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Biblioteket har en række gratis digitale tilbud til dig. Du 
kan bruge dit digitale bibliotek på samme måde som, 
hvis du låner bøger eller lukker dig ind på biblioteket 
selv: Når det passer ind i din hverdag. For at få adgang 
skal du bruge dit lokale biblioteks hjemmeside. De di-
gitale tilbud kan stå under e-materialer, e-ressourcer, 
netbaser, netmedier, eBib, digitale materialer eller lig-
nende. I flere tilfælde findes også en app.

Bemærk, at de digitale tilbud kan variere fra kommune 
til kommune.

DIT 

DIGITALE 

BIBLIOTEK

Biblioteket i din lomme
”Biblioteket” er en app til Android og IOS, hvor 
du kan se, hvad du har lånt og hvornår du skal 
aflevere det igen. Få læsetips og overblik over, 
hvilke arrangementer dit bibliotek byder på. 
Mange biblioteker tilbyder også digitalt lånerkort 
i appen. 

Bestil artikler fra blade og aviser
Alle i Danmark kan selv bestille artikler med sit 
almindelige bibliotekslogin på Bibliotek.dk. Er 
artiklen allerede scannet ind, vil du ofte have 
et link til den få minutter efter bestillingen i din 
mailboks. 
Har dit lokale bibliotek ikke materialer om dit 
emne, kan du også selv bestille her fra andre bib-
lioteker i Danmark. 
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Bibliotekernes Netflix
Se de gamle klassikere, de finurlige kortfilm eller de franske nybølgefilm. Se sort/hvide 
mesterværker af Dreyer, når tv-serie-bingeri når kvalmegrænsen. Eller gense ikoniske 
westerns i bredformat. Her prioriteres smalle film, kvalitetsfilm og europæiske film, der 
giver stof til eftertanke. 



Bøger på skærm
Mange tusind bøger, du kan låne og altid nogle, du kan låne med det samme. Udvalget 
skifter lidt, og der kommer løbende nye til af både nye og gamle titler. På eReolen finder 
du alt fra erindringer, krimier, de store klassikere, den hjertegribende kærlighedsroman 
og den eksperimenterende kortroman. Fra essays over novellesamlinger til romanserier 
og forfatterskaber. Som app til din tablet og smartphone eller på eReolen.dk.
 

Til dig, der hører lydbøger
Nye lydbøger blandet med ældre. Temaer fra utroskab til Game of Thrones. Lange serier 
i timevis til en lang togtur og korte historier til gåturen. Mange forskellige indlæsere og 
endnu flere titler. Slå ørerne ud og dyk ned i litteraturen via eReolens app. 
 

Danmarks største litteraturside
Er du en læsehest og vild med alt det bag om litteraturen? Litteratursiden.dk er Dan-
marks største og giver dig alt det bedste fra bøgernes verden med forfatterportrætter, 
boganbefalinger og masser af forslag til det næste, du kan læse. Her finder du anbefa-
linger til noget-der-ligner alt fra de mest læste krimier, den nye danske roman og den 
mest omtalte roman i tiden. 

E-books and audiobooks in English
A broad variety of genres and new additions on a regular basis. 
Get the eReolen app. 

 lITTEraTur på DIN TaBlET, pc og I DIT ørE
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klassisk musik og ballet
Har du stillet cd- og dvd-samlingen af klassisk musik og ballet 
i kælderen? Brug i stedet Medici.tv. Du kan se balletforestillin-
ger, streame gamle klassiske koncerter, nyde operaopsætninger, 
blive klogere af dokumentarer, tage en ”master-class” og opleve 
live-events fra de store koncerthuse. 

 

musikentusiast?
Oxford Music Online omfatter 
Grove Music Online, The Oxford 
Dictionary of Music og The Oxford 
Companion to Music. Bliv klogere 
og inspireret til alverdens mu-
sikemner – fra reggae over raga 
til rock. Alt om komponister, ud-
øvende kunstnere, tidslinjer mm. 



artikler om populære opgaveemner
Skal du skrive opgave og er kommet lidt sent i gang? Eller er du i virkelig god tid og vil 
gerne grave dig ned i emnet? Og skal du finde noget inden for en eller anden obskur 
“isme”? Faktalink er online-artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner artikler 
fra sport, kultur, historie og politik til IT, trends, medier mm. Der er links til viderelæs-
ning og henvisninger til bl.a. bøger, artikler, radio- og tv-indslag. Rigtig god til udskolings-
opgaver, HF’ere og gymnasielever. 
 

litteraturopgaven
Hvad enten du skal skrive om et stort forfatterskab eller om en ny forfatter, er  
Forfatterweb et must. Forfatterweb er beskrivelser af primært danske forfatterskaber 
med portrætter og biografier og henvisninger til analyser af forfatternes værker. Og så 
er der korte beskrivelser af temaer, periode-introduktioner med overblik over de vigtig-
ste strømninger inden for samfund, historie og filosofiske tanker i perioden. Plus defini-
tioner af litterære genrer. 

