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ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ bibliotek.dk
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻭﺗﺤﺠﺰ ﻛﺘﺐ ،ﻭﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻭﺃﻓﻼﻡ  ...ﺇﻟﺦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ.
 bibliotek.dkﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺠﺰ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ .bibliotek.dk
ﺇﺫﺍ ﻟﺪﻳﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ  bibliotek.dkﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻜﺘﺒﻚ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ bibliotek.dk
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻲ  bibliotek.dkﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﺣﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺨﺒﺮﻙ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻮﺭ ﻭﺻﻮﻟﻪ.
ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﺣﺠﺰﻩ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﺍﻝ ﺩﻑ ﺩ
ﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺳﻮﻑ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺒﻚ ﺩﻑ ﺩ ﺃﻭ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻚ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻋﺎﺭﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
Søg i www.bibliotek.dk
I bibliotek.dk kan man finde og bestille bøger, musik, film m.m. fra alle Danmarks folkebiblioteker
og forskningsbiblioteker.
bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på danske offentlige
biblioteker.
Du kan ikke via bibliotek.dk bestille materiale, som ikke er med i bibliotek.dk. Henvend dig i stedet
til dit lokale bibliotek.
Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk.
Når du har søgt en ønsket titel i bibliotek.dk, kan du bestille denne titel til afhentning på dit lokale
bibliotek. Dit lokale bibliotek giver dig besked, når det har modtaget materialet til dig.
Der kan være begrænsninger i hvad du kan bestille. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til
hele landet. Du får en "advarsel" om dette hvis du ser på en film. Dette materiale har bibliotekerne
ikke pligt til at låne ud til alle.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ bibliotek.dk
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺤﺜﻚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺤﺮ،
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ،ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ .ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻟﻐﺘﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ  vis alle sprogﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺃﻳﻀﺎ ً
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ،
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺭ  Søg i registerﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﺤﻮﺙ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻷﻭﺍﻣﺮ
Kommandosøgning

 ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻓﻲ،ً ﺗﺮﻭﻱ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﻭﻻbibliotek.dk ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ.ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
.ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺪﻻً ﻣﻨﻬﺎ
. ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓHjælp ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
Søgning i bibliotek.dk
Det er kun muligt at søge med latinsk skrift.
Du kan afgrænse din søgning på forfatter, titel, emne, fritekst, bibliotekstyper, materialetype, sprog
og udgivelsesår. Hvis du ikke kan finde dit sprog i sproglisten, kan du nederst på listen klikke på
”vis alle sprog” for at få en fuld liste over alle repræsenterede sprog. Der er også mulighed for
registersøgning, f.eks. for at finde ud af, hvordan et forfatternavn skal staves (brug knappen ”Søg i
register”). Den avancerede bruger kan også sammensætte flere søgninger ved hjælp af søgning med
kommandoer (brug knappen ”Kommandosøgning”).
Bemærk at posterne i bibliotek.dk vises med de nyeste poster først - ikke de mest populære, som i
mange søgemaskiner. Når du har foretaget en søgning kan du sortere resultatet efter forfatter, titel,
materialetype eller emne i stedet for.
Der findes mange flere gode råd om søgning på dansk under ”Hjælp”.

bibliotek.dk ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ
: ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔFind bibliotek :ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺍﺧﺘﺎﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔVælg bibliotek :ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔPersonlige låneoplysninger :ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺤﺠﺰGodkend bestilling :ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
 ﺍﻟﻮﺻﻞKvittering :ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓHjælp ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
. ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻋﻨﺪﻫﺎ،ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﺤﺠﺰﻩ
:ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ
Eksempler på søgninger:

Romaner, noveller, digte  ﺷﻌﺮ، ﻗﺼﺺ،ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ
Sygdom og sundhed ﻣﺮﺽ ﻭﺻﺤﺔ
Madlavning ﻁﺒﺦ
Historie ﺗﺎﺭﻳﺦ
Børnebøger ﻛﺘﺐ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
Musik ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
Film ﺃﻓﻼﻡ

