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Hjemmesida vår
På hjemmesidene til biblioteket finner du nyheter og informasjon om arrangementer i
biblioteket: http://krsbib.no

Katalogen vår: Aleph
Aleph er katalogen vår. Her kan du søke på ord fra tittel, forfatternavn eller emne –
for å sjekke om vi har bøker som samsvarer med søket. Søk i katalogen er enklest å
foreta fra hjemmesida vår. Den har også egen lenke:
http://aleph.kristiansand.kommune.no/F
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Mine sider/ Meg & Mitt

Ved å logge på i Meg & Mitt (med lånernummer og pinkode) kan du:
 Reservere bøker
 Fornye lån
 Registrere deg for SMaSk (se under)
 Lese 4 000 aviser fra 100 verdens land på LibraryPress Display

SMaSk
SMaSk er en tjeneste til de som ønsker en påminnelse via
SMS om lån som snart forfaller.
Tjenesten er gratis og en enestående ekstraservice overfor
glemsomme lånere! Denne tjenesten er det lånere selv som
aktiverer under Min side. Der skal det hukes av for begge
alternativene før tjenesten er aktiv.
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Samsøk (søk på tvers av kommune- og/ eller fylkesgrenser)

Er det bøker du ikke finner hos oss? Du kan også søke i nabobibliotekene våre gjennom
tjenesten http://agder.samsok.no/, eller i flere regioner i Norge ved å gå på www.samsok.no
Er du nasjonal låner kan du selv bestille materiale som ikke finnes på ditt lokale bibliotek. Du
kan også velge f.eks. Kristiansand folkebibliotek som hentested. Denne ordningen heter
Norgeslån (se egen manual for Norgeslån).
Du kan også henvende deg til personalet i veiledningsskranken i 2. etasje så bestiller vi
materiale fra annet bibliotek for deg.

Internett for publikum (publikumsnett)
Fra publikumsnettet til biblioteket har du tilgang til en del tilleggstjenester som vi abonnerer
på. Du vil også finne tilgang til disse tjenestene fra våre datamaskiner på IKT-laben.
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Aviser:
PressReader (Library PressDisplay) :
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx
Fri tilgang under Mine sider etter at brukeren har logget seg inn.
Åpen tilgang fra publikumsmaskiner og bibliotekets WiFi.

På alle våre publikumsmaskiner med tilgang til
Internett kan du bruke arkivet til Press Reader ,
tidligere LibraryPressDisplay. Dette arkivet
inneholder nærmere 1000 ulike internasjonale
aviser. Biblioteket har nå fått en app til
PressReader som kan lastes ned på mobile
enheter. App’en kan lastes ned til iOS (Apple
Store, og til Android (Google Play).

Digitale arkiver
Vi abonnerer også på det norske avisarkivet Atekst

ATEKST
Dette mediearkivet gir tilgang til artikler fra omkring 100 norske aviser og tidsskrifter.
Mediearkivet omfatter artikler fra rikspressen, regionale aviser, lokale aviser, tidsskrifter,
fagpresse, nyhetsbyråer og fra pressemeldinger. A-tekst er det mest omfattende arkivet for
nyhetssøk, faktaoppslag og research.
URL: http://web.retriever-info.com/services/archive.html
Tilgang kun på bibliotekets nettverk inkl. IKT-lab
Innhold: norske nettaviser – artikkelsøk. I oversikten over kilder ved å klikke på ! kan man
lett finne ut første dato den enkelte avisa har sine artikler fra (Fvn: 28.2.2005). Her kan man
velge om man vil lese kun tekst eller klikke på den opprinnelige artikkelen i nettutgaven
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NB’s avisarkiv – historiske aviser:
Nettadresse: http://nb.no/aviser
Åpnet kun i bibliotekets lokaler, adm.PC’er, publikumsmaskiner inkl. IKT-lab.
Innhold: norske aviser, skannet og digitalisert i opprinnelig form. Oversikt over tilgjengelige
aviser: http://www.nb.no/nbsok/statistics/newspapers .

Andre tjenester:
Ordnett:
Elektronisk ordbok på nett. Kristiansand folkebibliotek abonnerer på følgende språkpakker:
Engelsk
Spansk
Russisk
Tysk
Fransk
Italiensk
Spansk
URL: http://ordnet.no
Automatisk tilgang fra alle våre publikumsdatamaskiner.
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Klassisk musikk
Biblioteket abonnerer på Naxos Music Library. Denne ”Internett-radioen”, der du selv velger
innhold fra det rikholdige Naxos-arkivet, kan du lytte på hjemmefra over nettet. For å få
tilgang må du ha et nasjonalt lånekort utstedt ved Kristiansand folkebibliotek. Link til
tjenesten er tilgjengelig hjemmefra: http://kristiansand.naxosmusiclibrary.com (ligger også ut
på Mine sider).

Det er også mulig å laste ned app NML (Naxos Music Library) gratis fra Google Play for
Androidenheter og fra AppStore til iOS-enheter (iPad, iPhone). NB! For å laste ned app’en
iPad må du søke etter apper for iPhone.
Når app’en er installert går du inn på http://kristiansand.naxosmusiclibrary.com, logger deg
inn med nasjonalt lånekort utstedt av Kristiansand folkebibliotek. Deretter må du registrere
deg under kategori Playlists  Student/ Member Playlist  Sign up. Du registrerer deg med
e-postadresse og passord. Når du har gjort det åpner du app’en og logger deg inn så har du
med deg klassisk musikk også på mobile enheter
.

Anbefalte nettsider







Kristiansand folkebibliotek: http://krsbib.no
Samsøk: http://samsok.no/
Agder-samsøk: http://agder.samsok.no/
Naxos Music Library: http://kristiansand.naxosmusiclibrary.com
Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/
Universitets-, høyskole- og fagbibliotekene : http://oria.no
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