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”Drejebog” bibliotek.dk undervisning 
 

Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste 

Program 

 

 

Velkommen 

Præsentér dig selv 

Formål med kurset 

Gennemgå program  

Hvor længe varer det? 

- pause – øvelser – spørgsmål 

Kan alle høre og se? 

Har alle de uddelte papirer? 

Flipover/tavle med 

program + evt. papir 

uddelt 

Hvad kan 

man bruge 

bibliotek.dk 

til? 

 

 

Fortæl kort om formål og indhold med biblio-

tek.dk og vis et par ex. 
Formålet med bibliotek.dk er: 

• at du kan se hvad der er udgivet i Danmark 

• hvad der findes på danske offentlige biblioteker 

• at du kan bestille det 

• at du kan se hvilket bibliotek der har materialet hjemme  

• bibliotek.dk er ikke et bibliotek 

• At du kan sende en bestilling til dit lokale bibliotek uanset 

hvilket bibliotek der ejer materialet. 

 

Idé om indholdet kan evt. vises på emneover-

sigt 

online-demo + uddelt 

papir (pjecen om biblio-

tek.dk) 

 

Links til Om bibliotek.dk: 

http://bibliotek.dk/help.p

hp?help=om+bibliotek.dk 

og Hjælp: 

http://bibliotek.dk/help.p

hp?iframe 

Hvordan bæ-

rer man sig 

ad? 

1. med at sø-

ge og vise 

 

 

Søgning 

• Fritekst 

• Forfatter/titel 

• Trunkering nævnes 

Forklar de forskellige oplysninger i posten 

Værk / manifestation (fanebladene) 
• Posterne vises først i et helt kort format 

• foldes ud ved klik på + eller titlen.  

• hvis du straks kan se at du har fundet den rigtige titel, og du 

ikke skal have en bestemt udgave, så bestil ved at klikke på 

et af ikonerne til højre fx en bog eller en cd. 

• Når du folder ud, vises faneblade for hver type materiale 

(bøger, lydbøger, spil osv).  

• Klik på en af fanerne, og du ser hvilke udgaver der findes af 

denne type materiale 

 

Share, (del en post på Facebook, mail, Twitter, 

Amazon osv) 

Brugerskabte data (ratings, lokale anmeldelser)  

Andre der har lånt 

 

online + papirer 

se demoeksempler 

 

evt. pp 

 

Hjælp til underviser: 

visning: 

http://www.danbib.dk/

index.php?doc=bibdkvi

s  

ADHL: 

http://blog.bibliotek.dk

/archive/2010/06/16/a

ndre-der-har-laant 

brugerdata: 

http://blog.bibliotek.dk

/brugerkommentarer-

og-ratings-paa-

biblio-

tek.dk#1252004919 
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Flere muligheder – materialer, sprog, år. 

 

Vis de forskellige søgesider (artikler, film, mu-

sik, noder osv.) med andre søgefelter og andre 

infobokse 

Hvordan bæ-

rer man sig 

ad? 

2. med at be-

stille 

 

Bestilling trin 1-5 direkte fra kort format søge-

resultat 

 

Bestilling fra udfoldet format 

 

Senere kommer vi ind på hvordan du gemmer 

dine personoplysninger og biblioteksvalg 

+ online-demo  

Se demoeksempler, fx 

fritekst=æbelø 

1. sæt øvelser 

i søgning og 

bestil 

 

Øvelserne forklarer de netop gennemgåede 

ting (med alt forklaret og i klart opdelte afsnit).  

 

Materialet er også beregnet til at tage med 

hjem. 

 

”Opgaver 1” 

Opsamling fra 

øvelser 1 

 

 

Nogle få øvelser gennemgås – ting som øvel-

serne har afsløret var svære, gennemgås.  

 

Spørgsmål. 

 

Hvordan bæ-

rer man sig 

ad? 

3. emnesøg-

ning 
 

Søgning i emnefeltet 

 

Søgning i fritekstfeltet 

 

Emneoversigt 

 

Fordele og ulemper  

• Ved en emnesøgning får du færre poster men må-

ske mere relevante poster ved store emner 

• Fritekst er godt, hvis det kan være svært at finde 

noget om et emne, eller hvis emnet fx er nyt. Eller 

hvis du er i tvivl om, hvad man kalder emnet. 

• Emneoversigten kan være god til at finde inspirati-

on til et emne men det giver ikke nødvendigvis alt. 

• Prøv også at søge i emneoversigten efter noget som 

måske er dækket ind under flere kategorier (ex: 

jagt, australien)  

+ online-demo 

Se demoeksempler fx 

em=højdesyge 

Fritekst=zumba 

Emneoversigt: 

Fx Lan-

de>Opdagelsesrejser … 

http://blog.bibliotek.dk

/archive/2009/10/23/e

mneoversigt-naar-det-

er-svaert-at-soege 

(fra den gamle grænse-

flade) 

 

2. sæt øvelser 

Prøv selv – at 

søge på et 

emne 

Øvelser – hvor alt er forklaret + nogle opgaver, 

hvor der kun er givet tips og ideer 

 

”Opgaver 2” 
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Opsamling fra 

øvelser 2 

 

 

Nogle få øvelser gennemgås – ting som øvel-

serne har afsløret var svære, gennemgås.  

 

Spørgsmål. 

 

Hvordan bæ-

rer man sig 

ad? 

