
FOLKEKIRKENS UDDANNELSES- 
OG VIDENSCENTERS BIBLIOTEK 
Fagbibliotek for teologi 
og religionspædagogik 



HVEM KAN BRUGE BIBLIOTEKET? 

Bibliotekets materialer, hjælp og vejledning kan anvendes af alle ansatte og 
kursister i forbindelse med undervisning, projekter og studieophold. 

Du er altid velkommen til at henvende dig til biblioteket vedr. litteratursøgn-
ing og -fremskaffelse af tidsskriftsartikler og bøger. I forbindelse med litter-
atursøgning og udarbejdelse af lister, vil du blive bedt om at udfylde et skema 
med søgekriterier, som kvalificerer søgningen. 

Bøger fra andre biblioteker, f.eks. Det Kgl. Bibliotek eller folkebibliotekerne, 
kan bestilles via www.bibliotek.dk og leveres via Kørselsordningen til 
afdelingerne i Løgumkloster, Aarhus eller København. Du kan også vælge at 
få bøgerne leveret til dit nærmeste folkebibliotek.

Du kan læse mere om biblioteket på fkuv.dk/bibliotek



HVORDAN GØR JEG?

Langt den største del af bog- og tidsskriftsamlingen er placeret i Løgumk-
loster, men kan hurtigt og enkelt rekvireres til Aarhus og København, hvor 
der  findes mindre studiesamlinger. Via en fast ugentlig kørselsordning trans-
porteres bøger og tidsskrifter mellem afdelingerne. 

Alle bøger m.v. kan søges i biblioteksbasen på https://arts.reindex.net/FUV 
Bestillinger sendes via bibliotekssystemet eller pr. mail til bibliotekar Annette 
B. Lindgaard på ANBL@KM.dk

Biblioteket omfatter bøger og tidsskrifter om:

•  Bibelen
•  Bibelarbejde
•  Gammel Testamente
•  Ny Testamente
•  Kirke- og verdenshistorie
•  Nordens kirkehistorie
•  Danmarks kirkehistorie
•  Dogmatik
•  Etik
•  Religionsvidenskab
•  Kirkekundskab
•  Pastoralteologi
•  Sjælesorg 
•  Prædiken – herunder homiletik
•  Gudstjenesten – herunder liturgik
•  Musik – herunder hymnologi
•  Kunst
•  Arkitektur

•  Filosofi
•  Skønlitteratur og litteraturvidensk-

ab
•  Didaktik og metodik
•  Børneopdragelse
•  Undervisnings- og skolevæsen 
 herunder børnehaver
•  Voksenundervisning
•  Højere uddannelse
•  Specialundervisning
•  Folkeoplysning og kulturformidling
•  Opdragelsens og undervisningens 
 historie
•  Pædagogikkens baggrundsfag
•  Religionspædagogikkens historie
•  Religionspædagogisk fagdidaktik/
 fagmetodik
•  Undervisningsmaterialer



For at anvende bøgerne skal du registrere dig som bruger. Det gøres ved at 
gå ind på https://arts.reindex.net/FUV og klikke på Opret ny bruger i den 
øverste bjælke. 

Du skal bruge dine initialer som brugerkode. 

Når du tager en bog ned fra hylden for at bruge den, skal du registrere det i 
bibliotekssystemet ved at logge ind og finde den pågældende bog i sys-
temet, klikke på dobbeltpilen nederst til højre, derefter på indkøbsvognen 
og på knappen Lån.

Når du er færdig med at bruge bogen, skal du afleveringsregistrere den. Det 
gør du ved at logge ind og vælge Konto i den øverste bjælke. Derefter kan 
du klikke Aflever på materialet, hvorefter det ikke længere står på din konto. 
Placer venligst den afleverede bog:

•  I Løgumklosterpå bogvognene på Slottet eller Kirke Alle
•  I Aarhus og København på de afmærkede afleveringshylder

KONTAKT

Bibliotekar Annette B. Lindgaard  ANBL@KM.dk



LÆS MERE PÅ 
www.fkuv.dk/bibliotek


