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        Biblioteksintro

    
Artist Miler Lagos recently unveiled an incredible igloo made from hundreds of books! 
   

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik/Ilinniarfissuaq 

Biblioteket 

C. E. Jansensvej 1, Postboks 1067 

3900 Nuuk 

Facebook: Atuagaateqarfik Eskimoslottet 

eskimoslottet@attat.gl 

tlf. 36 33 96  

mailto:eskimoslottet@attat.gl
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Faciliteter på Eskimoslottet  

1. SAL 

4 PC med Internet 

4 arbejdspladser med PC 

American Corner (Bøger om USA samt infofoldere om uddannelse i 

USA) 

4 gruppearbejdsområder/hyggesteder 

Tidsskrifter som du kan læse i eller låne med hjem 

Leksika og håndbøger som ikke kan lånes med hjem 

toilet 

 

STUEN 

Skranke hvor bibliotekaren sidder 

fagbøger 

romaner/noveller 

grønlandsksprogede romaner/noveller 

biografier 

børnebøger/billedbøger/tegneserier/graphic 

2 bog-udstillingsborde 

1 gruppearbejdsområde 

2 søgePC med Internet 

kopi-scan-print  
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Brug biblioteket hjemmefra 

Hvor som helst du befinder dig med Internetadgang kan du logge ind i søgebasen: 

 

 

 

 

 

 

Her kan du:  

søge efter materialer 

se hvad du har lånt 

se hvornår de skal afleveres 

selv forlænge dine lån 

reservere materialer  

se hvad der er kommet af nye materialer på biblioteket 

 

 

 

 

 

http://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html 

http://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html
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Fornyelse af lån i søgebasen 

 

1) Log ind ved at skrive dit lånerkorts Kortnummer. og din Pinkode som er de sidste 4 cifre  

    i dit Cpr. nr.  

  

2) Kryds boksen Udvælg af på de bøger du vil forny dit lån på og tryk Forny udvalgte eller Forny alle 

 

 

 

Fornyelsen er nu foretaget og du kan logge af eller gå væk fra siden. Der vil stå den nye 

afleveringsdato. Bøger der har overskredet afleveringsfristen kan ikke fornys. Der skal du genlåne 

bøgerne hos bibliotekaren ved at tage bøgerne med. Hvis der står at bogen er reserveret af en anden 

skal du aflevere bogen til bibliotekaren, og kan så ikke genlåne bogen.  
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Info om søgning i biblioteksbaserne i Nuuk  
Når du gerne vil finde en bestemt bog kan det være at både Nunatta Atuagaateqarfia/Landsbiblioteket 

og Eskimoslottet har bogen. Du vælger så selv hvor du vil låne bogen. Det kan også være at det kun er 

Nunatta Atuagaateqarfia/Landsbiblioteket der har bogen eller omvendt. Du lærer derfor her hvordan 

du søger efter en bestemt bog, og hvordan du kan se hvilket bibliotek den er på.  

 

www.katak.gl   

Her kan du se alle byens bibliotekers bøger når du søger 

 

 

 

Nunatta Atuagaateqarfia – Groenlandica – Eskimoslottet – Ilisimatusarfik – Peqqissaanermik 

Ilinniarfik  

 

Hvis du vil søge efter en bog på Eskimoslottet går du ind på www.gu-nuuk.gl og klikker på bibliotek. 

Her klikker du på linket til søgebasen. https://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html Den leder så kun 

efter bogen på Eskimoslottet. Hvis du vil se søgebase Nuuk trykker du nederst til venstre på søgebase 

Nuuk.  

 

 

http://www.katak.gl/
https://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html
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Vil du søge efter en bog i Groenlandica (Grønlands nationalsamling) og Ilisimatusarfik går du ind på 

www.groenlandica.gl og klikker på deres søgebase. Her søger den så kun efter bogen i Groenlandia og 

Ilisimatusarfik, og du skal derfor henvende dig på Ilimmarfiks bibliotek hvis du vil se/låne bogen. Det 

er ikke alle deres bøger der er til udlån. For lån af Ilisimatusarfiks bøger skal du kontakte 

universitetsbibliotekaren og spørge om lov til at låne.  

Du kan her også trykke på søgebase Nuuk.  

Peqqissaanermik Ilinniarfiks bibliotek skal du henvende dig personligt til og spørge om lov, hvis du vil 

låne en bog hos dem.  

 

Inerisaaviks søgebase findes på www.inerisaavik.gl  

 

Søge i søgebasen 

Bibliotekssystemet findes her: https://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html   

 

Søgebasen fungerer ikke helt som f.eks. Google. Du kan ikke bruge der, et og den osv. når du søger, 

den vil bare melde fejl.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvis du vil søge efter en bog men ikke kan huske titlen på bogen, men husker lidt af forfatterens 

fornavn og efternavnet kan du skrive sådan:  

 

Vebæk og Ma?  

 

Så dukker alle bøgerne af Maaliaaraq Vebæk op.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvis du vil søge efter en bog men kun husker noget af titlen kan du skrive sådan:  

 

gode og idræts?  

