Om BibZoom
10 mio. musiknumre til fri brug
BibZoom er bibliotekernes digitale musikudlån. På BibZoom kan du vælge frit mellem 10 mio. musiktracks
til fri downlån. Der er ingen ventetid og intet loft over hvor meget musik, du kan låne. Lånetiden på
downlån er 7 dage, hvorefter musikfilen stopper med at virke. Du skal med andre ord ikke aflevere
musikken – det sker helt automatisk. Det eneste, du skal bruge for at komme i gang, er et gyldigt lånerkort
og den pinkode, du normalt bruger på biblioteket.
Podcast, lytteguides og meget andet
Bag Bibzoom sidder et landsdækkende netværk af musikbibliotekarer, som giver dig et hav af anmeldelser,
historier og guides til alle typer musik. Hør podcasts om alt fra det nyeste på den elektroniske scene til
anmelderroste radioudsendelser fra Radio Jazz. Med Local Heroes-initiativet kan du høre helt nye bands
præsentere deres musik eller præsentere dit eget, og med P2-klubben kan du finde den nærmeste lytteklub
og dele din interesse for klassisk musik med andre. Et voksende katalog af lytteguides introducerer dig til
nye genrer og guider dig gennem årets festivaler.
Både til PC og Mac
BibZoom tester i øjeblikket en Betaudgave af en pc/Mac-applikation, som du kan hente på forsiden af
Bibzoom.dk. Den giver dig downlån med 1 klik, automatisk genlån og masser af andre fordele. Aldrig har
det været nemmere eller hurtigere at låne musik på dit bibliotek. Applikationen kræver, at du har
installeret Silverlight 5, som er et gratis program. Følg med i udvikling og driftsstatus på BibZooms
facebookside.
Du kan dog stadig hente musik via BibZoom.dk, hvis du foretrækker det. BibZoom.dk er som udgangspunkt
til PC og er kompatibelt med alle de mest gængse browsere. Hvis du bruger Mac, skal du hente den
applikation, der hedder Organizer på Bibzoom.dk. Herefter har du fuld adgang til BibZoom. Hverken
hjemmesiden eller applikationen er kompatible med Linux.
Mobile afspillere
Bibzoom kan ikke anvendes på mobiltelefoner og tablets. Musikken kan dog overføres til enkelte mp3afspillere, som kan afspille filer med DRM-sikring. Se Bibzoom.dk for nærmere vejledning, eller gå til
BibZooms facebookside og se listen over de mp3-afspillere, vi ved, fungerer med BibZoom.
Kultur og World
På Bibzoom Kultur kan du få adgang til gamle kulturskatte, såsom gamle taler af kendte personligheder,
dialektprøver og 50.000 gamle reklamefilm. Bemærk dog at langt fra alle biblioteker kan tilbyde adgang til
reklamefilmene.
Bibzoom giver dig også mulighed for at hente e-bøger, film og musik på alle de største indvandresprog i
Danmark gennem World-biblioteket. World tilbyder materiale på blandt andet arabisk, bosnisk, serbisk,
kroatisk, persisk, tyrkisk og urdu. Se Bollywood-film, læs anmeldelser og hold dig opdateret om
begivenheder indenfor verdensmusik og meget andet.
Support
Oplever du problemer med Bibzoom, er du altid velkommen til at henvende dig til support@bibzoom.dk
eller kigge forbi www.facebook.com/bibzoom, hvor vi også gerne svarer på brugerhenvendelser. Det
kræver naturligvis ikke en facebook-profil at se vores side.

