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        Biblioteksintro  

   

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Åbent kl. 8.15 – 15.45 i hverdage.  

Lukket kl. 11.30 – 12.15 samt i weekender 

Atuagaateqarfik Eskimoslottet  

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 

3 PC med Internet 

4 arbejdspladser  

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 + selvbetjeningsmaskine 

fagbøger 

romaner/noveller/ungdom/tegneserier/digte på grl. og dansk 

romaner/noveller/ungdom på engelsk 

biografier 

børnebilledbøger  

2 bog-udstillingsborde + 1 udstillingskarrussel med nye bøger 

4 kasser med gratis kasserede materialer 

2 gruppearbejdsområde 

2 søgePC med Internet 

kopimaskine  
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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 

Logge ind med dit lånerkortnr. og din PIN (laves hos bibliotekaren): 

se hvad du har lånt + fornyelse af lån 

reservere materialer  

ændre i din adresse, mail m.m.  

 

 

 

 

 

                                   www.katak.gl 

http://www.katak.gl/
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Søgning i biblioteksbasen 
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. 

For at søge efter materialer der kun befinder sig på Atuagaateqarfik Eskimslottet trykker du her:  

Du søger i søgefeltet på titel, forfatter eller lign. her:  

 

 

Nunatta Atuagaateqarfia – Groenlandica – Eskimoslottet – Ilisimatusarfik – Peqqissaanermik 

Ilinniarfik m. fl.  

 

http://www.katak.gl/
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Nunatta Atuagaateqarfia kan alle låne fra. Du henvender dig hos dem.  

 

Groenlandica (Grønlands nationalsamling) og Ilisimatusarfik skal du henvende dig på Ilimmarfiks 

bibliotek hvis du vil se/låne bogen. Det er ikke alle deres bøger der er til udlån.  

 

Peqqissaanermik Ilinniarfiks bibliotek skal du henvende dig til Atuagaateqarfik Eskimoslottets 

bibliotekar og låne materialer derfra via bibliotekaren.  

 

Søge i søgebasen 

Her er der søgt på arkæologi og Grønland. Man kan sortere i søgningerne her:  

 

Klik evt. på titlen for at se om materialet er hjemme, hvilke biblioteker materialet også befinder sig på, 

samt hvilket evt. emnetal bogen står under på hylden  
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Her står om materialet er hjemme, og hvilke biblioteker bogen evt. også findes i, samt placering:  
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Her kan igen ses emnetallet (placering på hylde), samt flere detaljer om bogen ved at klikke her:  
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Links  
www.katak.gl   Atuagaateqarfik Eskimoslottets søgebase samt Nunatta Atuagaateqarfias hjemmeside 

 

www.guxnuuk.gl  GUX-Nuuks hjemmeside, hvor der er en fane om Atuagaateqarfik Eskimoslottet  

 

www.ilisimatusarfik.gl  Ilisimatusarfiks hjemmeside med info om Ilinniarfissuaq 

 

www.groenlandica.gl  Groenlandicas hjemmeside (Nationalsamlingen)  

 

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

etnografika  

 

www.eric.ed.gov artikeldatabase – god til Institut for Læring  

 

www.videnskab.dk artikeldatabase med nyeste videnskab indenfor alle emner 

 

www.illvid.dk artikeldatabase fra illustreret Videnskab. Log ind: eskimoslottet@attat.gl kode: 

eskimoslottet 

 

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.arkiv.gl  Landsarkivets hjemmeside  

http://www.katak.gl/
http://www.guxnuuk.gl/
http://www.ilisimatusarfik.gl/
http://www.groenlandica.gl/
http://www.arktiskinstitut.dk/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.videnskab.dk/
http://www.illvid.dk/
mailto:eskimoslottet@attat.gl
http://www.aviisitoqqat.gl/
http://www.timarit.gl/
http://www.wikipedia.gl/
http://www.google.gl/
http://www.arkiv.gl/
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www.natmus.gl  Landsmuseets hjemmeside  

 

www.oqaasileriffik.gl  Sprogsekretariatets hjemmeside med online 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.inuiaatisaat.gl Filmportal med fantastiske grønlandske filmklip gennem tiderne 

 

www.skoda.emu.dk database for gymnasier. Heri bl.a. Faktalink hvor du finder artikler/film om alt. 

Brug dit UNI-login 

 

www.filmcentralen.dk Her kan du streame et hav af dokumentar og film. Klik på ”FOR ALLE” 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.natmus.gl/
http://www.oqaasileriffik.gl/
http://www.skrivopgave.dk/
http://www.opgavetips.dk/
http://www.tidsskriftetgronland.dk/
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.inuiaatisaat.gl/
http://www.skoda.emu.dk/
http://www.filmcentralen.dk/
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Facebook 
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Atuagaateqarfik Eskimoslottets formodede historie 

Se bl.a. bogen s. 68-69: Nuutoqaq af Ole Christiansen, udg. 2013.  

 

- Der går lidt forskellige historier om hvorfor huset kaldes for Eskimoslottet.  

Det siges at der blev lavet en afstemning blandt elever og ansatte på GUX-Nuuk omkring 2010 om 

navnet skulle bibeholdes eller ej. Det endte med stort flertal for at beholde navnet. Afstemningen blev 

lavet på baggrund af at ordet ”eskimo” ikke er så vellidt nutildags blandt inuit.  

- I 2014 påsattes Atuagaateqarfik (bibliotek) til Eskimoslottet. Navnet er således nu: Atuagaateqarfik 

Eskimoslottet.  

- Bygningen er bevaringsværdig.  

- Bygningen har altid tilhørt Grønlands Seminarium (nuværende Ilinniarfissuaq).  

- Bygningen blev bygget i 1919. Bygningen flyttedes nogle meter i 1931 til nuværende sted pga. 

sumpet område. Her blev den udvidet og i 1932 taget i brug igen. Bygningen er tegnet af arkitekt 

Helge Bojsen-Møller.  

- Bygningen var til en start fra 1920 Godthaab børneskole meget muligt op til ca. 1960erne. Af og til 

besøges huset af folk der selv har gået i skole her og alle beretter om en kakkelovn af en art samt de 

store tavler der hang på væggen.  

-- 1. salen har været beboet af flere, også historiske personer gennem tiderne. Oftest som 

lærer/underviserbolig.  

- Senere brugtes bygningen som elevindkvartering, og har siden 1980-erne været benyttet som 

bibliotek for Ilinniarfissuaq og senere også GUX-Nuuk.  
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Lær mere ved at løse alle opgaverne  

1) Gå op i læsesalen på 1.sal. Hvad hedder de grønlandske tidsskrifter der er, der starter med A ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

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) Find en skønlitterær (fiktion) bog der hedder En flænge i himlen? Hvem har skrevet den? 

_____________________________________________________________________ Er der en bog om 

Aron fra Kangeq? _____________ hvis ja, hvilket emnetal har den? ____________  

 

6) 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 ! 


