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Biblioteket på Ilimmarfik 

 
Ilisimatusarfik, Ilimmarfik Instituttet, Pinngortitaleriffik (Naturinstituttet) og Groenlandica bor 

sammen i biblioteket på Ilimmarfik.  

 

Biblioteket indeholder samlet ca.73.000 bøger og ca. 175 tidsskrifter. 

Ilisimatusarfik bogbestand indeholder ca. 35.000 bøger og ca. 70 tidsskrifter indenfor emnerne 

økonomi/politik/administration, historie/antropologi/arkæologi, lingvistik/litteratur/medier, teologi, 

sociologi, journalistik og naturvidenskab hvor Pinngortitaleriffiks (Naturinstituttets) bogsamling er 

indgået med Ilisimatusarfik.  

 

Ilisimatusarfiks bøger har begrænset lån, biblioteket udlåner primært til studerende og ansatte ved 

Ilisimatusarfik og Pinngortitaleriffik. Bøgerne kan kendes ved den blå tape med teksten 

’Ilisimatusarfik – University of Greenland’. Vi anbefaler at du vælger at låne den med det blå tape, 

vi kræver ikke betaling ved forsent aflevering. 

 

Bøgerne er opstillet efter samme system som i folke- og skolebiblioteker i DK-5, og er registreret i 

basen. Der er adgang til biblioteksbasen på adressen https://bib.katak.gl/sites/ILIW/pub/search.html 

Ilisimatusarfiks bøger kan kendes med UNI, Pinngortitaleriffiks med UNIPIN og Groenlandicas 

med GRO. 

 

Bøgerne kan være placeret på biblioteket eller i magasinet, hvor kun bibliotekspersonalet kun kan 

hente bøgerne. Derfor vær opmærksom på bøgernes placering når du søger. 

 

 

BRUG AF BIBLIOTEKET 
 

Når bibliotekspersonalet møder på arbejde låses døren op. Bibliotekets åbningstider for brugerne i 

Ilimmarfik er: 

 

Ataasinngorneq  Marlunngorneq  Pingasunngorneq Sisamanngorneq  Tallimanngorneq   Arfininngorneq 

     Mandag           Tirsdag               Onsdag                 Torsdag                Fredag                   Lørdag 

 

  10-15    11-16      13-17       11-16       10-15     11-14 
 
 

Lånetiden af bøgerne er 1 måned, dog kan låneperioden forlænges efter aftale med bibliotekaren. 

Lån kan altid fornyes via https://bib.katak.gl/sites/ILIW/pub/search.html hvor du bare skal bruge 

lånernummer og kode.  

Bøgerne kan dog hjemkaldes, hvis andre lånere også ønsker at låne bogen efter én måned. 

Ilisimatusarfiks tidsskrifter kan ikke hjemlånes, det er for at sikre tilgængeligheden. 

 

https://bib.katak.gl/sites/ILIW/pub/search.html
https://bib.katak.gl/sites/ILIW/pub/search.html


Har du studiekort kan du altid benytte biblioteket udenfor åbningstiderne ved brug af kortet. Døren 

som du skal benytte er ved gangen med kortlæser. Dog kræves der at man altid rydder op efter sig 

inden stedet forlades. 

 

Vær opmærksom på at der er forskellige gebyrer ved lån af bøger fra Ilisimatusarfik og 

Groenlandica. 

Har du nogle ønskede titler eller artikler som ikke findes på biblioteket kan du altid kontakte 

bibliotekaren og fremkomme med ønsket. 

 

Du skal bruge dit studiekort som lånerkort, dog skal du først oprettes som låner på biblioteket. Der 

er selvbetjening ved udlån og aflevering, du kan altid spørge bibliotekaren hvis du ønsker en 

vejledning. Vær opmærksom på at, hvis studiekortet fornyes skal man altid sørge for at kortet 

opdateres af bibliotekspersonalet. 