Forfattere og litteratur worldwide
Literature Resource Center er en omfattende, tværfaglig litteraturvidenskabelig base 
med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer, lande og perioder. 
Mange skønlitterære forfattere, men du finder også et godt udvalg af faglitterære forfat-
tere og journalister.
 

genial til srp-opgaven i 3.g eller til dig, der gerne vil blive klogere
MaterFILE har omkring 2000 engelsksprogede tidsskrifter i fuldtekst. Det er tekster fra 
akademiske tidsskrifter, magasiner, opslagsværker og landerapporter og over 450 opslags-
værker. Glem Google og slå op her. Det hele er faktatjekket og fuld af data, der kan bruges 
til opgaver, Besserwisser og generel vidensmæssig opgradering. 

 TIl DIg, DEr skal skrIvE opgavE 

Når ting skal være hjemmelavet
Interesserer du dig for fotografi, modelbygning, håndarbejde, dans, udendørsliv eller 
madlavning? Hvad end din hobby er, så får du med ’Hobbies and Crafts Reference Cen-
ter’ over 740 bøger og tidsskrifter og flere end 700 videoer om alle de hobbyer, du ikke 
engang anede, at nogen interesserede sig for. Foruden alle de gængse, naturligvis. 

 TIl gør-DET-sElv-FolkET 



Hvorfor nøjes med at læse blade hos frisøren? 
Eller er du mere interesseret i analyser af den internationale økonomiske situation ana-
lyseret i The Economist, løbetræningstips fra internationale eksperter, boganmeldelser i 
The New Yorker? Appen RB Digital rummer et utal af magasiner på engelsk, tysk, spansk 
m.fl. Og der er næsten ikke det emne, du ikke kan finde. Sladderblade, bolig- og have-
indretning, hobbyer i alle afskygninger og vægtige analyser af alt fra politik til moderne 
poesi.  
  

graphic novels og tegneserier
Så hvad med 19.000 tegneserier fra flere end 90 globale forlag indenfor action, Sci-Fi, 
manga, steam punk, superhelte og film/tv-favoritter? Læs dem via dit biblioteks hjem-
meside eller appen Comics Plus Library Edition.
 

News in english 
Nachrichten auf deutch 
Nouvelles au francais 
Læs over 7000 udenlandske aviser og magasiner online. Aviserne og magasinerne er fra 
120 forskellige lande og på 60 forskellige sprog. Læs det her i Danmark samtidig med, at 
papirudgaven udkommer i hjemlandet - og før den trykte avis lander med posten.
 

Find en avisartikel
Vil du gerne læse en bestemt artikel fra sidste uge? Eller fra sidste år - eller for 10 år 
siden? Infomedia er avisdatabasen for danske medier, og her ligger artikler fra de lands-
dækkende, regionale og lokale avismedier. Find artiklerne enten via bibliotek.dk eller 
brug Infomedia på dit bibliotek. Nogle af artiklerne findes også via Bibliotek.dk.

mediestream
Hvordan var vejret den 28. maj 1916 i Århus? Det kan du se i Aarhuus Stift-Tidende via 
Mediestream. Her finder du over 10 millioner danske avissider fra 1666 til 2001. Medie-
stream indeholder også historiske klip fra radio, tv og reklamefilm.

 BlaDE, magasINEr og avIsEr 
 



E-bøger og lydbøger til børn
På eReolen GO er det nemt at få hele den lange serie, som der nemt kan være ventetid 
på i fysisk form. Så når din søn eller datter bare ikke KAN vente på det næste bind og det 
næste og det næste, så ty til eReolen Go!Her er også et godt udvalg af let-læsningsbøger 
og de ikke helt så lange selvlæsningsbøger. Og så kan de naturligvis også hører bøger 
på lyd. 

Børnebiblioteket på nettet
Det trygge sted for dit barn på nettet, for her modererer børnebibliotekarer, hvad der 
foregår og kommer med læseforslag og hjælper med at starte en mindcraft-gruppe, hvis 
det er det, der er det seje lige nu. De kan være med i læse- og lytteklubber, læse og selv 
skrive boganmeldelser og være med i konkurrencer om at læse bøger. Biblo er for børn 
under 14. 

De bedste børnefilm
Cirkeline holder stadig! Sæt børnene foran Filmstriben med dens indhold af gode kva-
litetsbørnefilm, når dårlig animations-tv har brug for en afløser. Her er særligt gode 
små film til de mindste, og alle kan blive klogere af at se den evigt grønne klassiker “ 
Muldvarpen” sammen.  Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud, og du finder 
Cirkeline og Alfons Åberg for de mindste, Emil for de større og kvalitetsungdomsfilm for 
de store. 

Tegneserier for børn
Glad for Lego Ninjago eller My Little Pony? Her er tegneserier for børn fra fem år, og 
når der er gode billeder, hvad gør det så, at det er skrevet på engelsk? Brug Comic Plus 
som afveksling og gå på jagt i de mange genrer og over 16.000 tegneserier fra flere end 
90 globale forlag.

 TIl DINE BørN 
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