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De samlede tilbud



Digitalt

I denne folder får du et overblik over de 
digitale tilbud du i Vejle har adgang til via 

Vejle Bibliotekerne. 

Adgang 
Vejle Bibliotekernes digitale tilbud gælder alle 
borgere i Vejle Kommune. Det er ikke alle kommuner, 
der giver adgang til de samme tilbud. For at benytte 
tilbuddene skal du være oprettet som bruger på 
Vejle Bibliotekerne og bosat i Vejle Kommune. Det 
kan gøres på hjemmesiden vejlebib.dk med NemID 
eller fysisk på et af bibliotekerne i den betjente 
åbningstid - hvis du medbringer dit sundhedskort.

Når du er bruger på biblioteket, kan du logge på med 
dit CPR nr. og din firecifrede kode. Koden vælger du 
selv ved oprettelsen. Dette vil i det følgende blive 
omtalt som dit bibliotekslogin.

Vi har valgt at medtage de tilbud Biblioteket har 
købt samt de tilbud, vi har adgang til via Det kgl. 
Bibliotek.

Det digitale område er i hastige forandringer, så 
der tages forbehold for ændringer i vores tilbud 
i forhold til det beskrevede. Opdateret december 
2021.
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Opgaver 
Hvis du skal skrive en opgave, kan du med fordel gå 
ind på vejlebib.dk og se under overskriften ”Skole og 
studie” her bliver du guidet i den rigtige retning.

Hjælp 
Har du brug for hjælp, kan du benytte tilbuddet ”Book 
en bibliotekar” Linket findes nederst på vejlebib.dk  
under ”Særlige tilbud”. Hvis det haster så prøv 
biblioteksvagten på biblioteksvagten.dk, her sidder 
der altid  mennesker fra Danmarks biblioteker klar til 
at hjælpe.

Digitalt Vejle Bibliotekerne

https://vejlebib.dk/hjaelp/velkommen-nye-brugere
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Se enmeoversigten på bagsiden.

En verden af sjov, 
indsigt og viden. 
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☐eKurser.nu står for at lave små Filmstriben og mange andre af 
kurser, der kan hjælpe dig i hverdagen. bibliotekets digitale tilbud. Kurserne 
Her finder du bl.a. kurser i hvordan består af små vejledningsfilm og tekster, 
du bruger eReolen, PressReader, som du kan bruge lige, når du vil.

☐Bibliotek.dk
Du kan se hvad der er udgivet i Danmark, 
og hvad der findes på danske offentlige 
biblioteker - og du kan bestille det eller 
se hvilket bibliotek, der har materialet 
hjemme.
Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men 
det er en database over, hvad der findes 
på danske offentlige biblioteker.
log ind med dit bibliotekslogin. Gå ind 
på ”Min side”. Vælg  dit favoritbibliotek: 
Biblioteksbussen, Børkop, Egtved, 
Give, Jelling eller Vejle, vælg det 
som afhentningsbibliotek og opgiv din 
emailadresse. Så er du klar til at bestille i 
hele landet.

☐Digital Artikelservice
Med Digital Artikelservice kan du få 
artikler leveret til din mailboks.
Du skal være logget ind på bibliotek.dk 
(Se ovenstående)

I bibliotek.dk ser du et link til Bestil 
digital kopi i alle tidsskrift- og 
artikelposter som indgår i Det Kgl. 
Biblioteks samlinger af fysiske danske 
tidsskrifter.
Hvis artiklen allerede er digitaliseret, får 
du den inden for få minutter.
Hvis den ikke er digitaliseret, går der max 
24 timer på hverdage.
Mange artikler har også et link til 
Infomedia, hvor du kan læse artiklen med 
det samme.

Digital Artikelservice

Selvom Vejle Bibliotekerne 
har det meste, kan du få endnu 
mere. Brug Bibliotek.dk - Du 
har adgang til alle biblioteker i 
Danmark.

https://www.ekurser.nu/
https://www.ekurser.nu/
https://bibliotek.dk/
https://bibliotek.dk/


☐Bisnode Market Profile 
Virksomheder i Danmark er registeret i CVR 
registeret og med Bisnode marked får du en let 
adgang til de oplysninger, der findes. Du finder 
desuden ofte regnskaber, virksomhedsdiagrammer 
og artikler om de større virksomheder. Du kan se 
bestyrelserne og se hvilke bestyrelser, den enkelte 
person sidder i.  Hvis du skal søge efter firmaer, er 
det en god idé at bruge ”Avanceret firmasøgning”. 
Brug pilene og det lille forstørrelsesglas til 

at finde NACE brancekoderne, der beskriver 
hvad firmaerne beskæftiger sig med og vælg de 
specifikke områder, du ønsker.

