
Søgning med koder på roskildebib.dk 
Du kan bruge søgekoder til at præcisere din søgning. Brug små bogstaver og sæt "" omkring hvis du søger 
på flere ord, fx et forfatternavn eller en titel: 

Søgekoder  Eksempel  

emne: em  em=kogebøger  

forfatter: fo 

Forfatter søgekoden bruges når du søger efter en bestemt forfatter, 
kunstner eller person. 

fo="helle brønnum carlsen" 

fo="helle brønnum" 

fo="brønnum helle" 

forlag: fl fl=samleren 

titel: lti lti="hvis jeg bliver"  

serie: se se=mål 

decimalklassenummer: dk dk=63.5 

udgivelsesår: år år=2014 AND em=kærlighed 

alder (børnematerialer): lem lem="For 14 år" 

lettal: ll ll=7 

lixtal: ix ix=12 

materialetype: ma 

Efter søgning på materialetype præciseres søgningen i venstre side - 
skal det være film på dvd, blu-ray eller net etc. 

Kombinér evt. søgningen som f. eks. ma=bå AND em=kærlighed 

ma=lb (lydbog) 

ma=fi (film) 

ma=mu (noder) 

ma=lm (indspillet musik) 

ma=ts (tidsskrift) 

ma=bå (bog) 

ma=xc (cd) 

ma=sg (grammofonplade) 

spil: ts ts=wii 



Efter søgning på materialetypen spil præciseres søgningen i venstre side 
- skal det være playstation 3 eller playstation 4, wii eller wii u etc. 

ts=playstation 

ts=xbox 

Musikgenrer:  Avantgarde mo=avg 

Avantgarde - antologier mo=ava 

Blues mo=blu 

Blues - antologier mo=bla 

Dansk underholdning mo=dau 

Et instrument mo=eti 

Et instrument - anotologier 
mo=eta 

Filmmusik mo=fil 

Folkemusik mo=fol 

Jazz mo=jaz 

Jazz - anotologier mo=jaa 

Julemusik mo=jul 

Kammermusik mo=kam 

Kammermusik - antologier 
mo=kaa 

Middelalder/renæssance mo=mir 

Middelalder/renæssance - 
antologier mo=mia 

New age mo=new 

Opera mo=opr 

Opera - antologier mo=opa 

Operetter/musicals mo=otm 

Operetter/musicals - antologier 
mo=ota 

Orkestermusik mo=ork 

Orkestermusik - antologier 
mo=ora 



Rock mo=bef 

Rock - antologier mo=bea 

Underholdning mo=und 

Vokalmusik mo=vok 

Vokalmusik - antologier mo=voa 

  

Sprog  

Sprogkoder er gode, når man vil afgrænse søgningen til et bestemt sprogområde. Det kan f.eks. være tysk, 
engelsk eller fransk. 

Eksempel: facet.language="italiensk" AND term.type="bog" 
Der søges efter en roman skrevet på italiensk. Her vil man vælge sprogkoden italiensk og kombinere den 
med koden for bøger. 
Vil man bruge landeforkortelsen på et sprogområde, skal du bruge variationen: term.language="ita". 
Vær opmærksom på at den kan indeholde enkelte danske titler omhandlende det sprog der søges på.   

Her er oversigt over de mest almindelige sprogkoder: 

Engelsk [eng] 
Fransk [fre] 
Tysk [ger]   
Norsk [nor] 
Svensk [sve]  

Italiensk [ita] 
Spansk [spa] 
Polsk [pol] 
Bosnisk [bos] 
Serbokroatisk [ser]  

Tyrkisk [tur]   
Hindi [hin] 
Arabisk [ara] 
Persisk [per] 
Russisk [rus] 

 

 


