
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Et udvalg af Netmedier som anbefales til opgaver 

 

Adgang via www.esbjergbibliotek.dk 
Netmedier er bibliotekets samling af databaser om forskellige emner.  

Når du bruger baserne hjemmefra, skal du være opmærksom på, at du skal være indmeldt 

som låner på biblioteket og at du skal bo i Esbjerg eller Fanø kommuner. 

 

AVISER OG ARTIKLER: 

Ebsco: Omfattende database med adgang til artikler i anerkendte udenlandske aviser og 

tidsskrifter. 

Faktalink: Elektronisk tidsskrift med artikler, litteraturhenvisninger og links til mange aktuelle 

og historiske emner.  

 

LEKSIKA: 

Britannica Online: Den store engelske nationalencyclopædi. Artiklerne suppleres med links til 

mere information.  

 

NATURVIDENSKAB: 

Access Science: Standardværket om alt indenfor teknologi og naturvidenskab. Indeholder 

mange gode temaartikler som kan bruges til opgaver. 

 

Gale in Context: Science: Omhandler naturvidenskabelige emner fx matematik, fysik, kemi, 

astronomi, biologi og meget mere. Indeholder fuldtekstartikler fra tidsskrifter samt links og 

henvisninger. 

http://www.esbjergbibliotek.dk/


 

SAMFUND:  

Europa World Plus: Udførlige og detaljerede landebeskrivelser, statistik og artikler om 

aktuelle temaer, politik, økonomi, religion, miljø og meget mere. 

 

Bisnode Market: I Bisnode Market kan du finde oplysninger om danske virksomheder: 

detaljerede informationer om de største danske virksomheder og grundoplysninger om de 

resterende, bl.a. regnskaber, nøgletal. Desuden findes biografier om personer i erhvervslivet. 

 

Kompass: Global virksomhedsdatabase der giver adgang til at søge produkter og brancher på 

tværs af 75 lande. I alt er mere end 4 mio. virksomheder repræsenteret med mere end 

800.000 varemærkenavne og navne på mere end 4,6 mio. kontaktpersoner. 

 

HISTORIE:  

Gale in Context: Biography: Biografisk information om mere end 525.000 personer - 

historiske og nulevende. 

 

Danmarkshistorien.dk: Leksikon, kildesamling og undervisningsmateriale udarbejdet af 

historikere og arkæologer ved Århus Universitet. Fri adgang. 

 

Britannica Original Sources: Omfattende engelsksproget samling af primære kilder og 

historiske tekster. 

 

LITTERATUR:  

Forfatterweb: Leksikon med præsentationer af danske og udenlandske forfattere. Med links, 

henvisninger og sekundær litteratur.  

 

Gale Literature Ressource Centre: Omfattende litteraturvidenskabelig database med 

artikler om forfatterskaber fra hele verden, dog med hovedvægt på engelsksprogede 

forfattere. 

 

 

Skrivopgave.dk: Giver gode råd til opgaveskrivning: informationssøgning, 

litteraturhenvisninger og kildekritik samt tips til, hvordan du bygger din opgave op.   

Her finder du også Litteraturlisteautomaten. 

  


