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Hvad kan dit digitale
bibliotek tilbyde dig?
Mangler du en film at se fredag aften? Eller måske en god lydbog på
vej til arbejdet er lige det du har brug for?
Biblioteket er meget mere end trykte bøger. Online kan du finde en
bred vifte af gratis tjenester med spændende indhold og underholdning
for hele familien.

OVERBLIK:
eReolen
Filmstriben
Qello Concerts
Medici.tv
RBdigital
PressReader
Ebook Central
Flere ressourcer

L æs m e r e p å :

randersbib.dk/
ditdigitalebibliotek

LÆS OG LYT

UDENLANDSK LITTERATUR

I eReolen får du adgang til massevis
af e-bøger og lydbøger.

På ereolenglobal.dk kan du downloade udenlandske e-bøger og netlydbøger fra bibliotekerne eller benytte
app’en Libby.

På eReolen finder du alt lige fra
fortællingen om den store kærlighed
til historiske romaner, biografier og
krimier.
Fyld din tablet mens du er online
hjemme og læs offline med app’en,
hvor som helst. Du kan læse eller
lytte på smartphone, tablet og PC.

EREOLEN GO
Lån masser af e-bøger og lydbøger
for børn og unge på eReolenGO.

Læs og lyt på din PC, mobil eller tablet
via hjemmesiden eller app’en.
Læs mere på randersbib.dk/ereolen
v
		randersbib.dk/ereolengo
		randersbib.dk/ereolenglobal

SE FANTASTISKE FILM
Stream film med bibliotekets filmtjeneste Filmstriben. Du finder masser
af god underholdning til hele familien
– nye som gamle film, biografklassikere, TV-serier og dokumentarer.
Kan streames via app’en eller
hjemmesiden filmstriben.dk.

Tjek også film på Filmcentralen.dk.
Her kan du gå på opdagelse i danske
dokumentar- og kortfilm — både
nutidige og ældre.

Læs mere randersbib.dk/filmstriben

SE KONCERTER I TOPKVALITET
Qello er bibliotekets musikstreamingtjeneste, hvor du kan streame
koncerter og finde dokumentarfilm
om musik, musikere og komponister.
Alle musikgenrer dækkes bredt og
både store og små pladeselskaber er
repræsenteret.
I Qello er kvaliteten af lyd, billede og
indspilningerne tårnhøj.

Læs mere randersbib.dk/qello

Oplev legendariske koncertoptagelser, der ikke nødvendigvis kan findes
andre steder.
Hovedvægten i Qello er primært
amerikanske kunstnere.

KLASSISK MUSIK I VERDENSKLASSE
Medici.tv er for dig der gerne vil
opleve det bedste indenfor klassisk
musik, opera og ballet.
Her finder du over 1800 fantastiske
koncertoptagelser og dokumentarer,
og niveauet er tårnhøjt.
Det er musik med orkestre som Berliner Filharmonikerne, dirigenter som
John Eliot Gardiner og Pierre Boulez
samt solister som Lang Lang og
Cecilia Bartoli, der ligger på tjenesten.

Tjenesten byder også på livestreaming, så du kan opleve verdens største
events for klassisk musik, mens de
finder sted.
Det hele kan følges fra første parket i
fremragende lyd- og billedkvalitet!

Læs mere randersbib.dk/medicitv

POPULÆRE MAGASINER
Via RBdigital kan du læse en lang
række udenlandske magasiner som
The Economist, Cosmopolitan og
National Geographic Magazine på
din smartphone, tablet eller computer.
Vælg frit blandt 350 tidsskrifter.
Du finder sikkert noget spændende – uanset om du går op i mode,
sport, rejser, biler, foto, boligindretning, musik eller noget helt andet.

Læs mere randersbib.dk/rbdigital

Der er ingen øvre grænse for, hvor
mange blade du må læse, og ud over
nyeste nummer finder du rigtig tit
også ældre udgaver af magasinerne.
Du kan få besked når der kommer et
nyt nummer af dit yndlingsblad, og i
RBdigital-app’en kan du downloade
tidsskrifterne, så du også kan læse
løs, når du er offline.

NYHEDER FRA HELE VERDEN
PressReader giver dig online adgang
til tusindvis af aviser og magasiner
fra hele verden og på mange forskellige sprog.
Er du på rejse i udlandet, kan du
også få adgang til en lang række
danske aviser.

PressReader er god, hvis du er
interesseret i udenlandske nyheder,
er studerende og skal bruge udenlandske kilder eller bare vil læse
dagens avis på et fremmedsprog for
at holde dine sprogkundskaber ajour.
Via app’en PressReader kan du læse
aviser og magasiner på PC,
smartphone eller tablet.

Læs mere randersbib.dk/pressreader

FAGBØGER PÅ ENGELSK
I Ebook Central finder du bøger om
sport, rejser, vin, samfundsfag, historie, naturvidenskab og meget mere.
Med Ebook Central får du adgang til
tusindvis af engelsksprogede fagbøger
indenfor alle fagområder.
Læs enkeltkapitler eller download hele
bøger og læs dem på smartphone eller
tablet når du er offline.

Læs mere randersbib.dk/ebookcentral

ANDRE POPULÆRE ONLINE TJENESTER
BIBLIOTEK.DK
Få adgang til at låne millioner af
bøger, film, CD’er, artikler m.m.
EKURSER.NU
Nemme kurser i hverdags-it

MEDIESTREAM.DK
Historiske aviser online

FAKTALINK.DK
Baggrundsartikler online om aktuelle
samfundsrelevante emner
FORFATTERWEB.DK
Info om forfattere og bøger

LITTERATURSIDEN.DK
Inspiration til gode læseoplevekser.
Find anmeldelser og interviews med
forfattere

TURTEORI.DK
Kørekort og teoriundervisning online
Få adgang via randersbib.dk/turteori
VERDENSBIBLIOTEKET.DK
Musik og film fra ikke-vestlige lande

LITTERATURNU.DK
Litterært webmagasin

Se alle vores online tjenester på
randersbib.dk/databaser
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