
Tirsdag den 9. marts 
 

Supplerende læsning  
 
I denne uge vil jeg (igen) henvise til bøgerne i bibliotekets samlinger, for en række mere 
overordnede, samlende fremstillinger om romantikken i Tyskland. 
Dernæst vil jeg reklamere for den mest centrale indgang til forskningslitteratur om tysksprogede 
forfattere og værker: Bibliographie der deutschen Sprach- und Litteraturwissenschaft. 
 
Tysk samling på Sprogbiblioteket rummer en stor litteraturhistorisk samling – Gruppe C. 
I mappen ”Informationskilder” har jeg tidligere lagt en liste over litteraturhistoriske samleværker 
(som supplement til Algot Sørensen).  
Derudover har vi en lang række enkeltværker, opstillet i forskellige undergrupper – f.eks. Gruppe 
C3, der rummer fremstillinger der dækker perioden 1600-1832. 

 
 
 
I bøger vil du oftest kunne finde almene, samlende fremstillinger af et forfatterskab, eller en epoke. 
Mere specialiseret forskning - behandling af enkelte aspekter, temaer eller værker – vil blive 
udgivet som tidsskriftsartikler eller dele af antologier. 
For at finde frem til dem skal du bruge vores bibliografier. Den vigtigste på litteraturområdet er 
Bibliographie der deutschen Sprach- und Litteraturwissenschaft. 
 

 
Du kan vælge at søge i basen via indgangen „Suche“ i topmenuen. Du kan dog også vælge dig frem 
til dit emne.   
Via indgangen „Inhalt“ får du mulighed for at vælge emnegruppen „Romantik“ – og derefter enten 
f.eks. opslagsværker om perioden; litteratur der behandler enkelte temaer, eller enkelte 
forfatterskaber (Zu Einzelnen Autoren). 
Med denne indgang får du mulighed for at vælge alt der er udgivet om f.eks. Schlegel, Novalis, 
Eichendorff m.m.’s forfatterskaber. 

Jeg har udvalgt tre værker, som jeg har vedlagt indholdsfortegnelsen på, så du kan danne dig 
et overblik over indholdet. Det drejer sig om: 
Romantik-Handbuch, opstillet i C 3 ROM 
Die Deutsche Romantiker (I-II), opstillet i A ROM 
Romantik : Ein litteraturwissenschaftliches Studienbuch, opstillet i C 3 ROM 
 
Alle bøgerne kan lånes (men det kunne måske være en idè at nøjes med at kopiere/scanne det 
du ønsker et bruge, så alle kan få gavn af bøgerne). 

Bibliographie der deutschen Sprach- und Litteraturwissenschaft findes på Statsbibliotekets 
databaseliste. Du kan også benytte dette link: 
http://www.statsbiblioteket.dk/databaseliste/databaser_view?Subject=Alle+fagomr%C3%A5der
&SearchableText=sprach+und 
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