☐Ebook Central 
Har du brug for fagbøger og må de gerne være på 
engelsk, er Ebook Central stedet at finde dem. 
På Ebook Central laver du en personlig konto 
ved ”Sign in”, og så kan du låne bøger og gemme 
citater på din pc. Hvis du søger på vejlebib.dk, 
kan du søge på titlerne og finde bøgerne, men 
hvis du går via ”Digitalt” og vælger at søge i 
selve Ebook Central, kan du søge på indholdet 
og finde frem til relevante kapitler i bøgerne og 
derved finde meget mere om dit emne. 

☐EBSCO MasterFile
Artikler om alverdens emner. Primært på engelsk. 
Der er ofte mulighed for få en oversættelse af 
artiklerne eller at få dem læst højt.
Hvis du søger direkte i basen, er det en god idé 
at sætte flueben i ”Full Text”, hvis du vil læse 
hele artikler. Se nogle af emnerne her til højre 
→
Hvis du vil bruge danske artikler anbefales 
Infomedia og Digital Artikelservice.

☐Women’s Studies International 
Internationale kvindestudier i artikelform. Platformen er 
EBSCO, men indholdet er ikke det samme som MasterFile. 
I denne base finder du primært akadamiske artikler 
fra forskere i emner, der omhandler køn og ligestilling. 
Artiklerne er primært på engelsk.
Hvis du er interesseret i emnet kan kvinfo.dk og https://
kub.kb.dk/konsforskning/ også anbefales.
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☐eReolen GO! er lavet til børn i alderen 7-14. 
Fritidslæsningen bliver taget til det næste niveau.
Når børnene er store nok til selv at søge efter bøger, kan de finde gode 
bøger via anmeldelser og anbefalinger, der passer til dem.
E-bøger, lydbøger og små film med anbefalinger. Dansk, engelsk og lidt 
tysk.
eReolen GO! findes på ereolengo.dk og som app’en eReolen GO!
Log ind med barnets unilogin eller bibliotekslogin. 
NB. Voksne kan også logge på.

☐
Selvom du kan finde alt fra billedbøger som Mimbo Jimbo, 
højtlæsningsbøger som Villads fra Valby og fornøjelige familielydbøger 
som Lille Virgil og Orla Frøsnapper, er formidlingen på eReolen stilet 
mod de voksne. Du finder artikler, podcasts og masser af lister med 
anbefalinger af voksenbøger. Platformen er ikke lavet til studiebrug. 
Du finder masser af biografier, politiske portrætter, sport, livsstil og 
kreativitet samt romaner, noveller, digtsamlinger og essays. Du finder også 
bøgerne fra eReolen Global, hvortil du bliver sendt, hvis du ønsker at læse 
dem. Som udgangspunkt kan du låne 10 ebøger og 10 lydbøger om måneden 
samt et ubegrænset antal podcasts. Der findes dog en del bøger, der ikke 
tæller med. Det er de såkaldte blå titler. Bøgerne forsvinder automatisk, 
når tiden er udløbet.

Du finder eReolen på ereolen.dk eller i app’en eReolen. 
App’en fungerer på smartphones og tablets og på nogle få 

  android ebogslæsere. 
Du kan gøre bøgerne tilgængelige offline i app’en 
når du trykker på de tre prikker og vælger ”Gør 
tilgængelig offline”. 

  

eReolen er for de voksne

☐eReolen Global 
På eReolen Global finder du primært engelsksprogede e- og lydbøger. Ud 
over bøgerne finder du tidsskrifter på dansk og engelsk samt et link til 
Qello Concerts.
Tips: Ebøger -  hvis du holder fingeren/musen på et ord er der mulighed for 
at slå det op i Oxford Dictionaries og få det defineret. Der er også mulighed 
for oversætelse, men der åbner den Google Translate i din browser.
Lydbøger -  der er ofte flere oplæsere på bøger med flere stemmer, så det 
er lettere at holde styr på hvilket spor i historien, man følger.
Lånetiden på e- og lydbøger er 21 dage. Du kan kun låne 2 ad gangen, 
men til gengæld kan du aflevere før tid ved at klikke på uret og derefter 
lånerkortet ud for bogen i appen og under ”mine lån” på PC. Tidsskrifterne 
låner du ligeledes i 21 dage - her er antallet ubegrænset.
Du finder eReolen Global på ereolenglobal.dk og i app’en Libby.

