mere her: 

http://startpublicering.nu 

 

Rigtig Glædelig Jul 

og Godt Nytår 

ønskes af 

Forskerservice 

 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

Vidste du… 

 Se mere på bib.ucl.dk/Forskerservice  

 
Se mere på bib.ucl.dk/Forskerservice  
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