
Tilgængelig digital faglitteratur 
Ifølge Deff er der ingen muligheder for i de nuværende licensaftaler, at folkebibliotekerne kan få 

adgang til digital faglitteratur på fag- og forskningsbibliotekerne. Deff er meget åben og interesseret 

i et samarbejde på tværs i bibliotekssektoren. 

 

Der er taget kontakt til forskellige fagreferenter på Det Kgl. Bibliotek, Deff og forskellige typer af 

fagbiblioteker til at afdække, hvilken digital faglitteratur folkebibliotekerne pt. kan få adgang til på 

fag- og forskningsbiblioteker.  

 

Afdækningen viser at Open Access (OA) er den bedste mulighed for folkebibliotekerne til at få 

adgang til mere digital faglitteratur. DBC har det på releaseplanen for 2017, at søgemulighederne i 

OA skal forbedres. 

http://www.dbc.dk/udvikling/rp-2017/r17-02-01-omstrukturering-af-opensearch-til-

kontekstfunktioner 

 

 

Digital faglitteratur der er tilgængelig for folkebibliotekerne: 

 

Det Kgl. Bibliotek i Aarhus: 

OJS – Open Journal Systems bliver fusioneret med tidsskrift.dk i 2017. 72 faglige, videnskabelige- 

og kulturelle tidsskrifter er tilgængelig for alle. 

 http://ojs.statsbiblioteket.dk/ 

 

AU Library Scholarly Publishing Service E-books – indeholder bøger, Ph.D-afhandlinger, working 

papers m.m. udgivet af forskere og studerende ved Aarhus Universitet. 

http://ebooks.au.dk/index.php/aul/index 

 

 

Det Kgl. Bibliotek i København: 

Tidsskrift.dk – indeholder 41 faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter, der er tilgængelig 
for alle. 
https://tidsskrift.dk/ 

 

Danmarks breve – indeholder trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek. Pt. er 12.000 breve 

digitaliseret.  

http://danmarksbreve.kb.dk/ 

 

Partiprogrammer – indeholder partiprogrammer fra 1872 og frem til i dag.  

http://www.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/partiprogrammer/da/ 

 

Oversigt over digitaliserede bøger fra før 1920 – indeholder ca. 130 bøger. 

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/e-samlingsbesk/oversigt_over_boeger.html 

 

Illegale blade – indeholder blade og bøger for hele landet. 

http://www.kb.dk/da/materialer/e-ressourcer/Illegale-Blade.html 
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Mediestream – fri adgang til alle aviser fra før 2018 

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/ 

 

 

Andet relevant digital faglitteratur: 

 

Den dansk forskningsdatabase – indeholder 1 mio. forskningspublikationer og mere end 75.000 

forskerprofiler indsamlet fra 14 danske universiteter og forskningsinstitutioner. 

http://www.forskningsdatabasen.dk/da 

 

Directory of Open Access Journals, Lund Universitet i Sverige – NLO har testet base og relevante 

tidsskrifter findes i bibliotek.dk 

https://doaj.org/ 

 

OpenAIRE – Open Access fra EU medlems staterne – indeholder 19.947.371 publikationer fra 

2.889 kilder. 

https://www.openaire.eu/ 

 

Aalborg Universitet 

OJS Open Journal Systems 

 https://journals.aau.dk/  

 

De studerende henvises også til DOAJ 

 

VBN – Aalborg Universitets forskningsportal – høstes til den danske forskningsdatabase og open 

AIRE (se tidligere links) 

http://vbn.aau.dk/ 

 

 

CBS 

OJS Open Journal Systems (ikke kun forskere fra CBS)  

http://rauli.cbs.dk  

 

http://openarchive.cbs.dk/ (udelukkende working papers, ph.D-afhandlinger og andre 

forskningspublikation skrevet af forskere på CBS.) 

 
 

DTU:  

Open Access fra DTU findes i ORBIT. 

http://orbit.dtu.dk/en/ 

 

 

SDU:  

Tidsskrifter publiceres via tidsskrift.dk. 

Forskning indberettes i Pure og er tilgængelig via Den dansk forskningsdatabase. 

Der findes også lokale site som f.eks.: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/cesfo/publikationer 
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