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16. maj 2012

Der er efterhånden adgang til et tilfredsstillende antal e-bøger inden for det teologiske fagområde,
og udbuddet er stigende. Man får mest ud af brugen af e-bøger, hvis man downloader tekst-filen til
en Ebook Reader, hvis man anvender en iPad, eller arbejder med den i pdf-format fra sin pc. Der
er stor forskel i brug og adgang mellem de forskellige udbydere af e-bøger, som det vil fremgå af
denne vejledning. E-bøgerne ligger i pakker fra de forskellige forlag og udbydere, der er tegnet
licens til. Der er samlet indgang til alle e-bøger via Rex uanset udbyder og forlag.
Der er pt. adgang til over 466.000 e-bøger i Rex, hvoraf mere end 15.000 dækker området teologi
eller religion. En simpel søgning efter e-bøger i Rex på ordet 'theology' giver pt. mere end 3600
resultater.

Søgning efter e-bøger
Søgning efter e-bøgerne foregår som ved en sædvanlig søgning efter bøger i Rex. Husk at logge
dig på, hvis du søger fra en fjernadgang. Søg på fx forfatter, titel- eller emneord og afgræns til
'Bøger' via facetterne i venstremenuen. Ønsker man nu at afgrænse søgningen til e-bøger, vælges
'Online adgang' via facetterne i venstremenuen. Søgeresultatet kan fremvises kronologisk ved at
vælge 'År - Nyeste':
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For at få adgang til e-bogen klikkes på 'Online adgang' og 'Åbn i et nyt vindue':

Det nye skærmbillede ser i dette tilfælde således ud:

E-bogen kommer i dette tilfælde fra Oxford Scholarship Online. Her møder man en præsentation af
bogen i form et abctract, en indholdsfortegnelse, m.m. Herfra vil der være mulighed for at læse
bogen på skærmen i html-format, downloade til iPad, en Ebook Reader, printe eller gemme som
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pdf. Som udgangspunkt skal man lede efter afsnittene eller kapitlerne i pdf-format for at kunne
downloade eller udskrive dem. I dette tilfælde ser det således ud:
Indholdsfortegnelsen giver mulighed for at åbne et kapitel, fx:

Derefter åbnes kapitlet i html-format. Vælg nu 'Download chapter pdf':
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Man mødes af en dialog-boks, trykker ’Proceed’, og har nu adgang til det valgte pdf-dokument:

Ønsker man at printe et helt kapitel, kan man med fordel udskrive det som et hæfte.
Kapitlet kan udskrives som et hæfte ved at vælge 'Udskrivning af hæfte' ved print:
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E-bøgerne søges, som nævnt, som udgangspunkt i Rex. Man kan dog også søge via de enkelte
pakker og udbydere. Der er forskel i brugervenligheden mellem de enkelte e-bogspakker og udbydere, nogle er nemmere at gå til end andre. Nedenfor findes en samlet oversigt. Oversigten
giver ikke fuld oversigt over alle de e-bogspakker, Det Kongelige Bibliotek har licens til, men dem,
der skønnes relevante for teologer. Oversigten er ment som en vejledning til de udbydere og
skærmbilleder man bliver mødt af.

Indhold, download og muligheder via de udvalgte forlag og ebogspakker
Oxford Scholarship Online
Ca. 6.500 bøger, mange inden for emneområderne teologi, filosofi og religion. Fra 1965Mulighed for at browse i emnegrupper, fx ‘Religion’ og ‘Philosophy.’
Adgang til bøger med åben hængelås.
Kapitler downloades og printes enkeltvis som pdf.
Meget brugervenligt.

Browsing via emnegruppe:

Oxford Scholarship Online er gennemgået i det indledende eksempel.
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Springer e-books
Alle emnegrupper, mange e-bøger inden for emneområderne teologi, filosofi og religion.
Adgang til e-bøger fra 2008 og frem.
Brug avanceret søgning til at afgrænse søgningen til e-bøger. Søgeresultatet indeholder enkelte
kapitler fra e-bøger.
Bøger med adgang er markeret med en grøn firkant.
Kan downloades og printes som pdf.
Meget brugervenligt.

