
 

 

 

 

 

 

09 Nyt fra Forskerservice 

 

NYT: 

De higer og søger… 

Tidsskriftsservice i UCL 

Online ordbøger 

 

 
   
 

Tidsskriftsservice 

Ønsker du at følge med i, hvilke artikler der er 

kommet i et eller flere tidsskrifter UCL Biblio-

teket har i papirudgave? Så kan du blive til-

meldt vores overvågningsservice. 

 

På det sundhedsfaglige område får du løbende 

tilsendt mails med link til scannede indholds-

fortegnelser, når der udkommer nye numre af 

de tidsskrifter du abonnerer på. 

Tilbuddet gælder ikke tidsskrifter, der kan 

dannes elektronisk alert på. 

På det pædagogiske og socialfaglige område 

får du tilsendt en mail med indholdsfortegnel-

sen når der kommer et nyt nummer. 

 

I begge tilfælde kan du herefter melde tilbage, 

hvilke artikler du ønsker at læse, hvorefter du 

modtager artiklerne i papirkopi. Ifølge Copy-

Dans regler må artiklen/artiklerne ikke frem-

sendes i elektronisk form. 

 

Se oversigt over sundhedsfaglige tidsskrifter 

her og over pædagogiske- og socialfaglige her. 

Du kan naturligvis tilmelde dig begge lister. For 

at komme med i ordningen sender du en mail 

til henholdsvis limm1@ucl.dk for sundhedsfag-

lige og binr@ucl.dk for pædagogiske- og social-

faglige tidsskrifter, med præcision af, hvilke 

tidsskrifter du er interesseret i. 

Online ordbøger 

Har du brug for andre ordbøger en Retskriv-

ningsordbogen (se Vidste du…) så giver UCL 

Biblioteket adgang til følgende af Gyldendals 

ordbøger: 

 

- Engelsk SUPER PRO 

- Norsk PRO 

- Svensk PRO 

- Tysk PRO 

- Klinisk Ordbog 

- Psykologisk-Pædagogisk Ordbog 

 

Du finder adgangen til ordbøgerne under 

bib.ucl.dk/E-Ressourcer/Ordbøger. Ordbogen 

har fået ny forside og for at skifte mellem de 

forskellige ordbøger klikkes på flaget. Vælg 

den ordbog der skal bruges. 

Bemærk, da ordbogen pt. kører i en beta-

version er der prøveadgang på flere ordbøger 

end vi normalt har adgang til. 

 

Har du tidligere hentet en app til din tablet eller 

smartphone, skal denne slettes, da den ikke 

virker optimalt længere og heller ikke vedlige-

holdes af Gyldendal. Appen er ikke længere 

tilgængelig i hverken App Store eller Play Bu-

tikken. Den nye hjemmeside skulle også kunne 

tilpasse sig både tablets og smartphones. 

N o v e m b e r  

2 0 1 5  

At retskrivningsordbogens gamle 

udgaver kan findes online? 

ROhist 
På ROhist kan du fra sidens søgefelt 

søge i de fem nyeste danske ret-

skrivningsordbøger:  

Retskrivningsordbog     1955  

Retskrivningsordbogen 1986  

Retskrivningsordbogen 1996  

Retskrivningsordbogen 2001  

Retskrivningsordbogen 2012  

I disse ordbøger kan du lave avan-

cerede søgninger og automatiske 

sammenligninger.  

Derudover er fem ældre retskriv-

ningsordbøger skannet og til at slå 

op og bladre i - men ikke søgbare 

fra sidens søgefelt. Det drejer sig 

om følgende ordbøger:  

Dansk Retskrivningsordbog 1946  

Dansk Retskrivningsordbog 1923  

Saabys Retskrivningsordbog 1918  

Dansk Retskrivningsordbog 1892  

Dansk Haandordbog 1872  

ROhist indeholder kun de fem mest 

skelsættende retskrivningsordbø-

ger fra 1946-1872 - ikke alle ret-

skrivningsordbøger der udkom i 

perioden. I linksamlingen på fanen 

Litteratur kan du finde mere in-

formation om retskrivning og om 

de enkelte retskrivningsordbøger. 

http://rohist.dsn.dk/ 

  

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

 
Brug bibliotekets tilbud 
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