4. login 

 

Hvordan laver man et login 

Fordelen ved et login: 

• Login gør det muligt for dig at bruge dine indstillinger på flere for-

skellige computere uden at skulle gemme indstillinger på hver af 

dem 

• Login gør det muligt for dig at få adgang til fx Infomedia artikler di-

rekte 

• Login gør det muligt for dig at rate og lave anmeldelser 

• Login gør det muligt for dig at gemme søgninger og poster i huske-

listen. 
 

Hvordan vælger man bestilbibliotek og favorit-

biblioteker 

Hvordan gemmer man persondata 

Hvordan gemmer man indstillinger (visforma-

ter, materialetyper osv) 

Lånerstatus 

 

Vis evt. en Infomediaartikel 

Vis evt. bestil 

Vis evt. brugerrating 

+ online-demo 

Om login: 

http://bibliotek.dk/help

.php?brd=hj%E6lp+star

t&help=login 

 

TIP: 

Det kan være en god 

idé at have oprettet en 

testlåner i bibliotekssy-

stemet, så man kan vise 

bestilling hele vejen 

igennem uden at skulle 

tænke på, om man vi-

ser sit eget cpr-

nummer på skærmen. 

 

Om favoritbiblioteker: 

http://profblog.bibliote

k.dk/archive/2010/09/0

1/er-vi-ikke-dit-

favoritbibliotek 

Mine indstillinger og 

lånerstatus:  

http://bibliotek.dk/help

.php?brd=hj%E6lp+star

t&help=mit bibliotek.dk  

 

Infomediaartikel:  

Ex: ti=møgkællinger 

(læs anmeldelser fra 

Infomedia) 

HUSK at logge ind, hvis 

du vil vise en Infome-

dia-artikel. 

Forklar hvad Infomedia 

er for noget inden du 

går i gang. 

 

Brugerratings: tildel 

stjerner og skriv en 

kommentar 

HUSK at logge ind først. 
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Hvordan bæ-

rer man sig 

ad? 

5. på nettet 

Vis mulighederne under Præcisér søgning og 

vis evt. et par eksempler (fx BibZoom, Filmstri-

ben) 

 

Vis Infomedia-muligheden 

 

Vis Kopi-bestil (digitale kopier) fra SB 

+ online-demo 

Fx: (filmsiden) 

ti= lille soldat > præci-

ser med film på nettet 

Fx: (musiksiden) 

Ti=hot fuss > præciser 

med musik på nettet 

Infomedia: 

Fx:  

Em=laudrup (vis enten 

artikel eller anmeldels-

er af bog) 

HUSK: du skal være 

logget ind og have 

gemt lånerdata 

Kopi-bestil (SB): 

Artikelside: 

Ti=plastiske hjerne > 

gratis e-kopi. 

http://blog.bibliotek.dk

/archive/2009/08/25/k

opier-af-artikler-i-

tidsskrifter 

Afslutning 

 

Fremhæv hvor meget du kan få ud af at bruge 

bibliotek.dk: 

• Se alt på alle biblioteker 

• Bestille uanset hvor materialet befinder 

sig 

• Læse artikler online 

• mv 

 

Husk: 

Biblioteksvagten 

Bibliotekaren i dit lokale bibliotek 

 

Nye spørgsmål? 

Fremhæv det I synes er vigtigst 

Man kan øve sig på biblioteket 

Husk at I kan få hjælp… 

Tak for i dag/aften 

Kontakt:  

http://bibliotek.dk/help

.php?help=kontakt 

(vis med eget bibliotek 

som favoritbibliotek, så 

er det egne kontaktda-

ta) 

 

 

 

 

Evalueringsskema evt. 

pr mail til deltagerne 

Evt. + quiz 

 Ekstramateriale  

Hvordan bæ-

rer man sig 

ad? 

Vis indstillinger for referenceværktøjer i Min 

profil 

Kurv 

Referencesystemer: 

http://blog.bibliotek.dk

/topics/Referencesyste

mer 
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6. flere mu-

ligheder 

Avanceret søgning 

Kommandosøgning 

Mobilløsning 

Huskeliste 

Mobil: 

http://blog.bibliotek.dk

/topics/Mobil 

Avanceret og komman-

do – se infobokse på 

siden og hjælpen: 

Avanceret: 

http://bibliotek.dk/help

.php?brd=hj%E6lp+star

t%2Cs%F8gning+overbli

k&help=avanceret+søg

ning 

Kommandosøgning: 

http://bibliotek.dk/help

.php?brd=hj%E6lp+star

t%2Cs%F8gning+overbli

k&help=kommandosøg

ning  

Huskeliste: 

http://bibliotek.dk/help

.php?help=huskeliste&

brd=hj%E6lp+start,sear

ch_result&high=huskeli

ste  

Hvis du har 

problemer 

Browsere, pc-opdateringer 

Hjælp, Biblioteksvagten, Dit lokale bibliotek, 

DBC 

 

Introfilmen, som ligger i hjælpen på biblio-

tek.dk 

Introfilmen: 

http://bibliotek.dk/intr

o_flash.php 

 

Om browsere: 

http://bibliotek.dk/help

.php?brd=hj%E6lp+star

t&help=browser 

Biblioteksvagten: 

http://bibliotek.dk/bibv

agt.php 

Kontakt: 

http://bibliotek.dk/help

.php?help=kontakt  

 

 


