Opgaver
1. Kan du låne arabiske børnefilm på Verdensbiblioteket?
____________________________________________________________
2. Find en film du kan se på kurdisk
____________________________________________________________
3. Du kan låne film på fire forskellige sprog på Verdensbiblioteket. Hvilke sprog?
____________________________________________________________
4. Du kan låne papirbøger på mange sprog. Hvilke kategorier kan du søge på?
____________________________________________________________
5. Hvor skal du hente de papirbøger, du låner via Verdensbiblioteket?
____________________________________________________________
6. På hvor mange sprog kan du låne e-bøger på Verdensbiblioteket?
____________________________________________________________
7. Find en e-bog for børn på somali
____________________________________________________________
8. Kan du låne netlydbøger på tigrinja?
____________________________________________________________
9. Find en netlydbog på persisk
____________________________________________________________

10.

Hvad er forskellen på en e-bog, en netlydbog og en papirbog?

____________________________________________________________
11.
Hvor mange film, e-bøger og netlydbøger må du låne på
Verdensbiblioteket?
____________________________________________________________
12.

Hvad koster det at låne bøger og film på Verdensbiblioteket?

____________________________________________________________
13.

Hvordan logger du ind på Verdensbiblioteket?

____________________________________________________________
14.

Hvad kan du læse på PressReader?

____________________________________________________________
15.

Kan du læse dagens avis på PressReader?

____________________________________________________________
16.

Hvor mange film kan du låne på Filmstriben om måneden?

____________________________________________________________
17.

Kan du låne film for børn på Filmstriben?

____________________________________________________________
18.

Kan du låne både e-bøger og netlydbøger på engelsk på eReolen Global?

____________________________________________________________

Svarark:
1.
2.
3.
4.
5.

Ja, du kan låne arabiske børnefilm
Vælg Film – Vælg Sprog (kurdisk) – fx filmen ”Rødt hjerte”
Du kan låne film på Arabisk, kurdisk, persisk, tamil
Du kan søge på 3 kategorier: Faglitteratur, For børn, Skønlitteratur
Papirbøgerne som du låner via Verdensbiblioteket skal hentes på dit lokale
bibliotek
6. Du kan pt. låne e-bøger på 5/7 forskellige sprog på Verdensbiblioteket
7. Vælg E-bøger – Vælg Sprog (somali) – Vælg Kategori (for børn)
8. Nej, der er endnu ingen lydbøger på tigrinja
9. Vælg Lydbøger – Vælg Sprog (persisk)
10. En e-bog er digital og kan læses på telefonen, en lydbog lytter du til og
papirbogen skal du hente fysisk på dit lokale bibliotek
11. Du må låne ubegrænset på Verdensbiblioteket
12. Det er gratis at låne på Verdensbiblioteket
13. Du logger ind med dit NemID eller dit lånerkort fra biblioteket
14. Du kan læse aviser og blade på mere end 60 sprog på PressReader
15. Du kan læse dagens avis og udgaver fra de sidste 30 dage på PressReader
16. Du kan låne 6 film om måneden på Filmstriben
17. Ja, du kan låne film til både børn og voksne og på flere forskellige sprog
18. Ja, på eReolen Global er der e-bøger og netlydbøger på engelsk for både
børn og voksne

