VORDINGBORG

~

KOMMU _N_E_ _ _ _ _ __

ER DU STUDERENDE?
VORDINGBORG
BIBLIOTEKERNE

vordingborgbibliotekerne.dk

Er du studerende?

Vordingborg Bibliotekernes databaser
– anbefales især til dig,
der er studerende

Få nem adgang til information
Via Vordingborg Bibliotekerne har du adgang til en række
databaser, der rummer viden af høj kvalitet. I denne folder vil
vi vise dig et lille udvalg. Se den fulde oversigt på
www.vbnetmedier.dk.

Du får adgang til databaserne med dit bibliotekslogin. Opret
dig hjemmefra med NemID, hvis du er over 18. Er du under
18 år skal du udfylde en blanket samt have dine forældres
underskrift. Blanketten findes på hjemmesiden eller
udleveres på biblioteket.
For at benytte databaserne hjemmefra, skal du være bosat i
Vordingborg kommune.

Søg og bestil
Vordingborgbibliotekerne.dk
Søg og bestil materialer på Vordingborg biblioteks hjemmeside.
Bibliotek.dk
Søg og bestil materialer fra alle landets biblioteker og afhent dem
på dit bibliotek. Er du logget ind på bibliotek.dk, kan du finde
udvalgte artikler frem fra både Dansk Artikelservice og Infomedia
og få dem leveret via mail.
Faktalink.dk
I
Udførlige baggrundsartikler om aktuelle populære emner klar til
download. Et godt udgangspunkt for opgaveskrivning. Emnerne
dækker bredt fra politik til mode – katastrofer til kunst. Få adgang
med dit UNI-login eller bibliotekslogin.
Læs mere på www.fak talink .dk




Du kan låne 8 e-bøger og 4 netlydbøger inden for en 30 dages
periode
Lånetiden er 30 dage

Med app’en eReolen kan du downloade e-bøger og lydbøger fra
eReolen og efterfølgende læse dem uden internetadgang.
Din smartphone / tablet skal understøtte iOS 7.0 eller Android 4.4
for at kunne downloade via app'en.

Vordingborg Bibliotekernes databaser
– anbefales især til dig,
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Aviser og magasiner
PressReader
I PressReader finder du udenlandske aviser og magasiner fra 100
lande på 60 forskellige sprog.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/pressreader

RBdigital
Engelsksprogede tidsskrifter og magasiner. Læs fx Elle,
Cosmopolitan, Newsweek, The Economist og mange flere.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/rbdigital:

E-bøger
E-bøger på dansk - Ereolen
På ereolen.dk kan du downloade skøn- og faglitterære ebøger og
lydbøger fra danske forlag. Brug dit bibliotekslogin.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/ereolen

E-bøger på engelsk – Ereolen Global
Download udenlandske skøn- og faglitterære e-bøger og lydbøger på
ereolenglobal. Brug dit bibliotekslogin.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/ereolen-global

Ebook Central
Find faglitterære e-bøger om alle emner.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/ebook-central-udenlandske-fagboeger

Engelsksprogede- og naturvidenskabelige
databaser:
MasterFile Premier
MasterFile Premier giver adgang til engelsksprogede artikler fra
ca. 4.500 magasiner – både populære og videnskabelige –
hvoraf næsten halvdelen er i fuldtekst.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/masterfile-premier

Science in Context
Her finder du engelsksprogede artikler om bl.a. matematik, fysik,
kemi, astronomi og rumfart, medicin, biologi. Indeholder artikler
fra tidsskrifter og aviser, samt lyd-/filmklip og links til hjemmesider
af god kvalitet. Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/science-context

Student Resources in Context
Primært engelske artikler, podcasts og filmklip om mange emner
fx historie, litteratur, natur- og samfundsvidenskab. Indeholder
primærkilder, biografier, baggrundsinformation, avis- og
tidsskriftsartikler samt fotos, video og illustrationer.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/student-resources
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Litteratur:
Forfatterweb.dk
Find artikler om danske- og udenlandske forfattere og deres
værker. Find anmeldelser, forfatterportrætter, analyser og viden
om genrer og litterære perioder.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/forfatterweb

Litteratursiden.dk
På Litteratursiden finder du inspiration til læsestof, anmeldelser,
genrebeskrivelser og forfatterinterviews.
Få adgang: litteratursiden.dk

LitteraturensVerden.dk
Litteraturens Verden giver en dybdegående kronologisk og
genremæssig gennemgang af verdens litteraturhistorie fra
oldtiden til moderne tid.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/litteraturens-verden

Historie:
HistoriensVerden.dk
De vigtigste epoker og temaer i verdenshistorien gennemgås.
Databasen indeholder biografier, leksikonartikler og et stort
billedkartotek.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/historiens-verden

Danmarkshistorien.dk
Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Opdelt i periodekapitler
med adgang til en interaktiv tidslinje, historieleksikon,
kildesamling, film, quizzer og interaktive kort.
Få adgang: danmark shistorien.dk
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Flere tips
Få hjælp til opgaveskrivningen
Tips til problemformulering, metode, litteraturliste og meget mere.
Få adgang: sk rivopgave.kk.dk

For mange useriøse fund i Google?
Søg videnskabeligt i Google Scholar. For studerende og forskere.
Få adgang: scholar.google.dk

Filmstriben.dk
Stream danske og udenlandske spillefilm, prisvindende novellefilm
og dokumentarfilm – både smalle film og klassikerne.
Læs mere og få adgang:
vbnetmedier.dk/filmstriben

Britannica ImageQuest
Adgang til millioner af billeder fra mere end 60 af verdens bedste
og mest respekterede billedbiblioteker til opgavebrug.
Læs mere og får adgang:
vbnetmedier.dk/britannica-imagequest

God fornøjelse!

VORDINGBORG
KOMMUNE

For at benytte disse gratis tilbud skal du




Være bosat i Vordingborg Kommune
Være registreret som bruger på Vordingborg Bibliotekerne
Bruge dit cpr/lånerkortnummer og pinkode

Du kan få mere at vide ved at henvende dig på dit lokale bibliotek:
Vordingborg Bibliotek

Præstø Bibliotek

Sydhavnsvej 6
4760 Vordingborg
55 36 38 00

Lindevej 45
4720 Præstø
55 36 31 02

Møn Bibliotek

Lundby Bibliotek

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
55 36 32 32

Lundby Hovedgade 100
4750 Lundby
51 80 00 20
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