
  

KOM GODT I GANG MED 
SYNOPSIS 

Giver overblik over danske juridiske emner, både litteratur og retspraksis. 
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1. Adgang  

 
Via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek : 

 Søgning – Databaser via Samfundsfag – Jura  

 Søgning  - Databaser, alfabetisk under S.  

 Fag – Jura – databaser 

 
Kun adgang ved fysisk  fremmøde på biblioteket  (personalet skal logge på).  
Enkeltpersoner kan købe sig adgang for 360 kr pr. år. 
 

2. Indhold 

Synopsis dækker danske juridiske emner samt EU-ret og giver et hurtigt og enkelt 
overblik over litteraturen og den nyeste praksis inden for alle juraens mange 
områder og opdateres næsten dagligt.  

Under alle emner får man henvisninger til retsregler, bøger, artikler, retspraksis m.v.,  
men ikke dokumenterne i deres fulde tekst.  

Man kan evt. bestille materialerne i Kataloget 
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Soegning/Katalog og Bibliotek.dk  
http://bibliotek.dk/  

Hvis man i forvejen har adgang til UfR (Ugeskrift for Retsvæsen) kan man fra 
Synopsis klikke på et link og komme direkte til UfR. 

Synopsis er et nyttigt supplement til de øvrige juridiske databaser og kan anbefales 
til større opgaver. 

3. Søgning 

 
Man kan vælge emner direkte fra forsiden, benytte Register eller Søg. 
Trunkering er *, dvs man søger på endelser af ordet. Man kombinerer flere søgeord 
ved at sætte AND i mellem ordene. Ved at skrive OR i mellem ordene, søger man på 
det ene eller det andet ord. 
 
 
 

Vil du vide mere om Synopsis 

En vejledning til indhold og benyttelse finder man i Synopsis under Nye brugere 
(øverst) og 
til venstre i menuen finder man en oversigt over Forkortelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdu.dk/Bibliotek
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Soegning/Katalog
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Har du brug for hjælp, så kontakt os: 
 
Tlf.  +45 6550 2622 
E-mail: infosal@bib.sdu.dk  
 
eller 
Bente Krogh Hansen, tlf 6550 2646, bkh@bib.sdu.dk 
Astrid Jacobsen, tlf. 6550 2633, astridj@bib.sdu.dk  
Hanne Danielsen, tlf 6550 2686, hdaniels@bib.sdu.dk  
 
Åbningstider: 
Læs om åbningstider her: 
http://sdu.dk/Bibliotek/Praktisk+information/Aabningstider 
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