 
                                                                             

                                                 
  

 

Da der gerne skal være arbejdsro ved læsepladserne, er brug af mobiltelefoner forbudt i 

biblioteket. 

 

Hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl om noget vedrørende biblioteket så SPØRG 

BIBLIOTEKAREN. Bibliotekaren kan f.eks. reservere/hjemkalde udlånte bøger eller skaffe 

bøger/artikler fra biblioteker i udlandet. 

 

 

 

NYANSKAFFELSER 
 

Forslag til nyanskaffelser af bøger og tidsskrifter gives til bibliotekaren. 

 

Ordbøger og andre fælles håndbøger kan altid ønskes købt til biblioteket til fælles brug. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Uj165M-EaJKOzM&tbnid=iu3e2Ss2o9_d3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpuppenshop.wordpress.com%2Fvectoren-fur-alle-gelegenheiten%2F&ei=SKj0U5WUJ6HB8QGRhoCwDw&bvm=bv.73231344,d.b2U&psig=AFQjCNGzZVqh5MBaQPql2iVdhSNk4cVXIw&ust=1408628603333923


 

 

SEMESTERHYLDE 

 
Hvis underviserne har ønsket nogle bøger sat i semesterhylde kan semesterlitteratur findes på 2. sal 

til højre for lokale 11. Bøgerne i semesterhylden må ikke lånes eller fjernes fra stedet, det er en 

sikring som alle burde værdsætte. 

  

                                  
 

Tekniske problemer vedr. kopimaskiner og printere (papirstop, manglende toner o.lign.) 

meldes til pedellen eller til administrationsgangen 

 

ANDRE BIBLIOTEKER 

 

Udover Ilisimatusarfiks bibliotek kan du også bruge Landsbiblioteket og GU/Ilinniarfissuaq’s 

bibliotek. 

Landsbibliotekets Groenlandica-afdeling (Grønlands Nationalbibliotek) har næsten alt hvad der er 

udgivet i Grønland af bøger, aviser og tidsskrifter + en stor samling af bøger og artikler om 

Grønland, Inuit og Arktis udgivet i andre lande. En stor del af samlingen er ikke til hjemlån, men 

kan kun bruges på læsesalen på Ilimmarfik eller kopieres.  

Du kan søge i Landsbibliotekets samling http://www.katak.gl 

og i GU/Ilinniarfissuaq’s samling (mærket Esk) på  https://bib.katak.gl/sites/ESKW/pub/search.html 

Hvis materialer du skal bruge ikke findes i byen kan de skaffes fra andre biblioteker i Danmark. 

Bestillinger til Danmark skal ekspederes af bibliotekaren.  

 

 

 

KLASSIFIKATIONSSYSTEMET DK5 
 

Klassifikationssystemer i biblioteksverdenen er systemer der bruges til at ordne materialesamlinger 

systematisk efter emne. Klassifikationssystemer gør det muligt at genfinde materiale og at søge 

efter materiale om bestemte emner. 

 

DK5 er det klassifikationssystem som bruges på Ilisimatusarfiks bibliotek og på folke- og 

skolebibliotekerne. Det bruges til alle typer af materialer men er lavet med henblik på bøger. 

http://www.katak.gl/
https://bib.katak.gl/sites/ESKW/pub/search.html


 

 

DK5 er et grovmasket system der ikke har grupper til meget specielle emner. Det består af 100 

hovedgrupper der igen er underdelt med decimaler. I DK5 kommer de brede almene emner 

først/øverst efterfulgt af de mere specielle emner. 

 

 

 

EKSEMPEL: 

 

30 Samfundsvidenskaberne i alm. 

30.2 Enkelte landes samfundsforhold 

30.267 Grønlands samfundsforhold 

 

 

                         

 

 
 

 

 

Skønlitteratur er placeret separat med forfatterens efternavn som opslagselement. 

