 bibliotek.dkﻣﻴﮟ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﻳﮟ
Søg i bibliotek.dk
 bibliotek.dkﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ ﺁپ ﮐﺘﺐ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﻓﻠﻤﻴﮟ ﻭﻏﻴﺮﻩ ڈﻫﻮﻧﮉ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﻴﮟ ﺁﻥ ﻻﺋﻦ ﺑﮏ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﻭﺍ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
 bibliotek.dkﺍﻳﮏ ﺍﻳﺴﺎ ڈﺍﮢﺎ ﺑﻴﺲ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ڈﻳﻨﺶ ﭘﺒﻠﮏ ﺍﻭﺭ ﺭﻳﺴﺮچ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﻣﻴﮟ ﭘﺎۓ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ۔
ﺟﻮ ﻣﻮﺍﺩ  bibliotek.dkﻣﻴﮟ ﺩﺭﺝ ﻧﮩﻴﮟ ﺍﺳﮯ ﺑﮏ ﮐﺮﻭﺍﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮱ ﺁپ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺒﻠﮏ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﺳﮯ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﻳﮟ۔
ﺍﮔﺮ ﺁپ ﮐﻮ  bibliotek.dkﮐﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﻳﺎ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﭘﻴﺶ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮﻣﺪﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮱ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﭘﺒﻠﮏ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﺳﮯ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﻳﮟ۔
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.
ﺟﺐ ﺁپ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮢﺎﺋﮣﻞ ﮐﯽ  bibliotek.dkﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﺪﮨﯽ ﮐﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺍﺳﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺒﻠﮏ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﻣﻴﮟ ﻣﮕﻮﺍﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﻴﮱ ﺑﮏ ﮐﺮﻭﺍ ﺩﻳﮟ ۔ ﻣﻮﺍﺩ ﮐﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺒﻠﮏ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﻣﻴﮟ ﺁﻣﺪ ﭘﺮ ﺁپ ﮐﻮﺍﻁﻼﻉ ﺑﻬﻴﺞ ﺩی ﺟﺎۓ ﮔﯽ۔
ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﮨﺮ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﮐﺎ ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎ ﻁﺮﻳﻖ ﮐﺎﺭ ﻋﻠﻴﺤﺪﻩ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﺎں ﺑﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ۔
ﻻﺋﺒﺮﻳﺮﻳﻮں ﮐﻮ ﺍﭘﻨﺎ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﻻﺋﻦ ﺑﮑﻨﮓ ﮐﮯ ﻟﻴﮱ ﭘﻴﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻨﺪﺵ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ ﻁﻮﺭ ﭘﺮ ڈی ﻭی ڈی ﻳﺎ ﻭﻳﮉﻳﻮ
ﮐﯽ ﮐﻴﺴﮣﻴﮟ ﺍﮐﺜﺮ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮﻳﺎں ﺩﻭﺳﺮی ﻻﺋﺒﺮﻳﺮﻳﻮں ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﺩﻳﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﺘﺮﺍﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ
ﺁ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﺁپ ﮐﻮ ﻧﻮٹ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ "ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ" ﮐﺮ ﺩﻳﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ۔
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.

 bibliotek.dkﻣﻴﮟ ﺳﺮچ
Søgning i bibliotek.dk
 bibliotek.dkﻣﻴﮟ ﺳﺮچ ﺻﺮﻑ ﺭﻭﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﻣﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺳﺮچ ﮐﻮ ﻣﺼﻨﻒ ،ﮢﺎﺋﮣﻞ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﻓﺮی ﮢﻴﮑﺴﭧ،ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی  ،ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺳﻦ ﺍﺷﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺍﮔﺮ ﺁپ ﮐﻮ ﺯﺑﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻟﺴﭧ ﻣﻴﮟ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑہ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﺁپ ﻟﺴﭧ ﮐﮯ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﮟ "ﺳﺎﺭی ﺯﺑﺎﻧﻴﮟ ﺩﮐﻬﺎﺋﻴﮟ" ﭘﺮ ﮐﻠﮏ
ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺯﺑﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻟﺴﭧ ﺁپ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺟﺎۓ ﮔﯽ۔
ﺁپ "ﺭﺟﺴﮣﺮ ﺳﺮچ" ﺑﻬﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔" ﺭﺟﺴﮣﺮ ﺳﺮچ" ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮱ ﺁپ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ ﻁﻮﺭ ﭘﺮ ﻳہ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﺴﯽ
ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﺲ ﻁﺮﺡ ﻫﺠﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔ " ﺭﺟﺴﮣﺮ ﺳﺮچ" ﻭﺍﻟﮯ ﺑﮣﻦ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﻳﮟ۔
ﺍﮔﺮ ﺁپ ﺍﻳﮏ ﺍﻳﮉﻭﺍﻧﺲ ﻳﻮﺯﺭ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺁپ ﮨﺪﺍﻳﺘﯽ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮچ ﻁﺮﻳﻘﻮں ﮐﻮ ﻣﻼ ﺑﻬﯽ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ " ﮨﺪﺍﻳﺘﯽ ﺳﺮچ"
ﻭﺍﻟﮯ ﺑﮣﻦ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﻳﮟ۔