☐Qello Concerts  er masser af film. Koncerter 
og dokumentarer ind i alle musikgenrer. Du går 
ind under extra i Libby (eReolen Global) og bliver 
anerkendt som borger i Vejle Kommune, hvorefter du 

bliver sendt videre til Qello. Denne adgang gælder i 7 dage. Hvis du laver 
en bruger, kan den bruges i app’en Qello, der virker på de fleste platforme. 
Er du mest til klassisk musik så anbefales Medici.tv.

6

Digitalt Vejle Bibliotekerne

https://ereolengo.dk/
https://ereolengo.dk/
https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/
https://ereolenglobal.overdrive.com/
https://ereolenglobal.overdrive.com/
https://ereolenglobal.overdrive.com/
https://ereolenglobal.overdrive.com/


☐PressReader  giver dig 
adgang til aviser og magasiner 
fra hele verden. Du kommer 
til PressReader via vejlebib.

dk Digitalt eller i app’en PressReader. 
Hvis du benytter app’en, skal du 
logge på Vejle Bibliotekerne under 
Log på - Biblioteker og Grupper. Søg 
Vejle Bibliotekerne frem og brug dit 
bibliotekslogin - så er du logget på de 
næste 72 timer. Hvis du oplever, at du 
bliver mødt med betalingsmagasiner, 
skal du logge på igen. På PressReader 
møder du alt fra The Guardian over BBC 
Wildlife og 110% Gaming. Der er sprog 
som engelsk, fransk, arabisk, italiensk, 
og  kinesisk.Du kan få artiklerne oversat 
eller få dem læst højt.

☐Medici.tv er klassisk musik i 
filmform. Du har adgang via vejlebib.
dk Digitalt + dit bibliotekslogin. Så kan 
du se koncerter, balletter, operaer og 
masterclasses - nogle gange live. Der er 
også nogle gode dokumentarer. Medici.tv 
kan suppleres af Qello Concerts.

☐Bibzoom  giver dig nyheder fra 
musiklivet og bidrager med lytteguides, 
så du kan sætte dig ind i en ny genre 
eller et musikfænomen. Bibzoom.dk er 
åbent for alle og drevet af bibliotekerne.

☐Mediestream er Det Kgl. Biblioteks 
samling af aviser i indscannet form. 
Når du er på Biblioteket, har du adgang 
til lidt flere nyere aviser end du har 
hjemmefra, hvor aviserne er minimum 100 
år gamle. Du kan også bruge Mediestream 
til at finde artikler i Vejle Amts 
Folkeblad. Aviserne findes i kælderen på 
Vejle Bibliotek, så der kan du læse dem, 
hvis de er nyere end de 100 år. Medbring 
kamera/telefon med kamera, hvis du vil 
have et foto af artiklen.

☐Ordbogen.com  er for dig, der gerne vil 
have styr på retstavning, betydning og 
oversættelse. Ordbogen.com indeholder 
ordbøger fra dansk til engelsk, tysk, 
fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk 
og den anden vej. 
Du logger på via vejlebib.dk Digitalt med 
dit bibliotekslogin.
Start med at skrive et ord, søg og vælg 
derefter ordbogen.
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☐Historiens Verden er på dansk
og handler om verdenshistorien. Der
er mange af artiklerne, der findes i
forskellige udgaver, så de kan læses
fra 5. klasse og til gymnasiniveau.
Der findes originale (oversatte) kilder
til historien. Emnerne dækker bl.a.
Romerriget, Korstogene, valg i USA
og Ægyptens oldtidshistorie. Du har
adgang via vejlebib.dk Digitalt med
dit bibliotekslogin. Historiens verden
kan suppleres med dansk historie på
Danmarkshistorien.dk og det helt lokale
via Historisk Atlas og de lokalhistoriske
arkiver f.eks. vejlestadsarkiv.dk.