 

 

OVERSIGT OVER SYSTEMET 
 

KLASSIFIKATIONSSYSTEMET DK5 

00-07 VÆRKER AF ALMINDELIGT OG BLANDET INDHOLD 

10-19 FILOSOFI. PSYKOLOGI. VIDENSKAB OG FORSKNING 

20-29 RELIGION 

30-39 SAMFUNDSVIDENSKAB. PÆDAGOGIK. FOLKELIV 

40-49 GEOGRAFI OG REJSER 

50-59 NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK 

60-69 PRAKTISKE FAG 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Uj165M-EaJKOzM&tbnid=iu3e2Ss2o9_d3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.colourbox.com%2Fvector%2Fvector-1221542&ei=naj0U9fuHunE8AH4-IGoAw&bvm=bv.73231344,d.b2U&psig=AFQjCNGzZVqh5MBaQPql2iVdhSNk4cVXIw&ust=1408628603333923


70-79 KUNST. TEATER. FILM. MUSIK. SPIL. IDRÆT 

80-89 LITTERATUR. SPROG 

90-99 HISTORIE 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                        

BIBLIOTEKETS MATERIALER 
 

Biblioteksbasens adresse for Ilisimatusarfiks bøger er: 

https://bib.katak.gl/sites/UNIW/pub/search.html 

 

For alle bøgerne på biblioteket i Ilimmarfik er adressen: 

  https://bib.katak.gl/sites/ILIW/pub/search.html 

 

Du anbefales altid at benytte den sidste site når du skal forny dit lån. 

 

 

Bøgerne står opstillet efter decimalgrupper fra 00-99, bortset fra:  

   

Meddelelser om Grønland står samlet efter gruppe 46.79444 

                                                                                      

Referencesamlingen der står opstillet på reolerne ved pc’erne. 

Opstillingssignatur i biblioteksbasen er ”referencesamling”. 

 

Ældre udgivelser primært om Grønland er placeret i magasinet. 

Opstillingssignaturen er ’uni bib unimag’ 

 

Hvis der ikke står noget i feltet ”opstilling” står bogen opstillet i hovedsamlingen efter 

decimalklasse nr. inden for de fleste decimalgrupper er bøgerne opstillet alfabetisk efter 

ordningselement. De decimalgrupper der består af både nr. og navn (ex. 46.74 Nuuk  eller 99.4 

Lynge, Hans) opstilles bøgerne alfabetisk efter navnet. 

 

 

Håndbøger står i reference samlingen på reolerne ved pc’erne. Der er leksika, ordbøger og 

andre opslagsværker inden for mange emner. Håndbøgerne er ikke til udlån og må ikke fjernes fra 

biblioteket. 
 

Aviser AG og Sermitsiaq ligger i reolerne på bibliotekets 1. sal. De kan også læses som pdf. på 

netværket under Stundenterdrevet, Diverse, Aviser. S:\@Diverse\Aviser 

 

Danske dagblade findes på reolerne i det Panoptiske rum.  Flg. aviser kan læses: 

   

  Information 

  Weekendavisen, avisen kan også læses på: 

  www.weekendavisen.dk  

brugernavn: Ilisimatusarfik   kode: Manutooq1! 

 

https://bib.katak.gl/sites/UNIW/pub/search.html
https://bib.katak.gl/sites/ILIW/pub/search.html
http://www.weekendavisen.dk/


Danske aviser arkiveres ikke. 

 

Nunatsiaq News abonneres ikke, deres hjemmeside er:  http://www.nunatsiaqnews.ca  

www.aviisitoqqat.gl 
På siden aviisitoqqat findes bl.a. grønlandske dog kun til 1999: 

Atuagagdliutit, fra perioden 1861-1999 

Nalunaerutit, fra perioden 1905-1948 

Sujumut, fra perioden 1933-1948 

AvangnâmioK, fra perioden 1913-1958 

Grønlandsposten, fra perioden 1942-1950 

 

 

Tidsskrifter 
Nyeste tidsskrifter står på skråhylderne i reolen på 1. salen på biblioteket. Ældre numre er på 

reolerne på trappens højre side, bemærk at Ilisimatusarfiks tidsskrifter ikke udlånes. 

