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Databaser til informationssøgning 

Link til Bibliotekets databaser - emneoversigt 

 

 

Hvor finder jeg…  Prøv…  

Referencer til alle ASB biblioteks bøger 

og e-bøger?  

MERKUR  

Se beskrivelse af Merkur nedenfor 

Overblik over ASB Biblioteks e-

tidsskrifter, herunder artikler, samt 

trykte tidsskrifter (primært engelske)?  

Søgeportalen Elin  

Brug kun Elin til indledende emnesøgninger 

 

Se beskrivelse af Elin nedenfor  

Videnskabelige artikler om kommunika-

tion, sprog og medievidenskab  

Communication and Mass Media Complete 

Academic Search Elite 

Sage 

Scopus  

Web of Science 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor  

Videnskabelige artikler om ledelse og 

markedsføring 

Business Source Complete  

Academic Research Library 

Sage 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor 

Videnskabelige artikler om samfundsvi-

denskab  

Academic Search Elite 

Academic Research Library 

Sage 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor 

Videnskabelige artikler om humaniora, 

psykologi og litteratur 

Academic Research Library 

Academic Search Elite 

Scopus 

Web of Science 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor 

Videnskabelige artikler som referer hin-

anden, og hvor det er muligt at citati-

onssøge 

Web of Science 

Scopus 

 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor 
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Hvor finder jeg… Prøv… 

Markeds- og virksomhedsinformation Business Source Complete 

Global Market Information Database 

Lexis Nexis 

Factiva 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor 

Avisartikler fra hele verden 

 

Lexis Nexis  

Factiva 

 

Se beskrivelse af databaserne nedenfor 

Avisartikler fra danske aviser Informedia 

 

Se beskrivelse af databasen nedenfor 

Overblik over danske bibliotekers sam-

linger, herunder f.eks. bøger og danske 

artikler 

 

Bibliotek.dk http://bibliotek.dk 

Forskning foretaget på ASB Research@asb  

Forskning fra danske universiteter Forskningsdatabasen.dk 

 

 

Beskrivelse af databasernes indhold 

 

Academic Research Library 

Denne database dækker emnemæssigt bredt indenfor områderne statskundskab, samfundsviden-

skab, humaniora, litteratur og psykologi, og du har fuldtekst adgang til artiklerne.  

Databasen er tilgængelig via Bibliotekets databaseliste, under Artikler fuldtekst. Hvis du vil benytte 

databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 

 

Academic Search Elite 

Denne database dækker emnemæssigt bredt indenfor områderne samfundsvidenskab, humanio-

ra, computervidenskab, sprog, lingvistik, litteratur, kunst og etik.  

Databasen er tilgængelig via Bibliotekets databaseliste, under Artikler fuldtekst. Hvis du vil benytte 

databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 
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Bibliotek.dk 

I denne base kan du på én gang søge i alle danske bibliotekers samlinger af bøger, avis- og trykte 

tidsskriftsartikler, cd’er og cd-rom’er og meget andet. Det betyder også, at du her finder informa-

tion om alle mulige emner. Her kan du bestille de relevante materialer hjem til dit lokale bibliotek, 

hvor du så kan afhente det. Databasen er frit tilgængelig på internettet via http://bibliotek.dk  

 

Business Source Complete 

Her finder du akademiske artikler i fuld tekst, indenfor emneområdet erhvervsøkonomi, herunder 

ledelse, finansiering, regnskab, markedsføring og lignende, samt omfattende økonomisk informa-

tion om virksomheder, markeder og lande.  

Databasen er tilgængelig via Bibliotekets databaseliste, under Artikler fuldtekst. Hvis du vil benytte 

databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 

 

Communication and Mass Media Complete 

I denne database finder du akademiske fuldtekst artikler om kommunikation, sprog og medievi-

denskab. Du kan finde profiler af forfatterne som har bidraget til databasen.  

Databasen er tilgængelig via Bibliotekets databaseliste, under Artikler fuldtekst. Hvis du vil benytte 

databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 

Elin 

Elin er en portal, der søger på tværs af en del af ASB Biblioteks artikeldatabaser, og er derfor god 

til at spore sig ind på et emne. Har du brug for at få et indtryk af, hvilke tidsskrifter du har adgang 

til via ASB Bibliotek, eller vil du blot kigge lidt på artikler, der er skrevet inden for et bestemt emne, 

så kan Elin hjælpe dig på vej. Læg dog mærke til, at du ikke kan lave en emnemæssigt fuldstændig 

søgning i Elin, men at du også må benytte dig af de enkelte databaser, som passer til dit behov.  

Du finder Elin på Bibliotekets website www.lib.asb.dk under Søg artikler 

 

Factiva 

Denne database giver adgang til udenlandsk nyhedsstof, ligesom du også kan finde markeds- og 

virksomhedsinformation. 

Du finder databasen via Bibliotekets databaseliste under enten Aviser > International aviser. Hvis 

du vil benytte databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 

 

Global Market Information Database 

Her finder du omfattende information om forbrugere, demografi, markedsforhold og økonomi, 

herunder f.eks. livsstilsrapporter, og markeds- og virksomhedsrapporter.  

Du finder databasen via Bibliotekets databaseliste, under Statistik og markedsinformation > Inter-

national statistik og markedsinformation. Hvis du vil benytte databasen derhjemme, så brug dit 

Campusnet login for at få adgang. 

 

Infomedia 

I denne database finder du danske avisartikler i fuld tekst fra landsdækkende og lokale dagblade. 

Du finder databasen via Bibliotekets databaseliste, under Aviser > Danske aviser. Hvis du vil benyt-

te databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 
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LexisNexis 

Har du brug for udenlandske avisartikler, så prøv denne database. Her finder du store mængder 

nyhedsstof, samt markeds-, virksomheds- og landeinformation i fuld tekst.  

Du finder databasen via Bibliotekets databaseliste, under Aviser > Udenlandske aviser. Hvis du vil 

benytte databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 

 

Merkur 

Står du og skal bruge en bog eller et trykt tidsskrift her og nu, eller du gerne vil have et indtryk af, 

hvad der findes på ASB Bibliotek om et bestemt emne, så er Merkur et godt sted at søge. Her kan 

du søge blandt ASB Biblioteks trykte materialer, og du kan også finde e-bøger, som du kan læse 

online – og også hjemmefra med campuslogin. 

Du finder Merkur på Bibliotekets website www.lib.asb.dk under Søg bøger 

 

Sage Journals Online 

Ønsker du information om økonomi, markedsføring, ledelse, sociologi, sprog, kommunikation eller 

samfundsvidenskab, så prøv denne database.  

Du finder databasen via Bibliotekets databaseliste, under Artikler fuldtekst. Hvis du vil benytte 

databasen derhjemme, så brug dit Campusnet login for at få adgang. 

 

Scopus og Web of Science 

Dette er to citationsdatabaser, hvor du kan få kendskab til, hvem der har citeret hvem, og hvor 

ofte en forfatter er citeret. På denne måde kan man foretage søgning ud fra en vigtig artikel, for at 

finde andre om samme emne. Læg mærke til at citationssøgning kun kan lade sig gøre med artik-

ler. Databaserne indeholder fuldtekst artikler om samfundsvidenskab, sociologi, humaniora og 

sprogvidenskab.  

Du finder databaserne via Bibliotekets databaseliste, under Artikler og bogreferencer > Sprogvi-

denskab/humaniora. Hvis du vil benytte databaserne derhjemme, så brug dit Campusnet login for 

at få adgang. 

 

 

 


