Kilder til litteratursøgning inddelt efter emne.

Generelt
Asia portalen
www.asiaportal.info
Nyheder, fuldtekster, databaseadgange om lande, personer mv. i hele Asien
CNN
http://edition.cnn.com/
Nyheder fra TV stationen CNN
Danidapublikationer
http://www.danida-publikationer.dk/
Her kan du online bestille publikationer, der er udgivet af Danida. Hvert år udgives en række publikationer:
Årsberetninger, bøger, film, undervisningsmateriale, nyhedsbreve, pjecer, etc. Med mindre der står andet, er
materialet gratis. Næsten alle publikationer kan downloades, en del udgivelser findes kun i en elektronisk
udgave. Under Lande og regioner i det grå felt på forsiden, kan du finde landemateriale udgivet af
Udenrigsministeriet.
Danmarks Statatistik
www.dst.dk og www.statistikbanken.dk
Danmarks statistik
Udover detaljeret statistik om Danmark er her også en fremragende linkssamling til officielle statistiske
bureauer i lande verden over. Man kan også se detaljeret statistik over Danmarks import og eksport
 Udenlandsk statistik: http://www.dst.dk/HomeDK/OmDS/Bib/links.aspx
 eStatistik https://estatistik.dk/ Udvalgt og bearbejdet statistik fra Danmarks
Statistik, formidlet af E-Statistik om bl.a. erhverv, beskæftigelse og uddannelse i
landets kommuner.
Videnskabelige artikler
https://www.statsbiblioteket.dk/videnskabeligeartikler/
Søg i 65 millioner artikler – primært udenlandske – og bestil til dit bibliotek.
Bestil ertikler som ellers er forbeholdt universiteterne
Bestil til afhentning på dit bibliotek
Du kan maximalt bestille 25 artkler pr. måned
Faktalink
www.faktalink.dk
Faktalink er en vidunderlig database med artikler om aktuelle og historiske emner. Her kan man tit finde en
god oversigtsartikel om ting der nyligt er sket eller som foregår lige nu. Faktalink er ikke et leksikon, men hvis
I er så heldige at der er en artikel om det emne I har valgt, så er I godt hjulpet. Udover at have gode
oversigtsartikler, så har Faktalink den fordel, at man altid bliver henvist til gode kilden enten på nettet, eller
artikler og bøger. Der er altid aktive link direkte til bibliotek.dk
Folketinget
http://www.ft.dk/
Folketingets hjemmeside med lovforslag, betænkninger, udvalgsarbejde, forespørgsler m.v.
Gale: se SKODA
Gyldendals encyklopædi
www.denstoredanske.dk
Gyldendals åbne encyklopædi
Leksikon. Kan benyttes både med og uden log-in. Alle kan oprettes som brugere.
google
www.google.com

Én af de bedste søgemaskiner på Internettet
Infomedia: Se SKODA
Internationale Nyheder
http://herald.dk/internationale-nyheder-cnn-com-nyhed-bbc-nyhederne-reuters-com-google-news-yahoonews-international-herald-tribune-cnet-news-com.php
Internationale nyheder på engelsk og dansk. Det er dagsaktuelle nyheder, og man kan ikke søge tilbage i
tiden. Nyhederne på herald.dk er de nyeste tilgængelige via nyhedskilden RSS-feeds. Det vil for det meste
sige, at det er de helt aktuelle overskrifter du kan se på herald.dk. I nogle tilfælde kan der dog være tale om
en forsinkelse. Overskrifterne bliver opdateret hver gang man åbner en side på herald.dk.
Skolernes Databaseservice (SkoDa)
http://skoda.emu.dk/
Du skal logge på med dit personlige UniLogin.
Indhold: (Blandt andet)
Infomedia: Artikler fra danske aviser og fagblade
Faktalink: Artikler om aktuelle emner
Gale: Tusindvis af originaldokumenter på engelsk
Navne og numre erhverv: Regnskaber og andre brancheoplysninger

ORBIS: Virksomhedsoplysninger – globale selskaber
Sundhedsstyrelsen
https://www.sst.dk/da/udgivelser
Sundhedsstyrelsens statistikker og rapporter online.

Videnskab
www.videnskab.dk
Videnskab.dk er et uafhængigt nyhedsmedie med fokus på forskning. Redaktionen leverer daglige
forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver brugerne en ahaoplevelse og gør dem klogere. Websiden dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til
teknologi og naturvidenskab. Visionen er at gøre befolkningen klogere ved at skabe større
interesse for videnskab - og det at vide noget - i samfundet generelt og i særlig grad hos de unge.
Wikipedia –liste over open-acces journals
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-access_journals

The list contains selected, particularly notable journals with at least some free content,
available through all forms of open access, including delayed open access, and hybrid open
access. It only includes individual journals, not collections or indexing services.

