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Øvelser 

1. Søgning – alle materialer 

Find en reparationsbog til bilen Ka 

Gå ind på Søg i Alle materialer 

Skriv i Emne-feltet: ka 

Gå ned i feltet Fritekst og skriv: reparation? 

Klik på Søg-knappen 

 

2. Forfatter/titel søgning 

Find en bog af Jonathan Safran Foer. Han har bl.a. skrevet en, der hedder noget med Ekstremt højt. 

Gå ind på Søg i Alle materialer 

Skriv i Forfatter-feltet: jonathan  foer 

Gå ned i feltet Titel og tilføj evt: ekstremt højt 

Klik på Søg-knappen 

Det er en god idé kun at skrive få betydende ord i søgefelterne. 

 

3. Find en bog af Maise Njor. 

Gå ind på Søg i Alle materialer 

Skriv i Forfatter-feltet: maise njor 

Klik på Søg-knappen. 

 

4. Find et materiale der handler om prydgræsser i haven. 

Gå ind på Søg i Alle materialer 

Skriv i feltet Fritekst: prydgræs? 

Klik på Søg-knappen. 

? (spørgsmålstegn)eller * (stjerne) i slutningen af titlen er et ”joker” tegn, her ved jeg ikke hvad der skal 

komme.  (ex: prydgræs, prydgræsset, prydgræsser) 

 

5. Vis udfoldet – se mere 

Find titlen Varm luft af Anders Bodelsen. 

Gå ind på Søg i Alle materialer. 

Skriv i Titel-feltet: varm luft 

Klik på Søg-knappen. 

Prøv at klikke på +’et udfor bogens titel – du skal måske bladre til næste side i søgeresultatet. 

Prøv at klikke på de forskellige faneblade og se fx om der er en lydbog på cd. 

Hvor mange stjerner har den fået i Brugernes vurdering (hvis den har fået en)? 

 

 

6. Share-funktionen 

Share-funktionen er den orange firkant med et + i. Her kan du sende et link til denne titel til fx 
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Facebook eller nogen af de andre forskellige steder, hvor man kan ”bogmærke” titlen. 

Prøv at publicere den på fx Facebook (eller en af de andre tjenester, hvor du måske er oprettet som 

bruger). 

 

7. Filmsøgning 

Vælg Søg i: Film 

Klik i listen over nationalitet og vælg fx polske spillefilm 

Klik på søg. 

Prøv at folde en af titlerne ud. Kan den lånes? 

 

8. Find filmen ”Italiensk for begyndere” på dvd. 

 

9. Musiksøgning 

Vælg Søg i: Musik 

Skriv i Alle titler: hot fuss 

Klik på søg. 

Prøv at folde en af titlerne ud. Kan den lånes? 

 

10. Find musik-cd’en ”Sabra” af Arne Domnérus 

 

11. Find musik-cd’en med Kim Larsen, der hedder Gammel hankat. 

 

12. Flere muligheder – materialer, sprog, år 

Vælg Søg i Alle materialer 

Skriv i Fritekst: pilgrimsvandring 

Klik på søg. 

Der er mange fund. Prøv funktionen Præciser din søgning 

Vælg at du kun vil se bøger om pilgrimsvandring. 

Sæt et flueben/tjekmærke ud for bøger. 

Klik på søg. 

 

 

13. Bestil 

Vælg Søg i Bøger 

Skriv i Emne: modeljernbaner 

Klik på søg. 

Klik på titlen på den første på siden. 

Klik på Bestil bog denne udgave. Følg vejledningen på skærmen. 

 

14. Vælg Søg i Alle materialer 

Skriv i Titel: Tempelridderen 

Klik på søg. 
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Klik på det røde bogikon – så er du allerede i gang med at bestille Jan Guillous roman som almindelig 

bog. 

Øvelser 2 

 

1. Find teoribogen Køreklar til køreprøve 

Gå ind på Søg i Alle materialer 

Skriv i Titel-feltet: køreklar 

Se om bogen findes som lydbog på cd? 

 

2. Find den cd med Søs Fenger der hedder noget med paradis 

Gå ind på Søg i Musik 

Skriv i Hoved komponist-feltet: søs fenger 

Skriv i Titel-feltet: paradis 

Klik på Søg-knappen 

Det er en god idé kun at skrive få betydende ord i søgefelterne. 

 

3. Find en roman af Erling Jepsen. 

Findes én af hans romaner også som film? 

 

4. Find den film der hedder ’Sweet sixteen’. 

Findes den på dvd? 

 

5. Find en avisartikel om emnet biogas. 

Kan den læses fra Infomedia? (Du skal have oprettet et login for at kunne læse artiklen fra Infomedia) 

 

6. Prøv bibliotek.dks emneoversigt. 

Overskriften Hjem og fritid rummer fx Sport. Kan du fx finde noget der om Ekstremsport. 

 

7. Prøv bibliotek.dks søgeside for Noder. 

Vælg instrument(er) – åbner et nyt vindue, hvor du kan vælge hvor mange instrumenter, der skal være. 

Vælg fx Noder for 2 instrumenter.  

Vælg Instrumentkombination fra listen.  

 Vælg fx guitar og violin.  

Overfør til søgesiden og start søgningen ved at klikke på Søg. 

 

 

 

 

 