☐Infomedia  indeholder artikler fra
danske aviser og tidskrifter. Hvis du
logger på vejlebib.dk, kan du læse en
del af dem direkte ved at klikke på ”Læs
artikel”. Hvis du vil læse en anmeldelse,
kan du søge bogen frem f.eks. Hua Yu: At
leve. Du åbner posten ved at klikke på
titlen og finder anmeldelserne nederst
på siden. Hvis du vil søge direkte i
Infomedia, skal du ned på biblioteket.
Her kan du søge på specifikke aviser/
tidsskrifter, datoer og emneord. Hvis du
kun får et uddrag kan du prøve at søge på
artiklen i bibliotek.dk og vejlebib.dk.

☐Karnovs Lovsamling  og ☐Ugeskrift
for Retsvæsen  kan kun læses på
biblioteket.
Karnovs Lovsamling er en kommenteret
lovsamling, og disse kommentarer findes
ikke andre steder online. Ugeskrift
for Retsvæsen er hovedkilden til
danske retsafgørelser og bringer alle
afgørelser fra Højesteret, et udvalg af
landsretsdomme samt domme afsagt af
Sø- og Handelsretten. Byretsdomme er
ikke medtaget.
Lovstoffet kan suppleres med
Folketingstidende.dk og Retsinformation.
dk, hvor der er åben adgang.

☐Litteratursiden  er bibliotekernes
formidlingssite for litteratur. Du
finder anmeldelser af den nye fag- og
skønlitteratur samt litterære analyser af
skønlitterære værker gennem tiderne. Du
finder også boglister til inspiration. Tre
eksempler på boglister er:
Boglisten 30’ERNES DANMARK ,  der
indeholder bøger som Melodien der blev
væk  Af Kjeld Abell

Annas store lille verden  Af Asger 
Baunsbak-Jensen
Frøken klokken Af Gitte Broeng
Barndommens gade  Af Tove Ditlevsen
Legetøj  Af H.C. Branner
Folkets skønhed  Af Merete Pryds Helle
Valdemarsdag Af Kim Leine
Til Sibirien  Af Per Petterson og
Midt I En Jazztid  Af Knud Sønderby.

Boglisten ANALYSER AF LITTERATUR 
FRA 1930’ERNE  indeholder bøger, der er 
lavet analyser på. Du finder analyserne 
ved at klikke på bogen. Her finder du:
Legetøj Af H.C. Branner
Melodien der blev væk  Af Kjeld Abell
Der sidder en mand i en sporvogn
Af Mogens Klitgård 
Hærværk  Af Tom Kristensen
Det underste land  Af Gustaf Munch-
Petersen
Midt I En Jazztid Af Knud Sønderby.

Boglisten NOGET DER LIGNER HÆRVÆRK 
AF TOM KRISTENSEN  er et eksempel 
på ”Noget der ligner” boglisterne. 
Den indeholder f.eks. Al Magt Til 
Ekstrabudene  Af Charles Bukowski
Lad regnen komme  Af Paul Bowles
Melodrama  Af Søren Damm og
Nordkraft  Af Jakob Ejersbo.

☐Forfatterweb
Du møder danske og udenlandske 
forfattere, både afdøde og nulevende 
med gode beskrivelser og ofte interviews 
og film. Der er henvisninger til hvor du 
finder mere. Du finder forfattere som 
Angie Thomas, Ali Smith, Jesper Wung-
Sung, Tove Ditlevsen, Thomas Kingo og 
Franz Kafka.
Ud over forfatterportrætter kan du også 
læse temaartikler, blive klogere på 
litterære genrer og perioder.

☐Faktalink
Danske artikler om aktuelle og 
samfundsrelevante emner.
I Faktalink finder du artikler om alt fra sport, 
kultur, historie, politik, IT, trends og medier. 
Mange af artiklerne findes i en light udgave, 
der er velegnet til børn. De mange emner 
opdateres og øges løbende. Alle artikler 
indeholder links og henvisninger.
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Vejle Bibliotekerne har adgang til 2 
baser fra Gale ,  der er lavet specielt for 
unge, der er i gang med en uddannelse. 
Det særligt brugbare ved baserne er at 
du kan knytte dem til din Google- eller 
Microsoftkonto og gemme artikler, noter 
mm. på din egen profil. Du kan også
overføre data til et referenceværktøj til
din litteraturliste. I de fleste tilfælde er
der mulighed for at få artiklerne oversat
fra engelsk til dansk eller for at få dem
læst op på engelsk. Artiklerne er mærket
med sværhedsgrader.

