
Atuagaateqarfik  

Eskimoslottet  

Åbningstider 

Mandag:  kl. 8.15 - 15.45 

Tirsdag:  kl. 8.15 - 15.45 

Onsdag: kl. 8.15 - 15.45 

Torsdag: kl. 8.15 - 15.45 

Fredag:  kl. 8.15 - 15.45 

 

Lukket kl. 11.30 - 12.15 hver dag 

www.katak.gl 

Facebook: Atuagaateqarfik Eskimoslottet  

Materialer 

Eskimoslottet har over 16.000 materialer.  

De består af faglitteratur, skønlitteratur, billedbøger, 

letlæsningsbøger, tidsskrifter og nogle få DVD.  

Du kan altid spørge bibliotekaren om hjælp til  

søgning. Du kan også søge på www.katak.gl  

 

Lånerkort 

Du får et lånerkort ved studiestart, det kan kun  

bruges til Eskimoslottet. Dit lånerkortnr. er de mange 

tal under stregkoden. Din pinkode er 4 cifre du selv 

vælger (bliver din PIN til søgebasen). Du kan ændre 

koden på www.katak.gl under din profil eller ved  

henvendelse. Her kan du se hvad du har lånt, hvornår 

de skal afleveres og du kan forlænge afleveringsfristen 

samt ændre din mail m.m.  

 

Afleveringsfrist 

Elever/studerende har afleveringsfrist på 1 måned. 

Lærere/undervisere har en frist på 3 måneder. Hvis 

du vil aflevere materialer mens der er lukket, kan du 

lægge dem i det hvide skab i forgangen. Skolebøger fra 

GUX-Nuuk skal afleveres personligt til bibliotekaren. 

   

Selvbetjeningsmaskine 

Står inde i biblioteket til venstre når du træder ind. 

Følg vejledningen på touch-skærmen. 

Her kan du låne, aflevere, forny og se din status m.m.  

Spørg evt. bibliotekaren om hjælp. 

 

Læsesalen på 1.sal 

Har åben fra kl. 7-18 hvor alarmen tænder, så vær 

ude inden kl. 18. I læsesalen har du adgang til PC,  

leksika, håndbøger, sofa, sækkestole,  

dansk/grønlandsk/udenlandske  

tidsskrifter samt et toilet. Du kan også kopiere,  

fra kopimaskinen i forgangen.  

 

Tidsskrifter 

Eskimoslottet modtager tidsskrifter løbende. Der er 

Sermitsiaq, AG, AnuUna, Illustreret Videnskab,  

Historie, Matematik, Bionyt, Pædagogisk Tidsskrift og 

mange flere. De ligger på 1. salen. De kan lånes med 

hjem. Det nyeste nr. kan ikke udlånes.  

Se evt. www.aviisitoqqat.gl hvor bl.a. Atuagagdliutit 

fra 1861-1999 ligger online.  

 

Biblioteksinfo 

Bibliotekaren har biblioteksinfo efter aftale med  

lærer/underviser. Her lærer du om søgebaserne, at 

finde bøgerne på hylderne og meget mere. Lyt godt 

efter for du får brug for informationerne.  

 

Kasserede bøger 

De står langs væggen i kasser inde i biblioteket og er 

gratis. Bare tag!  

 

 

Udstillinger 

Der er to små borde i selve biblioteket med  

bogudstillinger, der udskiftes hver måned. Vil du  

udstille noget på Eskimoslottet kontakter du bare 

bibliotekaren.  

 

Regler 

Alm. ordensregler gælder også på Eskimoslottet. Der 

må gerne spises på 1. salen, smid alt skrald ud, ryd 

op efter dig. Snak i mobiltelefon er ikke tilladt i selve 

biblioteket når der er andre lånere tilstede.  

 

Tlf. 363396 

Mail: eskimoslottet@attat.gl 

Facebook: Atuagaateqarfik Eskimoslottet  

Søgeweb: www.katak.gl  

 

 

 