 

Tidsskriftet ’Grønland’ er søgbart på siden www.tidsskriftetgronland.dk i perioden 1953-2002 

 

Flere danske tidsskrifter er også søgbare på siden www.tidsskrift.dk  

 

 

Småtryk  
Står opstillet alfabetisk efter ordningselementet i mapper ved siden af reolerne med tidsskrifter. 

Småtrykssamlingen består af særtryk og kopi af artikler fra aviser og tidsskrifter. 

Opstillingssignatur i biblioteksbasen er ’småtryk’ 

 

 

 

 

Specialer og bachelorprojekter 

Specialer og bachelorprojekter der må udlånes er registreret i basen og står opstillet både i 

biblioteket og magasinet. 

Nogle af specialerne og bachelorprojekterne kan findes som pdf på: 

http://da.uni.gl/uddannelse/afgangsprojekter.aspx 

 

 

CD-ROM Biblioteket har en lille samling CD-ROM’er, som enten kan hjemlånes eller bruges 

på stedet.  

 

 

 

 

 

http://www.nunatsiaqnews.ca/
http://www.aviisitoqqat.gl/
http://www.tidsskriftetgronland.dk/
http://www.tidsskrift.dk/
http://da.uni.gl/uddannelse/afgangsprojekter.aspx


Ældre udgivelser som pdf’er 
 

I forbindelse med 100 året for Mathias Storch’s udgivelse af ’SingnagtugaK’ tog Ilisimatusarfiks 

Bibliotek initiativ til at der i samarbejde med Det kongelige Bibliotek’s (KB) pdf’er at der på bøger 

trykt før 1900 kan tilføjes på vores og Nunatta Atuagaateqarfia (Det grønlandske Landsbibliotek)     

 

 

Pdf’er indgået som ’Netpublikation’ har en beholdning der hedder ’NET’, beholdningen haves kun som 

onlineversion se nedenstående eksempel: 

 

Storch, Matthias Sinnattugaq [Tekst (online)] / Matthias Storch. - 2014   http://www.kb.dk/e-

mat/dod/130001518098.pdf> Allaasitaamik naqitaq siulleq Originalår: 1914 Digitalisering 2014 af 

udgaven: Godthåb: Det grønlandske Forlag, 1974 (69 s.) Oprindelig udk. med titlen: singnagtugaK 

(9 050 855 5) 

  New ( / 2014.05.30)  

Placering                       Antal  Udlånt  Reserveret 

uni bib                 net         1       0           0 

 

 
Man kan også hente hæftet med information om digitaliserede bøger trykt før 1900 på via dette link: 

http://www.uni.gl/Portals/0/Pdf/PDF-ngorlugit%20100-ngortorsiorneq.pdf 

 

http://www.uni.gl/Portals/0/Pdf/PDF-ngorlugit%20100-ngortorsiorneq.pdf


LITTERATUR- OG INFORMATIONSSØGNING 
 

Litteratursøgning er en vigtig del af opgavebesvarelsen og det kan betale sig at bruge god tid hertil. 

 
 

Inden du går i gang, bør du tænke på følgende: 

 

Hvad skal jeg skive om - vælg et emne du har lyst til at arbejde med 

 

Hvilke krav stilles der til opgaven – spørg din lærer eller slå op i studieordningen 

 

Hvad vil jeg med opgaven – problemformulering (brug evt. scribo – CD-ROM kan lånes på 

biblioteket eller www.ubtesten.dk  – hvad vil du fortælle til hvem og hvorfor? 

 

Kataloger har opdelt adresserne efter emne som f. eks.  

 

Jubii http://www.jubii.dk  

Yahoo http://www.yahoo.com  http://www.yahoo.dk 

 

Britannica http://www.britannica.com 

 

Emnekatalogerne er gode til den brede søgning, desuden medtager Jubii mange af de 

grønlandske hjemmesider. 