☐Gale in Context: Highschool
Historie, litteratur, naturvidenskab og 
samfundsvidenskab m.m.
Indeholder et udvalg af 
referencematerialer, oversigtsværker, 
kritiske artikler, et stort arkiv med 

originaldokumenter og tidsskrifter, 
avisartikler samt multimediematerialer 
som video- og lydklip samt podcasts.

☐Gale in Context: Science
Artikler indenfor naturvidenskab: 
matematik, fysik, kemi, astronomi og 
rumfart, medicin, geologi, biologi og 
meget mere. Her er mulighed for at 
dykke ned i Coronavirus, Bier, Kloning, 
Luftforurening eller en forsker som Marie 
Curie, Euclid og Nikola Tesla. 
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☐Europa World Plus 
I  Europa World Plus finder du 
oplysninger om alle verdens lande og de 
store internationale organisationer.
Europa World Plus dækker meget bredt 
og indeholder opdaterede politiske, 
historiske og økonomiske analyser om 
de enkelte lande samt om alle verdens 
regioner.
Herudover finder du statistiske 
oplysninger og mulighed for selv at 
danne sammenlignende statistik fra 
flere forskellige lande. Portalen er 
engelsksproget. Hvis du vil finde mere 
statistik om danske forhold er Danmarks 
Statistik på  dst.dk  stedet.

☐Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks 
nationale portal for publicering af faglige, 
videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i 
digital fuldtekst. De fleste af teksterne er 
skrevet på engelsk, selvom de oftest er skrevet 
af danske forskere.

☐Mango Languages  
Sprogkurser fra engelsk til ca. 70 forskellige 
sprog bliver i 2022 skiftet ud med Transparent 
Language.

 ☐Transparent Language 
Fra januar 2022 giver biblioteket adgang til 
Transparent Language. Her er flere sprog og 
du får mulighed for at lære både at tale og 
skrive på et nyt sprog. Du skal dog kunne læse 
engelsk. Opret en profil, så du kan holde styr på 
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hvor langt du er i dit kursus. Kurserne fungerer
på den måde at du selv vælger, hvad du vil 
lære. Så gennemgår du en række forskellige 
opgaver. Når du synes at du har klaret opgaven 
godt, kan du gå videre.I nogle opgaver optager 
dig selv og lytter efter, hvordan det lyder. Du 
kan sammenligne lydkurverne fra din udtale 
med oplæserens og gentage indtil du er tilfreds 
(se billedet herunder). 

Du kan bruge Transparent Language 
i din browser eller som app. App’en 
hedder Transparent og kan bruges, 
når du har lavet en profil via 
browseradgangen fra vejlebib.dk

☐Børnebiffen

På børnebiffen.dk finder du korte film for børn 
i alderen 3-6 år og deres voksne. Du kan se så 
mange film som du vil. Du logger på med dit 
bibliotekslogin og streamer filmene online via 
din internetbrowser.

☐Filmstriben
Kortfilm, dokumentarer og spillefilm for både 
børn og voksne. Du finder film som 
11. september – 20 år senere, Erna i krig.
Gysere som Carrie og Nattevagten. Hyggefilm
som F for får filmen - fårmageddon og

klassikere som Brødrene Løvehjerte og Thelma 
& Louise.

Du har 30 point til rådighed i måneden. Filmene 
er inddelt i 4 pointkategorier:
Film på spillefilmslængde : 4 point
Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
Film op til 30 minutter: 2 point
Film op til 15 minutter: 1 point

Brug app’en Filmstriben eller 
gå ind på filmstriben.dk. Log 
ind med dit bibliotekslogin.
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eReolen 6
eReolen Global 6 
eReolen Go 6
Forfatterweb 8 
Litteratursiden 8

Studie
Bibliotek.dk 4
Digital Artikelservice 4
Faktalink 8
Ebook Central 5
Infomedia 8
Historiens Verden 8
Gale in Context: Highschool 9
Gale in Context: Science 9 
Tidsskrift.dk 10
EBSCO MasterFile 5 
Women’s Studies International 5

Lovgivning
Karnovs Lovsamling 8
Ugeskrift for Retsvæsen 8

Sprog
Ordbogen.com 7  
Mango Languages 10
Transparent Language 10

Magasiner
eReolen Global 6 
PressReader 7

Artikler
Digital Artikelservice 4
EBSCO MasterFile 5
Infomedia 8
Tidsskrift.dk 10
Gale in Context: Highschool 9
Gale in Context: Science 9 
Women’s Studies International 5
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