Afgræns via avanceret søgning. Download pdf:

Palgrave Connect
Adgang til e-bøger fra 2010 og frem.
Der er abonnement til bøger med grøn/åben hængelås.
Mulighed for at browse i emnegrupper, fx 'Religion' og 'Philosophy' > 'Theology' og > 'Theology and
Biblical Studies', 'Theology', eller i udgivelsesperiode.
Hele e-bogen kan downloades og printes som pdf og downloades som Epub-format 1 (kræver
Adobe Digital Editions).
Meget brugervenligt.
Se vejledninger på næste side.
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Fri og åben e-bogsstandard af International Digital Publishing Forum (IDPF).
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Når den ønskede e-bog er fundet, er der tre muligheder. Download pdf, Browse pdf eller Download
til ePub:

Det er nu muligt at downloade hele bogen eller browse i indholdet på skærmen. Vælges ’Browse
pdf’ kan bogen læses direkte på skærmen. Det ser således ud:

Vælges ’Download ePub’ har man mulighed for at læse bogen i Adobe Digital Edition, som er en
Ebook Reader, der både kan downloades til pc og iPad. Det giver visse fordele, man kan tilføje
noter og bogmærker, søge i teksten, m.m. Det kræver at man downloader Adobe Digital Edition og
opretter et log in. Bogen ser sådan ud i Adobe Digital Edition:
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Ebrary
Adgang til næsten 70.000 bøger.
Avanceret emnesøgning inden for mange undergrupper i teologi.
Kan læses online.
Teksten kan ændres til pdf (max 40 sider pr. session) og printes.
Kan også downloades i Ebrary-reader. Giver mulighed for at annotere og markere m.m. i tekst.
Print og download kræver, at der oprettes en brugerprofil første gang, man bruger Ebrary.
Hele dokumentet kan lånes som e-bog i 14 dage (kræver Adobe Digital Editions).

Man skal oprette et brugernavn og log in første gang man bruger ebrary. Se skærmbillede på
næste side:
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Herefter har man følgende muligheder: Læse bogen på pc-skærmen, downloade op til 40 sider pr
session eller downloade og låne bogen i 14 dage. Det ser sådan ud:

Vælger man at låne bogen, ser det ud som i eksemplet ovenfor. Bogen lånes i Adobe Digital
Edition.
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Wiley Online Library
Adgang til ca. 10.000 e-bøger, mange inden for teologi og religion.
Der er adgang til bøger markeret med en åben hængelås.
Kapitler printes enkeltvis som pdf.

Det ser således ud, download det enkelte kapitel:

Kapitlet kan nu læses på pc-skærmen eller downloades:

Cambridge Books Online
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Alle emner, mange e-bøger inden for teologi, religion og filosofi.
Mulighed for avanceret emnesøgning.
Kapitler printes enkeltvis som pdf.
Søgeresultatet indeholder enkelte kapitler. Find pdf-filen. Det ser således ud:

Kapitlet kan nu læses på pc-skærmen eller downloades:

Flere e-bogspakker:
ACLS Humanities E-Book (HEB)
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Over 3300 e-bøger inden for humaniora. Dækker bl.a. emneområderne: 'Biblical Studies',
'Philosophy' og 'Religion'.
Der bladres i siderne på skærmen. Der er mulighed for at printe eller gemme tre sider ad gangen
via 'page'-ikonet i skærmbilledet.
Brill Classical Studies
Adgang til 53 e-bøger udgivet mellem 2010-2011.
Kapitler downloades og printes enkeltvis som pdf.
Brill Middle East and Islam Studies
Adgang til 44 e-bøger udgivet mellem 2008-2010.
Kapitler downloades og printes enkeltvis som pdf.

