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For at vælge andre 

designs: Højreklikke 

på dias og vælge 

Diasdesign. Vælg den 

ønskede fra listen og 

vælg Anvend på de 

markerede dias. 

 

Baggrunden kan 

skiftes ved at 

højreklikke på dias og 

vælge Baggrund. 

Vælg her billede eller 

farve under Effekter.  



Eva Fønss-Jørgensen  

efj@statsbiblioteket.dk 

Hvad er en specialsamling (1)  

= hvad du ikke kan finde i bibliotek.dk, dvs. 

 

 Uregistrerede publikationer 

 Bøger 

 Småtryk / efemera  

 Arkivalier 

 Kvindehistorisk Samling 

 Kort- og billedsamlingen 

 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger
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Bøger – større samlinger 

 Børnebøger og ‘underlødig’ skønlitteratur 
 Jan-bøgerne, Flemming-bøgerne, De fem-bøgerne, Tykke-Niels-

bøgerne, Lotte-bøgerne, Susy-bøgerne, Frøken Detektiv-serien, 

Tarzan-bøgerne… 

 Hanne Vibeke Holst, krimier, kvindelige forfattere.. 

 

 

 Skolebøger før 1986 
 Folkeskole + gymnasium 

 ABC-samling 

 Slesvigske skolebøger 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/borneboger-og-bornebilledboger
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/skoleboger
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Bøger: Tematiske småsamlinger 

Eksempler: 

 

 Ligprædikener 
 primært over personer fra 'det bedre borgerskab‘.  

 Blicher-samlingen 

 Bl.a. førsteudgaver, breve, artikler, særtryk. 

 Illegal samling 
 bøger, tidsskrifter mm. udgivet illegalt 1940-1945. 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/predikener
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/blichersamlingen
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/blichersamlingen
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/blichersamlingen
http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/illegal-samling
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ARKIVET – en skattekiste 

 Vejvisere 

 Telefonbøger 

 Skattebøger 

 Skoleblade 

 Årsberetninger 

 Skillingsviser 

 Håndbøger 

 Stambøger 

 Teaterprogrammer 

 ….. 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/arkivet


Kvindehistorisk Samling 

Det nationale kvindearkiv: 

 Kvindesagsorganisationer (protokoller ol.) 

 Personarkiver (breve, fotos, interviews..) 

 

100 års jubilæum 2015: 

 Kvindetoget 1915 

 Kvinden og Samfundet 

 

Registreret i Arkiv.dk 

 

https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/kvindehistorisk-samling/kvindehistorisksamling
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/kvindehistorisk-samling/kvindernes-tog-1915
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/digitalisering-kvindehistoriske-kilder/kvinden-og-samfundet
http://arkiv.dk/
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Hvad er en specialsamling (2) 

= vanskeligt tilgængeligt materiale: 

 

 Nationaldiskoteket 

 Grammofonplader, kassettebånd, CD’er mm. 

 Lydarkivalier: 

 Litterære oplæsninger 

 Dialekter 

 Folketingets forhandlinger 

 Lyden af gamle dage… 

 

 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/nationaldiskoteket
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Nationaldiskoteket 

Al dansk klingende musik (kun brug på SB) 

 Grammofonplader 

 Kassettebånd 

 CD’er 

 

Ruben-valser kan høres 

Aakjær på valse 

CD-udgivelser kan købes 

Lydkopi kan købes 

 

 

 

https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/rubensamlingen-lydoptagelser/ruben-lyd
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/rubensamlingen-lydoptagelser/ruben-lyd
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/rubensamlingen-lydoptagelser/ruben-lyd
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/aakjaer-paa-valse/aakjaer-paa-valse
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/salg-af-musik/cd-udgivelser
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/salg-af-musik/cd-udgivelser
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/salg-af-musik/cd-udgivelser
https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/salg-af-musik/lydkopier/


Netarkivet 

 

 Det danske internet 2005-2015 

 < 1 mio. danske hjemmesider 

 Indsamlet iht. pligtafleveringsloven (KB+SB): 

 Snapshot: Tværsnit 4 x årligt  

 Selektivt: Ca. 100 sites høstes op til 6 x dagligt 

 Begivenheder: Valg, emner af samfundsbetydning 

  Specialhøstninger (on demand) 

 

http://netarkivet.dk/
http://netarkivet.dk/om-netarkivet/selektive-hostninger/
http://netarkivet.dk/om-netarkivet/begivenhedshostninger/


Netarkivet - adgang 

 

 Forskere & phd-studerende: online adgang 

(wayback + fritekst) 

 Kandidatstuderende med videnskabeligt formål:  

 adgang på KB eller SB 

 

 Brug særlig ansøgningsblanket 

 Kontakt: info@netarkivet.dk 

 

 

 

http://netarkivet.dk/
http://netarkivet.dk/adgang/
mailto:info@netarkivet.dk
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Hvis du ikke kan finde det? 

 
 

 Send en bestilling alligevel 

eller 

 Spørg Statsbiblioteket 
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Tak for opmærksomheden 

 

Spørgsmål? 

 

 

 