Britannica fungerer som leksikon og emnekatalog i ét samtidig er det et kvalitativt 

godt sted at søge information, da der er kildehenvisninger 

 

Søgemaskiner giver mulighed for at søge efter ord eller emner hvor søgemaskinen 

giver referencer til hjemmesider, hvor det søgte emner optræder. Søgemaskiner 

anvendes især til søgning efter specifikke emner eller bestemt websteder. 

 

Google http://www.google.gl eller www.google.com  

 

AltaVista http://www.altavista.dk 

 

Metaværktøjer giver mulighed for at foretage den samme søgning i flere 

søgemaskiner på én gang. 

Metaværktøjerne bruges fortrinsvis til at skabe sig et overblik over et emne. 

http://www.ubtesten.dk/
http://www.jubii.dk/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.dk/
http://www.britannica.com/
http://www.google.gl/
http://www.google.com/
http://www.altavista.dk/


 

Metacrawler http://www.metacrawler.com 

 

Biblioteksbaser: 

 

                     Søgebasen over bibliotekernes beholdning i Nuuk findes på: 
 https://bib.katak.gl/sites/NUUK/pub/search.html 
 

 Nunatta Atuagaateqarfia http://www.katak.gl indeholder Landsbibliotekets 

 bogbestand. 

 

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik ( Midtgrønlands Gymnasium) og Ilinniarfissuaq 

(Seminariet)  

https://bib.katak.gl/sites/ESKW/pub/search.html  

 

 

Bibliotek.dk http://www.bibliotek.dk  danske folke- og forskningsbiblioteker + 

artikelbasen 

 

Vejviser/Portaler 

 

Via pc’er ved Ilimmarfik kan du via dette link læse: 

http://www10.tdnet.com/frames.asp 

Ved at finde frem til Ilisimatusarfik University of Greenland, kan du klikke efter 

tidsskriftens titel. 

 

Du kan også via Biblioteket på Ilimmarfiks bruger pc’ere søge på Naturinstituttets 

licenser. Der er mange flere muligheder at finde der. 

http://www10tdnet.com/Common/Home_page.asp 

Når Grønlands Naturinstitut kan ses skal du bare klikke på alfabeten på tidsskriftens 

titel. 

 

Ilisimatusarfik har i samarbejde med Københavns Universitet mulighed for at bruge 

                     AsiaPortal http://nias.ku.dk.libguides.com.resources.asiaportal.info/Resources 

 

 

Danmark.dk http://www.danmark.dk er en vejviser til information fra stat, amter og 

kommuner, hvor der også er indgang til grønlandske myndigheder og den nyeste 

grønlandske lovgivning. 

 

 

NativeWeb: Resources in Anthropology & Archeology 

http://www.nativeweb.org/resources/anthropology_archeology/  

NativeWeb er en nonprofit, international organisation, der formidler viden og 

information om oprindelige folk og andre organisationer med fokus på dette område. 

 

 

 

http://www.metacrawler.com/
https://bib.katak.gl/sites/NUUK/pub/search.html
http://www.katak.gl/
https://bib.katak.gl/sites/ESKW/pub/search.html
http://www.bibliotek.dk/
http://www10.tdnet.com/frames.asp
http://www10tdnet.com/Common/Home_page.asp
http://nias.ku.dk.libguides.com.resources.asiaportal.info/Resources
http://www.danmark.dk/
http://www.nativeweb.org/resources/anthropology_archeology/


Bibliografier 

Dansk Historisk Bibliografi: 

https://rex.kb.dk/F/?func=file&file_name=welcome&local_base=dhb01   

En fagbibliografi udarbejdet og vedligeholdt af Det Kongelige Bibliotek. Den 

omfatter referencer til bøger og artikler i tidsskrifter, festskrifter m.m. omhandlende 

Danmarks historie fra ca. år 700. Basen indeholder ca. 17.000 referencer til materiale 

publiceret fra 1990 og frem. 