Links
Oxford: http://www.oxfordscholarship.com.ep.fjernadgang.kb.dk/
Springer: http://www.springerlink.com.ep.fjernadgang.kb.dk/books/
Palgrave:
http://www.palgraveconnect.com.ep.fjernadgang.kb.dk/pc/browse/jumpStartResults
ebrary: http://site.ebrary.com.ep.fjernadgang.kb.dk/lib/royallibrary/home.action
Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com.ep.fjernadgang.kb.dk/
ACLS: http://quod.lib.umich.edu.ep.fjernadgang.kb.dk/cgi/t/text/textidx?c=acls;sid=5a7a3eed28c7263df906cc0fbf4ef59f;rgn=full%20text;page=simple
Brill: http://ebooks.brillonline.nl.ep.fjernadgang.kb.dk/subject?id=CLSEB

En fuld oversigt over e-bogspakker og vejledninger findes på denne side:
http://libguides.culis.kb.dk/eboeger
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Adgang til ældre danske og udenlandske digitaliserede værker
Early European Books (ProQuest)
Det Kongelige Bibliotek og det britiske firma ProQuest samarbejde om at digitalisere den danske
nationallitteratur i ældre tid.
Pt. er perioden 1482 – 1700 digitaliseret.
Siderne kan læses på skærmen som billedfiler i meget god opløsning eller hele dokumentet kan
downloades som pdf.
KB arbejder pt. på et projekt mhp. at tilgængeliggøre læsesalsklausulerede materialer fra
Danske Samling for forskere ved KU
Ca. 1701 -

Arkiv for Dansk Litteratur
‘ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes
tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det
dokumentariske aspekt. Forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte
forfatterskab. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1938, med Gustaf
Munch-Petersen som den nyeste forfatter.’
Læses på skærmen eller downloades og printes sidevis som pdf.

Eighteenth Century Collections Online
“Over 180,000 titles (200,000 volumes)
Includes books, pamphlets, essays, broadsides and more
Based on the English Short Title Catalogue
Works published in the UK during the 18th century plus thousands from elsewhere
Primarily in English - also includes other languages”.
Siderne læses ’enkeltvis’ på skærmen, men der er mulighed for at downloade og printe hele
dokumentet. Vælg print- eller gem-ikonet i skærmbilledet, og marker det ønskede udskriftsområde i
dialogboksen der dukker op.

Early English Books Online (EEBO)
“Contains digital facsimile page images of virtually every work printed in England, Ireland,
Scotland, Wales and British North America and works in English printed elsewhere from 14731700 - from the first book printed in English by William Caxton, through the age of Spenser and
Shakespeare and the tumult of the English Civil War.”
Mere end 125.000 titler
Siderne kan downloades som pdf- eller tiff-filer i god kvalitet. Kan desværre kun
downloades/printes som én side af gangen, hvilket sænker brugervenligheden betydeligt.
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E-bøger på iPad
E-bøger læses bedst på iPad ved hjælp af en Ebook Reader – på den måde bliver filen til en 'bog
man kan bladre i' – og det er egentlig på en iPad (eller anden tablet), at e-bøgerne giver bedst
mening. iPad’en fungerer således både som en e-bogslæser og som ens eget private bibliotek.
Pdf-filerne skal åbnes i Ebook Readeren. Man bladrer med fingrene eller ved at prikke i højre eller
venstre side af displayet. Man kan nemt hoppe til andre sider, sætte bogmærker og lave små
noter. Det er dog endnu ikke alle e-bogsudbydere gør det muligt at downloade e-bogen til en
Ebook Reader – disse e-bøger må læses på skærmen i html-format, hvis man ønsker at læse dem
på sin iPad.
Bluefire Reader og iBooks findes begge i Appstore. iBooks har desuden en del gratis
engelsksproget litteratur, typisk klassikere i deres 'butik'. Begge Readers giver mulighed for at
indsætte bogmærker i bogen, i Bluefire kan der tilføjes noter med sidehenvisning til bogmærket,
hvilket umiddelbart gør den til det mest velegnede værktøj. God læsoplevelse på begge Readers.
Ebrary har udviklet sin egen App, som kan downloades gratis. Det er muligt at justere lysstyrken i
sin Reader, så læsningen er behagelig for øjnene.
E-bøgerne søges via REX efter samme fremgangsmåde som vist i indledningen. Man kan dog
med fordel anvende mobil-versionen som søge-interface, når man søger fra sin iPad. Se
vejledning nedenfor:

