Hvordan får du hjælp?
 du bruger Hjælp på bibliotek.dk

bibliotek.dk

Der er en søgefunktion så du hurtigt kan finde det du leder efter.

- adgang til alle biblioteksmaterialer i ét hug

 du kan se en introduktionsfilm om bibliotek.dk
Du finder den ved at klikke på Hjælp – her er der link til
filmen. Du kan se den hele eller blot se et afsnit eller to.
 du spørger på dit lokale bibliotek
Har du gemt dit bibliotek i Min profil, ser du dit biblioteks
kontaktoplysninger ved at klikke på Kontakt i bibliotek.dk.
 du spørger Biblioteksvagten
Der er adgang fra forsiden af bibliotek.dk. Du kan maile eller
chatte.
 du spørger bibliotek.dk
Du får kontaktoplysninger ved at klikke på Kontakt på bibliotek.dk.
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Hvad kan du bruge bibliotek.dk til?
 søg og bestil bøger, film, musik, lydbøger, artikler osv.
På bibliotek.dk kan du finde og bestille materialer på de danske
biblioteker. Det meste til levering på dit eget bibliotek.
Gratis og åben døgnet rundt. Adressen er: bibliotek.dk
Du kan se hvad der findes på alle offentlige biblioteker:
folkebiblioteker, universitetsbiblioteker, Det Kongelige Bibliotek,
Statsbiblioteket og mange fag- og uddannelsesbiblioteker.

 Emneoversigt giver dig mulighed for at klikke dig frem
til dit emne
God hvis du ikke ved præcis hvad du skal søge på – eller skal
have ideer til noget nyt. Klik på Emneoversigt til højre for
Søgning.

Hvordan får du materialerne?

I alt mere end 13 millioner materialer (2010) som kan give dig
information eller oplevelser. Måske finder du noget af interesse?

 du bruger bestilknappen og vælger hvilket bibliotek du
vil hente materialerne på

 find dokumenter på nettet som bibliotekerne har valgt ud
og giver adgang til

Du skal altså ikke tænke på om dit eget bibliotek har det eller
hvor det kommer fra, men blot angive hvor du vil HENTE
materialet.

Du kan også finde materialer som du kan bruge straks mens du
sidder og søger. Der er bøger, film, musik, lydbøger på nettet – og
naturligvis en masse netsider som bibliotekerne har valgt ud som
interessante for biblioteksbrugere.
Der er 1,3 millioner (2010) materialer fra nettet i bibliotek.dk. En
del af dem kræver at dit bibliotek har tegnet abonnement.

Hvordan bruger du bibliotek.dk?
 du kan skrive dine søgeord på den side du får ved at slå
op på bibliotek.dk
Så søger du i alt hvad der findes på bibliotek.dk på én gang.
 du kan vælge en søgeside for fx Film eller På nettet
Vælg den i venstre side på bibliotek.dk. Så får du flere
informationer om netop dén type materialer og nye søgemuligheder
fx musikgenre, films nationalitet eller lignende.
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Hvordan gemmer du dine indstillinger?
 du kan lave et login og gemme dine data og dine
favoritbiblioteker
Det er en god ide at lave et login til bibliotek.dk og så gemme de
oplysninger du skal bruge hver gang du bestiller, fx dit bibliotek
og dine personlige data. Så skal du kun indtaste dem én gang,
og kan bruge login på enhver computer. Du kan godt gemme
mere end ét bibliotek.
Har du gemt dit bibliotek, får du også mulighed for at se straks
hvor materialet er hjemme.
 du kan gemme andre indstillinger i Min profil
Klik på Min profil, og se de mange muligheder for at tilpasse
bibliotek.dk til dit behov.
Du kan fx ændre antal poster der vises ad gangen eller om du vil
have vist posterne med få eller mange oplysninger fra start.

