
Comics Plus 

Tjeneste, der indeholder over 16.000 engelsksprogede tegneserier fra mere end 90 forlag og inden for 

mange forskellige genrer. Kan bruges på pc eller via app på tablet/mobil.  

Før du går i gang: 

-  Du skal være oprettet som låner på Næstved Bibliotek og Borgerservice 

-  Du skal have adresse i Næstved Kommune 

Sådan kommer du i gang: 

1. For at få adgang til Comics Plus skal du oprette en profil via browser på en PC 

 

2. Gå ind på www.naesbib.dk  

a. Klik på ”e biblioteket” 

b. Klik på ”e-tegneserier” i menuen 

c. Klik på ”Comics Plus” 

 

3. Klik på ”Create New Account” øverst til højre 

 

4. Udfyld felterne og klik på den blå “Create Account” 

 

 
 

5. Nu er du oprettet og kan logge på Comics Plus – også app’en 

 

6. Du kan downloade Comics Plus app’en  (Comics Plus Library Edition) til din smartphone, tablet, 

iPhone eller iPad 

a. Android: Play Butikken 

b. iOS: App Store 



Sådan logger du på Comics Plus Library Edition app’en 

1. Skriv ”Danskernes” i søgefeltet og vælg ”Danskernes Digitale Bibliotek” 

 

 
 

2. Indtast den mailadresse + det password, som du oprettede din profil med og klik på ”Login” 

 

 
 

 

 

 



3. Nu er du logget ind på Comics Plus og kan frit gå i gang med at finde og læse tegneserier: 

 

 
 

 

Opgaver 

1. Prøv at få vist tegneserierne på forskellige måder. Bl.a. efter forlag (”Publisher”), serie (”Brand”) og 

genre (”Category”) eller de fremhævede (”Featured”), de mest populære (”Popular”) og de nyeste (”Just 

added”). 

 

2. Prøv at se en forsmag på en titel (”View preview”) og efterfølgende at låne en tegneserie (”Check out”). 

Læg mærke til, at hvis du bruger en tablet, så downloades den automatisk til enheden, så den kan læses 

offline. 

 

3. Se de titler, som du har hentet under ”My comics”. Læg mærke til, hvor mange dage du har bogen. 

Titler, der er udløbet, kan fornys eller slettes (”Renew” eller ”Hide”) 

 

Se flere vejledninger og tips til Comics Plus på ekurser.nu - http://www.ekurser.nu/kursus/530  

http://www.ekurser.nu/kursus/530