Du skal være logget på Rex. Du finder mobil-versionen her:
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Dernæst søges der på fx forfatter, titel- eller emneord, osv. Søgningen kan afgrænses til e-bøger:
afgræns til ’Online adgang’, ’Bøger’, ’Nyeste’, osv.:

Dernæst vælger man ’Online adgang’ og ’Åbn i nyt vindue’
Fremgangsmåden er den samme som på pc, dvs., man kan vælge at se kapitlet på skærmen i
html eller finde pdf-filen og downloade den til sin foretrukne Ebook Reader. Ønsker man at
downloade til sin Ebook Reader, leder man efter pdf-filen. Det ser det fx sådan ud:
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Derefter åbnes dokumentet i pdf-format, og man vælger nu fx ’Åbn i iBooks’ i højre hjørne af
dokumentet. Det kan se sådan ud:

Herunder følger en gennemgang af de væsentligste udbydere. For indhold i de enkelte pakker se
indholdsbeskrivelserne i foregående afsnit i denne vejledning.

Palgrave
Palgrave giver rigtig god læseoplevelse på iPad. Hele bogen kan downloades som pdf og læses i
en Ebook reader. Der er ingen restriktioner.

Ebrary
For dowloade et kapitel må man være logget ind i ebrary. Har man allerede anvendt ebrary fra sin
pc, har man allerede oprettet sig som bruger. Se afsnit om ebrary tidligere i vejledningen.
Pdf-filen kan åbnes i Bluefire Reader eller man kan med fordel downloade en ebrary App (der er
en E-book Reader).

App til ebrary findes på denne side: http://itunes.apple.com/dk/app/ebrary/id493652464?mt=8
Det er rimeligt enkelt at downloade app'en. Følg instuktionerne på skærmen.
Når App'en er downloaded, søger man via ebrary, logger sig på via sit ebrary login (eller opretter
et) og har nu mulighed for downloade e-bøger.
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Det er en god ide at downloade denne App, da der er adgang til rigtig mange e-bøger via ebrary,
både dansk- og engelsksprogede (især mange fra Aarhus Universitetsforlag). App'en giver
mulighed for at låne hele bogen (pt. i 14 dage) eller at downloade op til 40 sider ad gangen (man
kan omgås dette ved at logge sig af og på flere gange, hvis man ønsker flere sider). Ebrarys
reader er behagelig at læse i og giver mulighed for at have adgang til sit eget bibliotek, søge og
downloade bøger direkte i ebrary via App'en og tekstbehandle (markere og kopiere dele af teksten,
inklusiv notehenvisning, til tekstbehandlingsprogrammet 'Pages', der er kombatibelt med Word i
Micrsoft Office).

Springer e-books
Søgeresultatet fremvises i enkelte kapitler af e-bøger. Pdf-filen kan downloades til foretrukken
Ebook Reader, fx ebrary, Bluefire Reader, iBooks. God funktionalitet.

Wiley Online Library
Søgeresultatet fremvises i enkelte kapitler af e-bøger. Pdf-filen kan downloades til foretrukken
Ebook Reader, fx ebrary, Bluefire Reader, iBooks. God funktionalitet.

Cambridge Books Online
Søgeresultatet fremvises i enkelte kapitler af e-bøger. Kapitlerne kan downloades i Pdf-format og
læses på skærmen. Det er desværre pt. ikke muligt at downloade filen til en Ebook Reader.

Oxford
E-bøger fra Oxford fungerer ikke optimalt på iPad, idet teksten ikke kan downloades i pdf-format,
men må læses i html på skærmen. Der udvikles forhåbentlig snart en App, der gør det muligt.

Bøger fra folkebibliotekerne
Der er også adgang til ebrary via folkebibliotekerne. Efter bedste skøn er indholdet identisk med
det indhold Det Kongelige Bibliotek har tegnet licens til.
Ereolen.dk
Ereolen.dk indeholder danske e-bøger, både skønlitteratur og faglitteratur, for børn og voksne. Ebøgerne kan downloades og læses i 30 dage på egen pc eller iPad.

Rune Kurdahl. 16. maj 2012
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