Afsætning, virksomhedsøkonomi
Brancheoplysninger
www.bisbase.dk
Database som er GRATIS (tænk i disse tider) og som omhandler brancheoplysninger. Her er mere end 1000
brancheoplysninger, lister med – største brancher – mest iværksætteri – største koncerner, og et
erhvervsøkonomisk Danmarkskort. Opret en gratis profil og gå i gang.
Danmarks Statatistik
www.dst.dk og www.statistikbanken.dk
Danmarks statistik
Udover detaljeret statistik om Danmark er her også en fremragende linkssamling til officielle statistiske
bureauer i lande verden over. Man kan også se detaljeret statistik over Danmarks import og eksport
 Udenlandsk statistik: http://www.dst.dk/HomeDK/OmDS/Bib/links.aspx
Eksportrådet
www.eksportraadet.dk
Her findes bl.a. markedsprofiler over stort alle verdens lande. Brug rullegardinet ’Vælg marked’. Hvis du skal
downloade en publikation, så skal du oprette dig selv som bruger. Det er gratis.
Euromonitor Global Market Information Database (GMID). GMID udgives af Euromonitor og opdateres
løbende
http://portal.euromonitor.com/portal/ – klik dernæst på ’Accept’ i nederste højre hjørne. Hvis denne adgang
ikke virker, så gå ind på bibliotekets hjemmeside og benyt linket der.
Indhold:
Country Data
Consumer Lifestyles
Consumer Market Sizes
Forecasts
Companies & Brands
Information Sources
Major Market Profiles
Market Analysis

Faktalink: se SKODA
Gale: se SKODA
Geert hofstede
www.geert-hofstede.com
Geert Hofstedes hjemmeside. Her findes dybdegående information om landenes kulturer produceret af IBM,
og analyseret af Hofstede og om de forskellige forretningskulturer.
Greens
www.greens.dk
brugernavn: holsths
adgangskode: holstebro
Greens GO er et online opslagsværk, der indeholder detaljerede og dagligt opdaterede oplysninger om
beslutningtagere i Danmark samt oplysninger om alle danske virksomheder inkl. alle aktie- og
anpartsselskaber, registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Infomedia: se SKODA
Markedsinformation
www.markedsinformation.um.dk
Markedsinformation fra forskellige lande udarbejdet af Eksportrådet.
Navne og numre erhverv: se SKODA

ORBIS: se SKODA
Skolernes Databaseservice (SkoDa)
http://skoda.emu.dk/
Du skal logge på med dit personlige UniLogin.
Indhold: (Blandt andet)
Infomedia: Artikler fra danske aviser og fagblade
Faktalink: Artikler om aktuelle emner
Gale: Tusindvis af originaldokumenter på engelsk
Navne og numre erhverv: Regnskaber og andre brancheoplysninger
ORBIS: Virksomhedsoplysninger – globale selskaber

Byggefagene
Arbejdsmiljø
www.arbejdsmiljo.dk
Viden om arbejdsmiljø, Bladet ArbejdsMiljø, forskning, love, regler og bekendtgørelser om arbejdsmiljø
Byggeloven
www.byggeloven.dk/
Bygningsreglement
http://www.bygningsreglementet.dk/
Bygningsregelementet indeholder kravene til byggeriet. Reglementet er udstedt med hjemmel i byggeloven
Dansk Standard
https://sd.ds.dk/
Vi har adgang via ip-adresse
Gør det selv
www.goerdetselv.dk
Brugernavn: bny@ucholstebro.dk
Kode: hhbibl
Infomedia: se SKODA
Skolernes Databaseservice (SkoDa)
http://skoda.emu.dk/
Du skal logge på med dit personlige UniLogin.
Indhold: (Blandt andet)
Infomedia: Artikler fra danske aviser og fagblade
Faktalink: Artikler om aktuelle emner
Gale: Tusindvis af originaldokumenter på engelsk
Navne og numre erhverv: Regnskaber og andre brancheoplysninger
ORBIS: Virksomhedsoplysninger – globale selskaber

TOR Tagpapbranchens oplysningsråd
TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af
tagkonstruktioner, hvortil der anvendes tagpap, membranbaner eller folier.
TOR´s abonnenter kan læse/hente anvisninger og vejledninger direkte her under "OnlineDokumenter".
www.tor.info.dk
Brugernavn: TOR
Adgangskode: 994754