 

Så søger den efter alle bøger der hedder noget med gode og idræts…  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvis du ikke kan huske hvordan Kleinschmidt staves behøver du altså kun at skrive Klein? Hvis du 

kun kan huske hvordan det sidste staves skriver du ?schmidt.  

http://www.groenlandica.gl/
http://www.inerisaavik.gl/
https://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html
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Du kan også søge efter et emne bare ved at skrive emnet ned, men endnu bedre kan du også skrive 

em=biologi. Så finder den alle bøger om biologi. Du skal bare huske at der så kan dukke 200 bøger 

op, så det er altid godt at vide lidt om hvad man vil søge. Når du har søgt på pyramid? Dukker disse 

bøger op: 

 

 

Du går så hen på hylden ved tallet der står ved Placering: , og finder tallet også står bøgerne alfabetisk 

for hvert tal enten efter titel eller efternavn. I systemet er det første bogstav i det første ord der står der 

du skal lede. Hvis der ikke står et tal ligger bogen ved skønlitteratur. Du kan også klikke på den, så 

dukker dette op: Her står nærmere hvor den står i det grønne felt. Den står ved 91.21 Rasmussen 
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Links  
https://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html  Eskimoslottets søgebase  

 

www.gu-nuuk.gl  GUs hjemmeside, hvor der er en fane om Eskimoslottet  

 

www.ilinniarfissuaq.gl  Ilinniarfissuaqs hjemmeside  

 

www.katak.gl  Nunatta Atuagaateqarfia/Landsbibliotekets hjemmeside  

 

www.groenlandica.gl  Groenlandicas hjemmeside (Nationalsamlingen)  

 

www.inerisaavik.gl  Inerisaaviks hjemmeside (Ilinniusiorfik)  

 

www.arktiskinstitut.dk  database over gamle billeder, dokumenter, sagn & myter og kunst & 

etnografika  

 

www.aviisitoqqat.gl  eller www.timarit.gl  søgebase over bl.a. disse aviser  

Atuagagdliutit 1861 - 1999  

AvangnâmioK 1913 - 1958  

Grønlandsposten 1942 - 1950  

Nalunaerutit 1905 - 1952  

Sujumut 1933 - 1948  

 

www.wikipedia.gl  leksikon som alle og enhver kan præge  

 

www.google.gl  søgebase over www  

 

www.uni.gl  Universitetet Ilisimatusarfiks hjemmeside  

 

www.arkiv.gl  Landsarkivets hjemmeside  

 

www.natmus.gl  Landsmuseets hjemmeside  

https://bib.katak.gl/sites/ESKW/search.html
http://www.gu-nuuk.gl/
http://www.ilinniarfissuaq.gl/
http://www.katak.gl/
http://www.groenlandica.gl/
http://www.inerisaavik.gl/
http://www.arktiskinstitut.dk/
http://www.aviisitoqqat.gl/
http://www.timarit.gl/
http://www.wikipedia.gl/
http://www.google.gl/
http://www.uni.gl/
http://www.arkiv.gl/
http://www.natmus.gl/


GUX Nuuk – Ilinniarfissuaq                     2016/2017 

 

9 
 

 

www.oqaasileriffik.gl  Sprogsekretariatets hjemmeside med online grønlandsk/dansk ordbog 

 

www.skrivopgave.dk hjælp til opgaveskrivning og informationssøgning  

 

www.opgavetips.dk vejen til bedre opgaveskrivning 

 

www.tidsskriftetgronland.dk arktisk artikeldatabase især med grønlandsrelaterede forskeremner  

 

www.forfatterweb.dk database over forfattere 

 

www.filmcentralen.dk hvis du klikker på FOR ALLE nederst til venstre kan du se mange 

dokumentarfilm 

 

www.inuiaatisaat.gl Filmportal med fantastiske grønlandske filmklip gennem tiderne 

 

 

 

  

http://www.oqaasileriffik.gl/
http://www.skrivopgave.dk/
http://www.opgavetips.dk/
http://www.tidsskriftetgronland.dk/
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.filmcentralen.dk/
http://www.inuiaatisaat.gl/
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Facebook 
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Lær mere ved at løse alle opgaverne  

1) Gå op i læsesalen på 1.sal. Find American Corner, hvad er American Corner i Nuuk?  

Søg informationer i folderne på hylden eller på www.google.com  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

2) Har vi det grønlandske tidsskrift ANU UNA? Find nr. 2 fra 2016. Hvem er på forsiden? 

________________________________________________________________________________  

 

3) Hvornår er den tidligste AG (Atuagagdliutit) vi har stående i læsesalen fra? ___________________ 

Hvad hed den første artikel deri? ___________________________________________________  

 

4) Slå op i Gyldendals Religionsleksikon i læsesalen. Hvad er fetichisme? ______________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

5) Gå i American Corner. Find en skønlitterær (fiktion) bog der hedder The Grapes of wrath? Hvem har 

skrevet den? _____________________________________________________________________ Er 

der en bog om Albert Einstein? _____________ hvis ja, hvilket emnetal har den? ____________  

 

6) Gå ned i selve biblioteket! Find den grønlandske novellesamling GU3. Hvornår er den udgivet?____ 

Du kan enten søge i søgebasen, eller finde den direkte på hylden. Lad den ligge på hylden så de andre 

også kan finde den   

 

7) Gå ind i søgebasen og søg efter en bog der hedder Arktisk selvstyre.  

Hvilket emnetal står den under?____ Hvor mange sider er den på? ____ Hvem er forfatteren?___ 

 

8) Find hvor bøgerne om Filosofi står. Hvilket emnetal står de under? ____ Kig evt. på plakaterne på 

væggene.  

 

9) Find biografien om Batman. Hvilket emnetal står den under? _____  

hvilken farve har forsiden?______________ Hvad står 99.4 for?__________________________ 

 

10) Hvor står den grønlandske skønlitteratur henne? I hvilket rum? ___________________________ 

 

Hvis der er tid tilbage så få lavet et lånerkort ! 

http://www.google.com/

