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På Mediestream vil man kunne se en lang række danske aviser i digital form.
Der arbejdes fortsat på at digitalisere aviserne.
Adgangen til at læse i de nyeste aviser er begrænset af ophavsretten. Aviser
publiceret efter 1915 kan derfor kun læses online ved fremmøde på fx
Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Filminstitut.
Aviser ældre end 100 år kan man læse i hjemmefra.
Flere mediehuse har selv gjort deres digitale aviser tilgængelige online, så alle
kan få adgang – enten gratis eller mod betaling. Nordjyske Medier har det
største arkiv med ca. 3,8 mio. nordjyske aviser. Vi er desuden bekendt med, at
disse aviser tilbyder adgang til et online historisk arkiv:
Børsen, Ekstra Bladet, Flensborg Avis, Fredericia Dagblad, Horsens
Folkeblad, Information, Kristeligt Dagblad, Lolland-Falsters
Folketidende, Politiken og Skive Folkeblad.
Du kan desuden få gratis adgang til alle digitaliserede færøske aviser i
det Færøske Nationalbiblioteks avisportal.
Du finder Mediestream her: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

1. Benyt søgefeltet. Sæt ordet i ”XX”, da database ellers søger på de
enkelte
bogstaver
frem for det hele ord.

2. Du gennemgår nu de forskellige hits, der er fremkommet. Måske ved du,
at det du søger stod i en bestemt avis eller er fra en bestemt periode.
Benyt muligheden for at afgræns din søgning.
3. Ser henvisningen ud
som her er artiklen for
ny og derfor ikke synlig
fra din hjemme pc. Men
du modtager i stedet et
par gode oplysninger. Nemlig at der stod noget i Aarhus Stifts-Tidende
den 21 . april 1947 side 1-1. sektion. Med disse oplysninger i hånden kan
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du nu ved personlig fremmøde på fx Statsbiblioteket, Det Kongelige
Bibliotek eller på Det Danske Filminstitut finde frem til den nøjagtige
artikel.

4. Ser dit hit derimod sådan ud sidder du nu med en scanning af artiklen
hvori indgår ordene ”Kong Christian er død”. Du har også
kildehenvisningen til i hvilken avis, dato og side artiklen er fundet.
Husk at du også kan søge Aviser og Magasiner på Guldborgsund kommunes
biblioteker under deres E-materialer på linket:
https://guldbib.dk/e-materialer/aviser-og-magasiner

God søgning
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