Dansk
Arkiv for dansk litteratur
er websted for den klassiske danske litteratur fra 1100-tallet til 1938 i fuldtekst.
http://adl.dk/adl_pub/forside/cv/forside.xsql?nnoc=adl_pub
Infomedia: se SKODA
Faktalink: se SKODA
Kalliope – digtarkiv:
www.kalliope.org
Database med ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Indeholder også
udenlandsk digtning til belysning af dansk digtning. Basen medtager kun digte af forfattere der har været
døde i over 70 år.
Litteraturtolkninger: se SKODA
www.litteratursiden.dk
Litteratursiden er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur og blande sig i den
litterære debat.
Skolernes Databaseservice (SkoDa)
http://skoda.emu.dk/
Du skal logge på med dit personlige UniLogin.
Indhold: (Blandt andet)
Infomedia: Artikler fra danske aviser og fagblade
Faktalink: Artikler om aktuelle emner
Gale: Tusindvis af originaldokumenter på engelsk
Navne og numre erhverv: Regnskaber og andre brancheoplysninger
ORBIS: Virksomhedsoplysninger – globale selskaber
Systime
Adgang til Textanalyse.dk www.systime.dk
Alle undervisere og elever skal være oprettet som brugere af ” MinKonto”. Tilmelding til ” MinKonto” kan ske
på www.systime.dk.
Er eleven eller underviseren i forvejen tilmeldt ” MinKonto”, skal der ikke oprettes en ny bruger.
Brugerne skal være logget på ” MinKonto” for at få adgang til sitet. Eleven skal derefter have aktiveret ibogskoden.

Fysik, kemi, teknikfag
Aktuel naturvidenskab
http://aktuelnaturvidenskab.dk/find-artikel/
Her kan du søge artikler om naturvidenskabelige emner
Bionyt
www.bionyt.dk
Bionyt Videnskabens Verden er det ældste populærvidenskabelige tidsskrift, som udgives I Danmark om
almen naturvidenskab. Nogle artikler er der direkte adgang til, andre skal du bruge nedenstående login til.
Brugernavn: Bionyt Kodeord: elefant
Siden er desværre under ombygning, men man kan søge sig frem til hvilket tidsskriftsnummer artiklen står i.
Vi har selv ca 5 år tilbage, og ellers kan artiklen skaffes fra et andet bibliotek.
BioMed Central
http://www.biomedcentral.com/
BioMed Central publishes 272 peer-reviewed open access journals.
Dansk Design Center
http://ddc.dk/
DDC arbejder for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at styrke designbranchen samt
dokumentere, udvikle og brande dansk design.
How stuff works
www.howstuffworks.com
Database of information on a wide variety of topics, including the areas of automotive, body and health,
computers, electronics, engines, home, Internet, entertainment, money, science and technology, society and
culture, toys and games, and transportation, among others.
Nature

http://www.nature.com/scientificamerican/index.html
Amerikanske videnskabelige artikler. Vi har et abonnement, som berettiger os til at se løbende år plus 4 år
tilbage. Artikler som er ældre end det har vi ikke mulighed for at se
Nature Publishing Group (NPG) is a publisher of high impact scientific and medical information across the
life, physical, chemical and applied sciences and clinical medicine. Focusing on the needs of scientists,
Nature (founded in 1869) is the leading weekly, international scientific journal. In addition, for this audience,
NPG publishes the Nature research journals and Nature Reviews journals, plus a range of prestigious
academic journals including society-owned publications
PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
PubMed comprises more than 22 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science
journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and
publisher web sites
I skal oprette jer som brugere. Det er gratis. Der er mange artikler, som I – gratis – kan se og udprinte, men I
kan også opleve at støde på en bog, som der vil blive krævet betaling for. Skolen har ikke noget
abonnement, så I gratis kan hente bøger fra denne base.
Scienceworld
http://scienceworld.wolfram.com/biography/
Biografier over naturvidenskabsmænd og filosoffer gennem tiderne. Fagopdelt, men med søgemuligheder.
Biografier over videnskabsmænd, som bl.a. er opdelt efter fag, historisk periode, nationalitet og
videnskabelige priser.
Scientific American
http://www.nature.com/scientificamerican/index.html
Amerikanske videnskabelige artikler. Vi har et abonnement, som berettiger os til at se løbende år plus 4 år
tilbage. Artikler som er ældre end det har vi ikke mulighed for at se.