 ﻣﻴﮟ ﻋﺎﻡ ﺳﺮچ ﺍﻧﺠﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻧﻴﺎ ﺁﺋﮣﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﺩﮐﻬﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﺁپ ﮐﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑہbibliotek.dk ﻧﻮٹ ﮐﻴﺠﻴﮱ ﮐہ
 ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﮯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔، ﮢﺎﺋﮣﻞ،ﺳﺮچ ﮐﺎ ﺭﺯﻟﭧ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺟﺎۓ ﺗﻮ ﺁپ ﺍﺳﮯ ﻣﺼﻨﻒ
ڈﻳﻨﺶ ﻣﻴﮟ ﺳﺮچ ﮐﮯ ﻣﻄﻌﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﺸﻮﺭے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮱ "ﻣﺪﺩ" ﻭﺍﻟﮯ ﺑﮣﻦ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﻳﮟ۔
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”.

 ﻣﻴﮟ ﺑﮑﻨﮓbibliotek.dk

 ﻣﻴﮟ ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎﻁﺮﻳﻘۂﮐﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﻴﮟ ﺑﮣﺎ ﮨﻮﺍ ﮨﮯ۔ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﮍﻧﮯ ﭘﺮ ﺳﮑﺮﻳﻦ ﭘﺮ ﺩی ﮔﺊ ﮨﺪﺍﻳﺎﺕ ﭘﺮ ﻋﻤﻞbibliotek.dk
:ﮐﺮﻳﮟ
 ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ڈﻫﻮﻧﮉﻳﮱ:ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎﭘﮩﻼ ﺩﺭﺟہ
 ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﭼﻨﻴﮱ:ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎﺩﻭﺳﺮﺍ ﺩﺭﺟہ
 ﻧﺠﯽ ﻳﻮﺳﺮﺍﻧﻔﺮﻣﻴﺸﻦ ﺩﺭﺝ ﮐﻴﺠﻴﮱ:ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎﺗﻴﺴﺮﺍ ﺩﺭﺟہ
 ﺑﮑﻨﮓ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻴﺠﻴﮱ:ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎﭼﻮﺗﻬﺎ ﺩﺭﺟہ
 ﺑﮑﻨﮓ ﮐﯽ ﺭﺳﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻴﺠﻴﮱ:ﺑﮑﻨﮓ ﮐﺎﭘﺎﻧﭽﻮﺍں ﺩﺭﺟہ
ڈﻳﻨﺶ ﻣﻴﮟ ﺑﮑﻨﮓ ﮐﮯ ﻣﻄﻌﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﺸﻮﺭے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮱ "ﻣﺪﺩ" ﻭﺍﻟﮯ ﺑﮣﻦ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﻳﮟ۔
ﺍﮔﺮ ﺁپ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﮏ ﮐﻴﮱ ﮔﮱ ﻣﻮﺍﺩ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬ ﮔﭽﻬ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺍﺱ ﻻﺋﺒﺮﻳﺮی ﺳﮯ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﻳﮟ ﺟﮩﺎں ﺑﮑﻨﮓ
ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ۔
Bestilling i bibliotek.dk
Er delt op i flere trin. Følg vejledningen på skærmen undervejs:
Bestilling trin 1: Find bibliotek
Bestilling trin 2: Vælg bibliotek
Bestilling trin 3: Personlige låneoplysninger
Bestilling trin 4: Godkend bestilling
Bestilling trin 5: Kvittering
Læs mere på dansk om at bestille under ”Hjælp”.
Spørgsmål om dine bestillinger: kontakt det bibliotek du har bestilt hos.
:ﺳﺮچ ﮐﯽ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ
Eksempler på søgninger:
 ﺍﻓﺴﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺷﻌﺮﻭﺷﺎﻋﺮی،ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﻭﻝ

ﺗﺨﻴﻼﺗﯽ ﺍﺩﺏ
Romaner, noveller, digte på urdu
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﻧﻔﺴﻴﺎﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ
Om psykologi på urdu
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ
Om religion på urdu
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﮐﮑﻨﮓ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ
Om madlavning på urdu
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ
Om historie på urdu
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ
Børnebøger på urdu
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
Musik på urdu
ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
Musik på panjabi
ﮨﻨﺪی ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
Musik på hindi
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﻴﮟ ﻓﻠﻢ
Film på urdu
ﮨﻨﺪی ﻣﻴﮟ ﻓﻠﻢ
Film på hindi
ﺑﺎﻟﻐﺎں ﻟﺌﯽ ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ ﻓﻠﻤﺎں
Film på panjabi

