
 

Faktalink. 
Elektroniske artikler om en lang række af tidens aktuelle 

emner. Her får du introduktion, uddybende information og 
henvisninger til litteratur. 

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuel-
le og samfundsrelevante emner som har bred interesse. 
Her finder man artikler om alt fx sport, kultur, historie, 

politik, IT, trends og medier og meget mere. 
 

OG MEGET MERE… 
 
 

Vi vil meget gerne invitere dig og din klasse til en inspire-
rende dag på Kalundborg Bibliotek, hvor du kan udforske 

vores dejlige bibliotek. Vores dygtige bibliotekarer står 
klar til at introducere dig til både de fysiske og digitale 

muligheder. 

 
 

            Kontakt: 
Mihaela Boock-Jensen 
mibj@kalundborg.dk 

eller på tlf. 2480 1287 
 

 
 
 

 
Vi ser frem til at møde dig på biblioteket! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Elev og Lærer 

Vidste du at? 
Kalundborg Bibliotek er ikke bare et bibliotek. Det er mere 

end det! Det er et sted hvor du kan finde inspiration til 

dine projekter og til din frilæsning, et hyggeligt mødested 
med spændende arrangementer for dig og dine venner, og 

meget mere… 
 

Book en bibliotekar! 

Vidste du, du kan springe køen over og få personlig 
hjælp, skræddersyet til dig? 

 
På biblioteket har vi en stab af fagfolk og professionelle, 

der kan hjælpe dig med alt fra Nem-ID til den rigtige litte-
ratur til skoleopgaven. Og bedst af alt: du kan booke den 

tid, der passer dig, så du ikke behøver vente forgæves 

ved skranken. 
 

Vil du i mål med opgaven? 
En bibliotekar kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige 
kilde, få styr på litteraturlisten eller skærpe problemfor-

muleringen. Vi er eksperter på viden og elsker at nørde, 
så brug bibliotekaren, og nå i mål med opgaven! 



 

Vi kontakter dig 
 

Gå ind på hjemmesiden kalundborgbib.dk og udfyld for-
mularen. Når vi har modtaget din bestilling, kontakter vi 

dig inden for to dage. Husk, det altid er en god idé at væ-
re i god tid, når du skal 
booke en bibliotekar. 

 
 

Hvad har vi ellers til dig? 
 

E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker, aviser 

og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier hvor du kan 
søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til 

rådighed. 
 
 

Tjek også vores databaser i eBiblioteket: 
 

Bibliotek.dk - bibliotekernes fælles database (fri adgang) 
Bibliotek.dk er en fælles portal for alle danske offentlige 
biblioteker, hvor du kan bestille materialer til afhentning 

på dit lokale bibliotek - en del materialer ligger på nettet, 
så du har direkte adgang til dem. (Nogle gange skal du 

være logget ind og have valgt dit lokale bibliotek). 
 
Global Issues in Context. 

Find emneartikler om nutidige begivenheder og internati-
onale spørgsmål indenfor en lang række emner. 

I denne database kan du finde dybdeborende temaartikler 
om nutidige begivenheder og internationale spørgsmål i 
samfundet, naturvidenskab, religion, politik, miljø, sund-

hed med mere. Artiklerne er på engelsk. 
 

 

 

Science in Context. 
Naturvidenskabelig database, som er meget velegnet til 

opgaver i gymnasiet, HF og de ældste klasser i folkesko-
len.  

 
Denne base er guf for dig, der skal skrive en stor opgave, 
hvad enten du går i folkeskolen, på HF eller i gymnasiet. 

Den dækker et meget bredt område indenfor naturviden-
skab: matematik, fysik, kemi, astronomi, rumfart, medi-

cin, geologi, biologi og meget mere. 
 
Forfatterweb.  

Et digitalt leksikon med portrætter og biografier af ud-
valgte forfattere - primært danske, men også udenland-

ske. 
Forfatterweb er et digitalt leksikon med portrætter og bio-
grafier af udvalgte forfattere - primært danske, men også 

udenlandske. Forfatterweb indeholder også korte beskri-
velser af perioder og genrer i litteraturen. 

 
Infomedia. 
Mediearkivet giver dig adgang til en lang række artikler 

fra danske aviser og tidsskrifter.  
Du kan her få adgang til at søge i millioner af artikler fra 

landets vigtigste medier helt tilbage fra 1990 og frem til i 
dag. 
 

Europa World Plus. 
Elektronisk opslagsværk med information om de store in-

ternationale organisationer og de samfundsmæssige, øko-
nomiske og politiske forhold, der gør sig gældende i en-
kelte lande.  