Skolernes Databaseservice (SkoDa)
http://skoda.emu.dk/
Du skal logge på med dit personlige UniLogin.
Indhold: (Blandt andet)
Infomedia: Artikler fra danske aviser og fagblade
Faktalink: Artikler om aktuelle emner
Gale: Tusindvis af originaldokumenter på engelsk
Navne og numre erhverv: Regnskaber og andre brancheoplysninger
ORBIS: Virksomhedsoplysninger – globale selskaber
SPIE
http://spiedigitallibrary.org/
The worlds largest collection of optics and photonics applied research
I har adgang via skolens ip-adresse
Teknologihistorie
http://teknologihistorie.dk/historier/
Teknologihistorie er ikke blot tandhjul, bolte og møtrikker, men ganske mange ting. Historierne på denne
side er tænkt som nogle teknologihistoriske smagsprøver. Efterhånden som samlingen vokser, skulle det
gerne blive tydeligere, hvad teknologihistorie kan være.
Tænk
www.taenk.dk
forbrugerrådet – testresultater mv
Brugernavn: bvk@ucholstebro.dk Kode: hhbibl
Videnskab
www.videnskab.dk
Videnskab.dk er et uafhængigt nyhedsmedie med fokus på forskning. Redaktionen leverer daglige
forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver brugerne en ahaoplevelse og gør dem klogere. Websiden dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til
teknologi og naturvidenskab. Visionen er at gøre befolkningen klogere ved at skabe større
interesse for videnskab - og det at vide noget - i samfundet generelt og i særlig grad hos de unge.
Videnskabelige artikler
https://www.statsbiblioteket.dk/videnskabeligeartikler/

”Videnskabeligeartikler” er en tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere
adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som
tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte.
Vidensråd for Forebyggelse
www.vidensraad.dk
Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt råd, der arbejder med forebyggelse af sygdom og fremme af
befolkningens sundhed i bred forstand. Vidensrådet har fokus på de sundhedsrisici og sundhedsfremmende
faktorer, der betyder mest for danskernes sundhed. Vidensrådet består af 15 eksperter, der har stor viden
om sygdomme og risikofaktorer, der påvirker danskernes sundhed. Rådsmedlemmernes kompetencer
spænder bredt fra viden om alkohol, mental sundhed, fysisk aktivitet, rygning, kost og overvægt til kemiske
miljøfaktorer og ulighed i sundhed. Her ligger forskellige rapporter om sundhed og forebyggelse som kan
læses direkte på nettet.
Wikipedia –liste over open-acces journals
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-access_journals

The list contains selected, particularly notable journals with at least some free content,
available through all forms of open access, including delayed open access, and hybrid open
access. It only includes individual journals, not collections or indexing services.

Samfundsfag, historie
Asia portalen
www.asiaportal.info
Nyheder, fuldtekster, databaseadgange om lande, personer mv. i hele Asien
Census
www.census.gov
befolkningstal og prognoser for USA
Danmarkshistorie
www.danmarkshistorien.dk
Danmarks historie fra oldtiden til i dag baseret på den nyeste forskning fra historikere og arkæologer fra
Aarhus Universitet.
Dansk institut for internationale studier
www.diis.dk
DIIS er en uafhængig offentlig forsknings-institution for internationale studier.
De udfører forskning på højt internationalt niveau inden for globalisering, sikkerhed og udvikling.
De vurderer løbende Danmarks udenrigspolitiske situation og informerer politiske beslutningstagere og
offentligheden om forskningsresultater og deres mulige anvendelse.

Det danske udvandrerarkiv
www.udvandrerarkivet.dk
fokus på udvandring, så er her billeder, breve, avisartikler
Euromonitor Global Market Information Database (GMID). GMID udgives af Euromonitor og opdateres
løbende
http://www.portal.euromonitor.com/portal/policy/termsandconditions?ControllerName=Default&ActionName=I
ndex
– klik dernæst på ’Accept’ i nederste højre hjørne. Hvis denne adgang ikke virker, så gå ind på bibliotekets
hjemmeside og benyt linket der.
Indhold:
Country Data
Consumer Lifestyles
Consumer Market Sizes
Forecasts
Companies & Brands
Information Sources
Major Market Profiles
Market Analysis
EU
http://europa.eu/
Den europæiske union online
med bl.a. grundig statistik om EU og de enkelte medlemslande
Institut for menneskerettigheder
http://menneskeret.dk/
Institut for Menneskerettigheder arbejder med menneskerettigheder inden for en lang række områder. De
har inddelt arbejdet i 14 emner, som du kan læse mere om her på siden. Til hvert emne er der tilknyttet
relateret viden i form af underemner, nyheder, projekter, publikationer og medarbejdere. Du får også et
overblik over, hvilke lande de arbejder i.

