
Digitalt -Et udvalg fra dit bibliotek.



Seks gode tilbud 

I dette hæfte beskriver vi seks af vores 
bedste og nemmeste digitale tilbud. 

 

Biblioteket giver adgang til en masse forskellige 
digitale tjenester. I dette udvalg har vi sorteret en 
masse fra. Vi har f.eks. fravalgt alle de baser, der mest 
henvender sig til studerende.  Du kan finde det samlede 
tilbud på vejlebib.dk under ”Digitalt”. 

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. 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 f��ølgende blive omtalt 
som dit bibliotekslogin. 
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Nyd en bog i skyggen, 
i solen - lige hvor du 
har lyst til at være. 
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På eReolen finder du masser af e-bøger og 
lydbøger. Der er lister, som kan inspirere dig 
til at prøve noget helt anderledes, end det du 
plejer at læse.



 

 

 

 

 

 

 

eReolen 

Digitalt Vejle Bibliotekerne

eReolen er det danske bud på et digitalt 
bibliotek. Det er bibliotekerne, der laver 

aftaler med forlagene om indholdet. 

Du finder masser af bøger på eReolen.

Du finder også artikler og boglister til inspiration. 
Der er e-bøger, lydbøger og podcasts. Der er også 
henvisninger til eReolen Global. 

Hvor finder jeg eReolen?
eReolen findes på ereolen.dk og som app’en eReolen, 
der findes til smartphones og tablets.

Hvor meget kan jeg låne?
Som udgangspunkt kan du låne 6 lydbøger og 
6 e-bøger. Nogle gange justerer vi på, hvor meget 
man kan låne, for at styre ��økonomien. Der er 
såkaldte ”Blå” titler, der ikke tæller med, og så er 
der også ubegrænset brug af podcasts.

På computeren 
Gå ind på ereolen.dk Du kan læse e-bøger og lytte 
til lydbøger og podcasts direkte fra din computer. 
Du skal bare logge på med dit bibliotekslogin, der 
hvor der er billede af en hængelås. Computeren skal 
hele tiden være online, når du bruger eReolen. 

App’en 
Du kan læse e-bøger og lytte til lydbøger og  pod-
casts fra app’en. Der er mulighed for at downloade til 
app’en, hvis du ikke hele tiden vil være online.   

�Hvis du trykker på hjertet bliver bogen gemt på 
din huskeliste. 

E-bøger 
E-bøger er s��om almindelige bøger, hvor du bladrer 
ved at bruge piletasterne eller trykke eller swipe til 
siden. Hvis du trykker ��nederst, midt på siden, 
kommer der et tandhjul frem,  der giver mulighed 
for at ændre skriftstørrelsen og baggrundsfarven.

Lydbøger
Lyt til en lydbog   Der er mulighed for at ændre 
hastigheden fra halv til dobbelt hastighed og sætte 
en sleeptimer , så lydbogen slukker efter f.eks. en 
halv time.  

Podcasts 
Fungerer som lydbøgerne. 
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https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk
https://ereolen.dk
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Books are the quietest 
and most constant of 
friends; they are the most 
accessible and wisest of 
counselors, and the most 
patient of teachers. 

-Charles W. Eliot

Et tilbud, med primært engelsksprogede 
bøger. Du finder også danske tidsskrifter 

og musik. 
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eReolen Global giver dig adgang til en hel verden af engelsksprogede bøger. Det er både originalt engelsksprogede og andre sprog 
oversat til engelsk. 

eReolen Global er et samarbejde med den 
amerikanske ebogsudbyder Overdrive og de danske 
biblioteker. Indholdet spænder over e-bøger, 
lydbøger�� og magasiner. I 2021 er der lavet et forsøg 
med �� musikportalen Qello, hvor der er mulighed for at 
se koncerter og dokumentarer indenfor alle 
musikgenrer. E-bøgerne og lydbøgerne er på engel��sk. 
Magasinerne er en samling af både danske og 
engelsksprogede. 

I lighed med eReolen har eReolen Global en app. 
App’en hedder Libby og findes til tablets og 
smartphones. Den er lidt anderledes end 
eReolen. 

E-bogslæseren har f.eks. den nyttige funktion, at 
man kan markere et ord ved at holde en inger på 
det og straks få muligheden for at slå betydningen 
op. 
I lighed med eReolens app kan du læse, lytte og 
downloade. 

 ��

Hvordan låner man?
Du logger på med dit bibliotekslogin. 
Der er ubegrænset lån på magasinerne, men berne 
kan du kun låne max 20 dage ad gangen og kun 2 
ebøger og 2 lydbøger. Til gengæld kan du a levere 
dem igen, når du er fAærdig og låne nye. 
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https://ereolenglobal.overdrive.com/




Dybere ind i 
litteraturens verden 

Forfatterweb og Litteratursiden. 

