Links til diverse faglige databaser inkl. Infomedia mv.
Logges på med Unilogin.

Fuldtekst adgang til danske artikler fra landsdækkende trykte dagblade, regionale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade og magasiner samt webkilder, radio og tv. Alle kilder er
søgbare i fuldtekst, men Infomedia giver ved
udvalgte kilder kun adgang til det korte oversigtsformat. Indeholder guides til søgning og
giver mulighed for at hente artikler ned i avisformat. Artikler kan findes tilbage til ca. 1990,
enkelte tidligere.

ratur. Herefter følger middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken og frem
til moderne tid.
Med LitteraturensVerden.dk får du mulighed
for at gå i dybden med nogle af verdenslitteraturens største værker. I perioder udvælger
redaktionen betydningsfulde værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og
analyseret i dybden.
Link: http://www.litteraturensverden.dk/forside/

Link: https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/

Dansksproget historieportal, dækker fra oldtiden frem til det 21. århundrede. Historiske
epoker gennemgås, suppleret med biografier,
leksikonartikler, billeder og kildetekster. Indeholder portalen ”Historiske temaer” på højere
niveau.
Link: http://www.historiensverden.dk/forside/

LitteraturensVerden.dk giver en kronologisk
og genremæssig gennemgang af verdens litteratur historie fra oldtidens Ægypten, Mesopotamien samt antik græsk og romersk litte-

Britannica Academic & Britannica School
Engelsk webleksikon relateret til Encyclopædia Britannica. Britannica Academic indeholder en bredt dækkende samling af artikler, illustrationer, multimediepræsentationer
mm. om historiske, litterære, politiske, geografiske og videnskabelige emner, Shakespeare arkiv, primære kilder og ibøger. Britannica School er leksikalt indhold i 4 niveauer med adgang til faktuelle artikler, billeder, lyd og videofiler der sammen med kort
og illustrationer kan downloades og anvendes
direkte.
Britannica School
https://shibboleth.eb.com/unilogin/school_uk
Britannica Academic
https://shibboleth.eb.com/unilogin/academic_com

IP-adresse genkendelse (når man er på Paderup Gymnasiums netværk)

Ebsco Masterfile Premier
Artikler fra ca. 1700 tidsskrifter, enkelte med karenstid, dækker næsten alle fagområder i perioden
1975 til nu. Desuden 500 opslagsværker og 164.400 primærkilder. Rigt billedmateriale og landereporter. Berømte taler, baggrundsartikler om f.eks. feminisme, civil rights movement, Brexit.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=f5h

Faktalink kan findes via www.faktalink.dk

Forfatterweb kan findes via www.forfatterweb.dk

Jp.dk
Kan findes via www.jp.dk