Folkedrab dansk hjemmeside udgivet af Dansk institut for internationale studier
http://www.folkedrab.dk/
Man anslår, at mere end 100 millioner mennesker har mistet livet som følge af folkedrab inden for de
seneste 100 år. Verden over har diktatorer og deres villige medhjælpere forfulgt og dræbt folk på grund af

religion, nationalitet, etnisk eller racemæssigt tilhørsforhold, og de har dermed gjort perioden til en af de
blodigste i menneskets historie.
Geert hofstede
www.geert-hofstede.com
Geert Hofstedes hjemmeside. Her findes dybdegående information om landenes kulturer produceret af IBM,
og analyseret af Hofstede og om de forskellige forretningskulturer.
www.historienet.dk
Historienet er den digitale udgave af tidsskriftet Historie. Du skal registrere dig som bruger, for at kunne se
artiklerne. Det er gratis at registrere sig som bruger på historienet.dk. Som registreret bruger får du adgang
til Histories omfattende arkiv.
www.historie-online.dk
Dansk Historisk Fællesråds hjemmeside med artikler om historie og arkæologi.
Historiebutik, Saxo-instituttet på Københavns Universitet
http://historiebutik.saxo.ku.dk/
Historiebutikken er en hjælp til elever, der går i gymnasiet eller på HF og har valgt at skrive en skriftlig
opgave, hvor fagene historie eller græsk og latin indgår, skal til mundtlig eksamen eller har et forløb med et
af de tre fag. Portalen er et supplement til den almindelige undervisning og opgavevejledning. Der sidder
yderst kvalificerede studerende i fagene Historie, Græsk og Latin klar til at komme med konstruktiv kritik,
gode råd og hjælp. Desuden formidles kontakt til de relevante fageksperter fra SAXO-instituttet
Infomedia: se SKODA
Faktalink: se SKODA
Gale: se SKODA
Kvindfo
http://kvinfo.dk/
Kilder til kvindehistorie
Skolernes Databaseservice (SkoDa)
http://skoda.emu.dk/
Du skal logge på med dit personlige UniLogin.
Indhold: (Blandt andet)
Infomedia: Artikler fra danske aviser og fagblade
Faktalink: Artikler om aktuelle emner
Gale: Tusindvis af originaldokumenter på engelsk
Navne og numre erhverv: Regnskaber og andre brancheoplysninger
ORBIS: Virksomhedsoplysninger – globale selskaber
Udviklingstal
www.udviklingstal.dk
Statistik fra alverdens lande. Miljø, handel, CO2, levevilkår, BNP og meget andet
World Factbook.
https://www.cia.gov/library
C.I.A.s opslagsværk World Factbook giver generelle informationer om lande i hele verden indenfor f.eks.
størrelse, politik og økonomi

Biblioteker:
www.bibliotek.dk
Alle danske folke- og forskningsbibliotekers materialesamlinger. Her kan man bestille materialet online.
www.holstebro.dk/bibliotek
Søg i Holstebro Biblioteks materialer – har du en pinkode kan du reservere online.

Materialer på UCHs Bibliotek:
Greens 2013
Indeholder informationer om 5000 af landets største virksomheder, biografier på 11.000 fremtrædende
erhvervsledere og beslutningstagere og 133 af Danmarks største koncerner. Omfattende beskrivelse af
virksomhederne med bl.a. regnskabsnøgletal for de sidste 3-5 år.
Fulde regnskaber/årsrapporter findes i ’Navne og numre erhverv’ ’ én af baserne under SkoDa.
Statistisk Årbog/ Danmarks Statistik
Heri afsnit med international statistik og over Danmarks udenrigshandel med fordelt på varer og lande.
Udkommer fra 2018 kun digitalt
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=22259
Statistisk Tiårsoversigt / Danmarks Statistik
Heri afsnit med international statistik
Nu kun digitalt http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=27701

opdateret september 2017/BNY

til allersidst
www.skrivopgave.dk
På siden får man:
- vejledning til at vælge sit emne til opgaven
- råd til at udforme sin problemformulering,
- vejledning i at søge efter litteratur og information til opgaven både på nettet og på bibliotekerne,
- råd om kildekritik både i forhold til trykte materialer og i forhold til internettet,
- samt vejledning i at bruge LitteraturlisteAutomaten til at lave den perfekte litteraturliste.
- Der er også en beskrivelse af selve skriveprocessen og hvordan man kommer i gang med at få noget ned
på papir.
- Regler og formalia ved opgaveskrivningen er også gennemgået.

