搜寻在 www.bibliotek.dk
Søg i www.bibliotek.dk
在 www.bibliotek.dk 你是可以找到或者订阅任何一间丹麦图书馆的图书、音乐或者电影等。
I bibliotek.dk kan man finde og bestille bøger, musik, film m.m. fra alle Danmarks folkebiblioteker og
forskningsbiblioteker.
bibliotek.dk不是一间图书馆, 而是一个网页数据库, 关于每一间丹麦图书馆有什么可以借。
bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.
你是不能通过bibliotek.dk直接借你想要的东西, 是要亲自到你地区图书馆订阅或者借
Du kan ikke via bibliotek.dk bestille materiale, som ikke er med i bibliotek.dk. Henvend dig i stedet til
dit lokale bibliotek.
如果你有问题或者有关bibliotek.dk的帮助, 请联络你的地区图书馆。
Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk
当你在bibliotek.dk搜寻到你想要的物品时, 你可以要求把你想订阅的物品转送到你的地区图书馆,
当你的地区局部图书馆收到你想订阅的物品时就会通知你。
Når du har søgt en ønsket titel i bibliotek.dk, kan du bestille denne titel til afhentning på dit lokale
bibliotek. Det lokale bibliotek giver dig besked, når det har modtaget materialet til dig.
每一间图书馆都有限制, 例如不是每一间图书馆都可以借到每一部电影(DVD或者Video), 因为有
些图书馆是没有法律权力去借出那些物品 (网页会告诉你)。
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 f.eks. en dvd eller en video. Disse materialer har
bibliotekerne ikke pligt til at låne ud til alle.
请参阅Hjælp: Søgning(搜寻)或Hjælp: Bestilling(订购) 在 bibliotek.dk。
Læs mere under ”Hjælp: Søgning - sådan søger du” og under ”Hjælp: Bestil - sådan bestiller du”.

在www.bibliotek.dk 搜的方法
Søgning i www.bibliotek.dk
你可以解释你的搜寻方法, 例如: 作者、书名、主题、随便的字、图书馆的分类、数据种类、书
本的语言又或者书本的出版年份。
Du kan afgrænse din søgning på forfatter, titel, emne, fritekst, bibliotekstyper, materialetype, sprog og
udgivelsesår.
如果你在语言表找不到你所需要的语言, 你可以在语言表最下面找到vis alle sprog (显示所有语言
), 按下去, 然后你可以看到图书馆提供的所有语言。
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.
你也可以在搜查主册登记: 例如你可以用作者的名字怎样拼写去搜寻等… (按下Slå forfatternavn
op i register键)。
Der er også mulighed for registersøgning, f.eks. for at finde ud af, hvordan et forfatternavn skal staves
(brug knappen ”Slå forfatternavn op i register”)
按下Kommandosøgning 键, 会带你到Kommandosøg, 在这里你可以输入更详尽的数据再去搜寻。
Den avancerede bruger kan også sammensætte flere søgninger ved hjælp af søgning med kommandoer
(brug knappen ”kommandosøg”)
注意: 在 bibliotek.dk 搜寻网页, 网页只会显示最新的标题, 不像其它搜寻网页只会显示最受欢迎的
标题。
Bemærk at posterne i bibliotek.dk vises med de nyeste poster først – ikke de mest populære, som i
mange søgemaskiner.
当你在显示最新的标题时, 你也可以把它们按照分类再显示, 例如: 作者、书名、数据种类或者是
主题。
Når du har foretaget en søgning kan du sortere resultatet efter forfatter, titel, materialetype eller emne i
stedet for.

你可以在“Hjælp”下面找到更多有关于搜寻的方式。
Der findes mange flere gode råd om søgning på dansk under ”Hjælp”.

订购在图书馆bibliotek.dk
Bestilling i bibliotek.dk
是有分几步, 请依照影光幕指导。
Er delt op i flere trin. Følg vejledningen på skærmen undervejs:
第一步: 找你的图书馆
Bestilling trin 1: Find bibliotek
第二步: 选择你的图书馆
Bestilling trin 2: Vælg bibliotek
第三步: 输入你的个人数据
Bestilling trin 3: Personlige låneoplysninger
第四步: 认定订购
Bestilling trin 4: Godkend bestilling
第五步: 收条
Bestilling trin 5: Kvittering
请参阅订购在Hjælp(丹麦文)
Læs mere på dansk om at bestille under ”Hjælp”
如有问题有关于订购: 请联络你的图书馆
Spørgsmål om dine bestillinger: kontakt det bibliotek du har bestilt hos.

例如:
Eksempler på søgninger:
小说、短文、诗
Romaner, noveller, digte
疾病、健康
Sygdom og sundhed
烹调术
Madlavning
历史
Historie
中文儿童书等等
Børnebøger

