Føroyskt blaðsavn
STUTT LEITIVEGLEIÐING
Í føroyska blaðsavninum á netinum er
frí atgongd til 17 avísir og 23 tíðarrit.
Leinki: http://tidarrit.fo

LEITA
Á høvuðssíðuni ber til í leititeiginum ovast til høgru at leita í øllum bløðunum og tíðarritunum.

Tú kanst avmarka tíðarskeið, leitað verður eftir, við pílinum

í bjálkanum ovast í leitiúrslitunum.

LES OG BLAÐA
Tú kanst eisini avmarka leitingina til eitt ávíst blað ella tíðarrit við at trýsta á blaðið í høvuðssíðuni.

Set frámerki í ‘Goymsla’ fyri at leita í øllum árgangunum av hesum ávísa blaði ella tíðarriti.
Tú kanst eisini avmarka leitingina til ávíst ár ella áramál. Trýst á
avmarka til ár, mánað og nummar.

í bjálkanum ovast fyri at

Hevur tú valt eitt ávist blað, kanst tú taka fram eitt nummar av blaðnum og blaða og lesa.
Ella tú kanst trýsta á
síðu at lesa.

í bjálkanum ovast at fáa allar síðurnar fram á skíggjan og velja einstaka

BLØÐINI SUM PDF
Um tú nú trýstir á
í bjálkanum ovast, fært tú eitt yvirlit yvir síðurnar í pdf-sniði. Vel eina ella fleiri
síður (trýst við músapílinum) og vel síðan grøna knøttin ‘Tak niður’. Tú fært nú síðurnar út á skíggjan í
pdf-sniði, sum tú kanst goyma ella skriva út.

Vert at royna

SOLEIÐIS LEITAR TÚ
o

Í leititeigunum ber til at skriva eitt ella fleiri leitorð. Vit fáa tá leitiúrslit, sum vísa til greinir í
bløðunum, har orðið ella orðini koma fyri. Brúkið ikki ov nógv leitorð.

o

Orð kunnu vera bend. So í staðin fyri at skriva orðið júst, sum tað verður stavað, kann tað
vera hent viðhvørt at trunka orðið. Hetta gera vit við at seta * í endan á orðinum. Tá vit t.d.
skriva ólavsøk* í leititeigin, finna vit orðið í nærum øllum sniðum, t.d. ólavsøka, ólavsøkan,
ólavsøkuaftan, ólavsøkugestir o.s.fr., um tað stendur so í tekstinum.

o

Ert tú í iva, hvussu eitt orð verður stavað, ber til at skifta stavir, tú ivast í, um við einum ?
Ofta kann tað eisini loysa seg at skifta ‘føroysku’ stavirnar á ó æ ø ð o.s.fr. um vit einum ?

o

Tú leitar eftir orðum í teirri raðfylgju, tey standa. Set tá setningin í gásareygu, t.d. “tú
alfagra”

Avísir og tíðarrit í blaðsavninum
Avísir
14. September 1947-1994, 1998

Tíðarrit
Arbeiði 1934

Alt um ítrótt 1985-1986

Búnaðarbløð 1903-1904

Dagblaðið 1934-1995, 1998-1999

Búreisingur 1902

Dimmalætting. Amtstidende for Færøerne 18771999

Dúgvan 1894-1925 19141-1942

Eysturoyggin 1986-1992
FF Blaðið 1972-1974, 1976-1989, 1991-1999
Fríu Føroyar 1983-1993
Føringurin 1996-1998

Fjarðbúgvin 1970-1975
Fríu Føroyar 1942-1948 1983-1993
Fróðskaparrit 1952-2010
Fuglaframi 1898-1902

Føroya Social-Demokratur / Sosialurin 1927-1999

Færingetidende 1852

Føroyatiðindi 1915-1950, 1952-1961

Færöernes Kundgörelsessamling 1940-1947

Glaðustrok 1965, 1967-1971, 1973

Færøsk Kirketidende 1890-1906

Losjutiðindi 1982

Færøsk Lovregister 1965-1988

Norðlysið 1940-1944, 1951-1999

Føringatíðindi 1890-1906

Oyggjatiðindi 1977-1999

Føroya kunngerðasavn A og B 1948-2002

Suðuroyar Tíðindi 1984-1987

Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne 1908-1918

Tingakrossur 1901-1954, 1960-1990

Lovregister for Færøerne 1992-2011

Vikutíðindi 1982

Norðlýsi 1915-1920
Oyggjarnar 1905-1908
Ólavsøku-teiti 1892-1943
Tíðindablaðið 1974-1075
Tímin 1943-1946
Ungu Föroyar 1907-1915
Várskot 1904-1905
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