Et udvalg af CQL-søgekoder
Søgekoder
Titel: ti=
Hovedtitel: ht=
Langordssøgning: lti=
Forfatter: fo=

Forlag: fl

Eksempel
ti="jeg begyndte sådan set bare at gå"
ht=”pigen med den blå cykel”
lti=”fra smørhullet*”
fo=”helle brønnum carlsen”
fo="helle brønnum"
fo=”brønnum helle”
lfo=”nielsen peter*”
fb="leonardo dicaprio" (medvirkende)
fb="ib spang olsen" (illustrator)
fb="otto steen due" (oversætter)
em=kogebøger
fl=klematis

Serie: se

se="let at læse"

Decimalklassenummer: dk

dk=63.5 (med biplaceringer)

DK5 alfabetisk underdeling

au=citroen

Udgivelsesår: år

år=2014

Lettal: ll

ll=7

Lixtal: ix

ix=12

Alder (børnematerialer): lem

lem="for 12 år"

Langordssøgning: lfo=
Forfatter i beskrivelsen: fb

Emne: em

Søgning på materialetyper

Søgning på tidsskrifter

hm=xx
f.eks: fo="egholm elsebeth" and hm=xx
ma=ts

Søgning på film

ma=fi

Søgning på lydbøger

ma=lb

Søgning på spil

ts=wii
ts=playstation
ma=xe

Søgning på bøger

Søgning på onlinematerialer
Søgning på opstillingsoplysninger











Søgning på afdeling

baf=børn

Søgning på opstilling

bos=magasin

Søgning på delopstilling

bdo=hobby

Søgning på materialenummer

bmn=xxx

and - begge ord skal findes i posterne: frække and frida
or - enten det ene eller det andet (eller begge) ord skal findes i posterne: "sri lanka" or ceylon
not - et bestemt ord skal ikke findes i posterne: obama not michelle
citationstegn – angives hvis der er mere end et ord i søgeudtrykket: ”tour de france”
trunkering - du ønsker forskellige varianter af et ord - politik* (politik, politikere)
maskering - du er i tvivl om et enkelt bogstav - joker for ét bogstav?: wom?n (woman, women)
parenteser - du vil kombinere flere ord: (vandr* or trek*) and nepal
langordssøgning - søger på præcis de ord, der angives og i den rækkefølge som de angives. Husk at trunkere med
* og husk invertering. Mest brugte langordskoder er: lti, lht, lfo, lem
Intervalsøgning - søgning på intervaller af fx lix eller klassemærke: ix>=5 and ix<=10 eller ok>=70 and ok<=79

Et udvalg af CQL-søgekoder
Søgning på noder:

ma=mu

Søgning på indspillet musik

ma=lm

Musikgenre:

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

Læs mere om søgning her: http://www.danbib.dk/index.php/sogning-bronden