 

Sonnebasen 

Grønlandske fortællinger med registreringsdata, heraf ca. 2150 i oversættelse eller 

resumé og ca. 130 stk. der blot er registrerede. Materialet stammer fra samlinger af 

Heinrich Rink, Knud Rasmussen, Gustav Holm, William Thalbitzer, Erik Holtved, 

Paul-Émile Victor, Jens Rosing, Otto Sandgren, Hans Lynge, Mâliâraq Vebæk, 

Martêraq Nielsen m.fl. Der er udarbejdet en omfattende pdf-baseret introduktion samt 

en  manual med råd og vejledning til søgning i basen.  

http://tors.ku.dk/biblioteker2/eskimologi/datasamlinger/sonnesbase/  

 

Grønlandske sites 

 

Namminersorlutik Oqartussat (Grønlands Selvstyre) www.naalakkersuisut.gl 

 

Lovgivning    http://www.lovgivning.gl  

 

Grønlands Statistik http://www.stat.gl/ 

 

Kanukoka http://www.kanukoka.gl  

 

MIO - Børnerettighedsinstitution http://www.mio.gl/  

 

Kalaallit Nunaata Radioa  http://www.knr.gl/ 

 

Sermitsiaq & AG http://www.sermitsiaq.ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rex.kb.dk/F/?func=file&file_name=welcome&local_base=dhb01
http://tors.ku.dk/biblioteker2/eskimologi/datasamlinger/sonnesbase/Vejledning.pdf/
http://tors.ku.dk/biblioteker2/eskimologi/datasamlinger/sonnesbase/Manual_til_BS_base.pdf/
http://tors.ku.dk/biblioteker2/eskimologi/datasamlinger/sonnesbase/
http://www.naalakkersuisut.gl/
http://www.lovgivning.gl/
http://www.stat.gl/
http://www.kanukoka.gl/
http://www.mio.gl/
http://www.knr.gl/
http://www.sermitsiaq.ag/


 

 

 

BOGHANDLERE 

 

Atuagkat, 

Box 1009 

3900 Nuuk. 

 

Tlf. 32 17 37 

Fax 32 23 44 

e-mail: ordre@atuagkat.gl 

http://www.atuagkat.gl 

 

Her kan du udfylde semesterbestilling via: 

http://www.atuagkat.com/group.asp?group=147 

 

 

BOGHANDLERE I DANMARK 

 

Academicbooks 

www.academicbooks.dk  

academicbooks@academicbooks.dk  

 

Atheneum, 

e-mail books@atheneum.dk  

http://www.atheneum.dk 

 

Bethesdas Boghandel, 

e-mail bog@bethesdas.dk 

http://ww.bethesda.dk 

 

DJØF Forlag 
e-mail fl@djoef.dk 

http://www.djoef.dk/flhome.htm 

 

 

Aalborg Centerboghandel 

e-mail mail@centerboghandel.dk 

http://www.centerboghandel.auc.dk/ 

 

 

INTERNETBOGHANDLERE  

 

Pensum.dk – nye og brugte bøger 

http://www.pensum.dk/ 

 

Studiebøger Bøger til studerende.  

http://www.studieboeger.dk/ 

(kræver betalingskort) 

 

Bogguide (danske boghandlere) 

http://www.bogguide.dk 

(kræver betalingskort) 

 

Saxo – bøger på nettet  

http://www.saxo.dk 

(kræver betalingskort) 

 

Amazon (USA) 

http:www.amazon.com 

(kræver betalingskort) 

 

Amazon (England) 

http://www.amazon.co.uk 

(kræver betalingskort) 

 

Antikvariske bøger  

(74 skandinaviske antikvariater) 

http://www.antikvariat.net  

og  

www.bogtorvet.net  

og  

www.alibris.com  

Internationalt antikvariat kæde 

 

www.adlibris.com/dk 
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mailto:fl@djoef.dk
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http://www.saxo.dk/
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http://www.alibris.com/
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