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http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021918238_color.pdf
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021918238_bw.pdf

DOD 1701-1918



DOD 1701-1918



DOD 1701-1918



• Danske bøger og tidsskrifter frem til 1701-
1918 on demand

• 21.409 bøger, 947 tidsskriftstitler, med 
tilvækst

• Levering i PDF i to kvaliteter: Søgbar sort-
hvid, Faksimilie i farver

• Levering i mail efter 8-12 arbejdsdage
• 5 gratis PDF-filer pr. måned pr. bruger, 

herudover betaling
• Det fysiske eksemplar kan kun lånes med 

særlig begrundelse

DOD 1701-1918



EOD 1500 til 1870 



EOD 1500 til 1870 

• Bøger frem til 1500-1870, primært 
udenlandske

• ca. 250 bøger, lille tilvækst
• Bestilling af ny digitalisering via knap i 

REX
• Digitalisering mod betaling
• Europæisk service



EOD 1500 til 1870 
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Early EuropeanBooks



Early EuropeanBooks



• Digitaliserede danske og udenlandske 
bøger frem til 1600, primært danica,
udvalg 1601-1700 

• Faksimilebilleder i fuld farve og høj 
opløsning, visse har fuldtekst

• 10.250 bøger fra KB
• Adgang via Early European Books Online
• Adgang fra danske ip adresser
• hovedparten kan også fremsøges i REXEuropean Early Books
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Danmarks Breve



Danmarks Breve



Danmarks Breve



http://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%2Fletter_books%2F002155044
%2F002155044_000-L0021550440000001

Danmarks Breve



• Digitaliseringer af trykte brevudgivelser
• ca. 12.520 breve publiceret (1543-1937)
• ca. 45.000 ikke-publiceret
• faksimilie + tekst
• ocr og opmærkning
• fuldtekstsøgning + afsender, modtager, 

afsendelsessted, modtagelsessted, dato/år
• navnedatabase
• funktionaliteter: unik url, henvisning, 

bogmærkning, søgehistorik, download, 
zoomDanmarks Breve



ADL



ADL



• Digitaliseringer af dansk litteratur
• 78 forfattere
• forfatterportrætter, periodebeskrivelser
• søgbar tekst + faksimilie
• funktionaliteter: unik url, henvisning, 

bogmærkning, søgehistorik, download, 
zoom

• begrænset tilvækst
ADL



tekst.kb.dk



• Generisk platform til tekstudgaver
• Aktuelt ADL, SKS, trykkefrihedsskrifter
• Nye dokumentrelaterede funktioner, fx 

variantvisninger, kommentarer, 
tekstredegørelser

• KB platform, egne og andre materialer
• Medfinansiering fra udgivere i forbindelse 

med indlemmelse af materiale
• Partnergruppe med tekstudgiverne

tekst.kb.dk



tidsskrift.dk



tidsskrift.dk



• Retrodigitaliserede tidsskrifter fra KB 
fysiske samlinger (ca. 50 titler)

• Egenproducerede tidsskrifter fra KB
• Tidsskrifter der udgives af eksterne partner
• Digitalt født og digitaliseret
• pdf, fuldtekst
• tilvækst (nye tidsskrifter, tidsskrifter under 

udgivelse)tidsskrift.dk
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E-tekster pligt

• E-bøger, ca. 70.000 titler (pt. ingen adgang)
• sms-bøger, ca. 200 (pt. ingen adgang)
• digitaliserede tekstmaterialer  (endnu ikke 

publiceret)
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