Forfatterweb er et leksikon med danske og 
udenlandske forfattere - både afdøde og 
nulevende. Du finder ofte små film, hvor forfatteren 
fortæller eller læser op. Hør f��.eks. Thomas 
Korsgaard læse op af ”Hvis der skulle komme et 
menneske forbi” eller Kirsten Thorup fortælle om 
det at skrive. Alle forfatterne bliver beskrevet med 
deres baggrund og forfatterskab og sammenstillet 
med relaterede forfatterskaber. 
På Forfatterweb kan du ud over forfatterportrætter 
også læse temaartikler som ”Dansk �økodigtning i 
2010’erne”, ”Murens fald” og ”Sorg i Litteraturen”. 
Du kan blive klogere på litterære genrer og 
perioder fra ”den nordiske oldtid, den norrøne 
dig��tning og vikingetiden” til nutidens ”autofiktion”.
Udvalget er bredt og der medtages såvel klassiske 
forfatterskaber som debuterende forfattere inden 
for alle genrer. Enkelte forfatterskaber portrætteres 
både som bne- o�� g voksenforfatter. 
Alle portrætter opdateres jævnligt og nye forfattere 
tilfj� es lende. ��

Litteratursiden er bibliotekernes 
litteraturformidling. 
Du kan finde aktuelle artikler om litterære temaer, 
bøger og forfattere samt finde inspiration i et væld af 
boglister. Mange af de litterære mesterværker kan 
du finde en grundig analyse af, samt henvisninger til 
yderligere informationer om forfatteren og værket. 
Hvis du er interesseret i boglister, kan du vælge ”Vis 
andre boglister” og bl.a. finde ”noget der ligner” 
listerne. Så er du vild med Rampen, Hulebjnens �� 
klan eller forfattere som Lucinda Riley, så kan du 
finde inspiration til andre bøger og forfatterskaber. 
Portalen indeholder også en masse børnelitteratur 
og boglister med ”Gode bøger til højtlæsning” for 
forskellige aldersgrupper. 
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https://forfatterweb.dk/
https://litteratursiden.dk/
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Musik og Film 

På medici.tv kan du både 
se koncerter og se hvordan 
eksperter giver gode råd i 

masterclasses. 
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Medici.tv er klassisk musik. 
Her finder du koncerter, forestillinger og masterclasses 
indenfor opera, ballet, solo og orkester. Du finder også 
dokumentarer om kunstnere som Leonard Bernstein, 
Pavarotti, Maria Callas, Maya Plisetskaya, og vi kommer 
bag scenen i film som Crazy for Opera: backstage at the 
Bavarian State Opera. 

live-events 
På Medici.dk findes der en kalender, hvor du kan se hvilke 
live-events du kan se. Der streames direkte fra koncerter 
og festivaler i Tyskland og Frankrig. 

Teknik 
Vores udgave fungerer ikke som app, men direkte i din 
browser via vejlebib.dk, hvorefter du logger på med dit 
bibliotekslogin. Filmene kan streames i en god kvalitet. 

Se også 
I ��øjeblikket har vi også adgang til musikplatformen 
Qello. Se mere på vejlebib.dk Digitalt. 

Filmstriben 
Kortfilm, dokumentarer og spillefilm for både børn og 
voksne. Du finder film som 11. september – 20 år 
senere, Erna i krig, Flammen og Citronen, Guldfeber, 
Brødrene Løveehjerte og Thelma & Louise. 
(Udvalget bliver ind i mellem udskiftet) 

Brug app’en Filmstriben eller gå ind 
på filmstriben.dk. Log ind med dit 
bibliotekslogin. 

Hvor mange film kan jeg se hver måned på Filmstriben?

Du har 30 point til rådighed om måneden. Filmene er 
inddelt i 4 pointkategorier:

Spillefilm og udvalgte dokumentarfilm med almindelig 
spillefilmslængde : 4 point
Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
Kort-, dokumentar- og animationsfilm 
op til 30 minutter: 2 point
Kort-, dokumentar- og animationsfilm 
op til 15 minutter: 1 point

11 

http://bib630.bibbaser.dk/login?url=https://edu.medici.tv
http://bib630.bibbaser.dk/login?url=https://edu.medici.tv
http://bib630.bibbaser.dk/login?url=https://edu.medici.tv
https://vejlebib.dk/netmedier/qelloconcerts
https://fjernleje.filmstriben.dk/
https://fjernleje.filmstriben.dk/
https://fjernleje.filmstriben.dk/
https://vejlebib.dk
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