
 

Til dig der er indlagt, og hvor tiden kan føles lang
Dit digitale bibliotek

Til patienter 
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Til dig der er indlagt, og hvor tiden kan føles lang
 
Odense Universitetshospital har samarbejdet med Vejle Bibliotekerne og
Bibmedia om denne pjece, hvor du kan læse om bibliotekernes digitale tilbud.
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Hvis du er ny på eReolen, vidste du måske ikke, at vi har en app? Med appen kan
du have alle dine læseoplevelser med i lommen og læse og lytte, når det passer
dig.
 
Du kan downloade bøgerne til offline brug, hvis du ikke er tæt på en
internetforbindelse. Du kan sætte en timer, så du trygt kan tage et hvil uden helt
at miste overblikket over, hvor du kom til i lydbogen.
 
Alt, du skal gøre, er at finde eReolen-appen i App Store eller Google Play,
downloade den og logge ind med dit bibliotekslogin.
Hvis ikke du er oprettet som låner på dit lokale bibliotek, kan du på de fleste
bibliotekshjemmesider oprette dig med NemID.
 
FAQ og tekniske krav
Minimumskravet for eReolens apps er, at din telefon eller tablet er opdateret
med nyere styresystemer, som er hhv. version 6 for Android-enheder og 9,3 for
iOS.
 
Find yderligere svar på spørgsmål om appen i vores FAQ og Tekniske krav på
hjemmesiden. Skriv også endelig til eReolens support, hvis der er spørgsmål og
kommentarer til eReolens apps.
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Læsning og lydbøger til børn
Der findes et hav af underholdning til både de mindste og større børn på
eReolen, fx bøger til højtlæsning, til en rolig lyttestund og læs-let-bøger til alle
aldersgrupper. På eReolen Go kan børn og unge mellem 7-14 år selv finde bøger
og inspiration i øjenhøjde og tilpasset netop deres aldersgruppe. Appen eReolen
Go finds også i App Store og Google Play.
 
Til dig, der gerne vil læse på engelsk
Hvis du foretrækker at læse dine bøger på engelsk, kan du finde massevis af
engelsksprogede e-bøger og lydbøger på eReolen Global. Download app'en
Libby, by Overdrive og find og lån de engelsksprogede titler, som du kan låne ud
over din almindelige kvote på eReolen. Ligesom på eReolen benytter du dit
almindelige bibliotekslogin, og bøgerne afleveres af sig selv efter endt
låneperiode.
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Til egne noter!
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Til egne noter!



www.ouh.dk/afdb
Mail via e-Boks på www.ouh.dk/odeb
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