
Projektet Formidling og Forberedelse bestod af fem delprojekter: 
 
Ingeniørkorpsets Samling 
Delprojektet påbegyndtes 1.7.2017. Hele samlingen er digitaliseret. 
Der er katalogiseret 2109 tegninger og oversigter og alt er tilgængelige via Digitale Samlinger på 
Det Kgl. Biblioteks hjemmeside. Projektet er forløbet planmæssigt og er afsluttet pr. 31.3.2019. 
 
De jiddische periodica blev retroinddateret i 2004 og tildelt en pseudostregkode. Der kommer ofte 
spørgsmål fra udlandet på titlerne, og det ville være ønskeligt at beholdningsregistrere de enkelte 
bind, så der ikke længere hersker tvivl om, hvilke biblioteket har. Samtidig vil det lette en udflytning 
til fjernmagasin. Forbedring af metadata og stregkodning blev foretaget ved en jiddish-kyndig 
medarbejder. 
I perioden juni-december 2017 er 383 fysiske enheder, fordelt på 200 titler, blevet behandlet.  
 
Folkeforbundssamlingen 
Delprojektet blev endelig igangsat ultimo januar 2018, og det blev afsluttet med udgangen af juni. 
I alt 503 tidsskrifthæfter fra 36 titler er stregkodet, og hele 3.708 rapporter og årsberetninger 
fordelt på 233 æsker er blevet indtastet i samleposter og er dermed søgbare og tilgængelige i REX. 
 
Samlinger i Orkesterbiblioteket katalogiseret 
En særlig bevilling fra Slots og Kulturstyrelsen har gjort det muligt at registrere ca. 6.200 titler på 
noder med salonorkesterværker i Orkesterbiblioteket. En del af noderne stammer fra Aarhus 
Teater og Teaterforlaget Moth-Lund, andre fra samlingerne Rosenbeck og Marquard, som vi har 
modtaget fra henholdsvis Det Nordjyske Landsbibliotek og Horsens Bibliotek. Dertil kommer en 
større samling noder, som biblioteket har modtaget som gaver igennem en længere årrække. Alle 
kan nu bestilles til gennemsyn på Læsesal Vest, og ca. 1/3 vil også kunne bestilles til hjemlån af 
Orkesterbibliotekets registrerede lånere. 
Derudover er der lavet knapt 70 registreringer i den nyoprettede samling ”Korarkiver”, som i alt 
indeholder ca. 800 titler på noder med korværker fra Studenter-Sangforeningen, 
Studenterforeningen, Sangforeningen Brage fra Aarhus, Vor Frue Kirkes Kor fra København og 
Horslunde og Omegns sangforening på Lolland. Disse noder kan nu også bestilles til gennemsyn på 
Speciallæsesalen. Det drejer sig om sangforeningernes repertoire, som ofte indeholder værker, 
skrevet specielt til disse kor i perioden ca. 1800-1950. 
 

KB’s ældre arkiv 

Delprojektet gik ud på at inddatere den trykte registrant over Det Kongelige Biblioteks arkiv for 

perioden 1648-1943. Delprojektet blev afsluttet i tredje kvartal 2018. Der er oprettet 389 meget 

omfattende bibliografiske poster med beholdningsposter og pseudostregkoder (som ved bestilling 

bliver erstattet af rigtige stregkoder). Katalogposterne har ført til en større benyttelse af Det Kgl. 

Biblioteks arkiv. 

 


