Det er gratis å gå på biblioteket, og et
lånekort gir deg tilgang til et stort utvalg
av tilbud og tjenester. Det nasjonale
lånekortet er gratis og kan benyttes
på de fleste bibliotek i Norge. Alt du
trenger for å få lånekort er godkjent
legitimasjon. Enkelte biblioteker
krever underskrift av foresatt
hvis du er under 15 år. Biblioteket
registrerer noen opplysninger om
deg når du får et lånekort. Du kan
lese mer om dette på nb.bib.no.
Lånekortet gir deg adgang til å låne
bøker, musikk, filmer og spill med hjem.

Du kan låne fra alle bibliotek i Viken
og levere tilbake der det passer.
Vanlig låneperiode er fire uker, men
det er ofte mulig å få forlenget
lånetiden. Forlengelse kan du ordne
selv på nettet – eller på biblioteket.
Lånekortet åpner også døren til
bibliotekets digitale tjenester, slik
at du kan gjøre søk, reservere bøker,
låne e-bøker eller lydbøker, lese
digitale aviser og magasiner eller
bruke e-læringsprogrammer.
Velkommen til biblioteket!

DITT BIBLIOTEK

Lånekortet er personlig. Ikke lån det bort! Alt som blir lånt på ditt kort er ditt ansvar.
Dersom noe som er lånt i ditt navn blir borte eller ødelagt, må du erstatte det. Mister du
kortet, ta kontakt med biblioteket ditt.

Informasjon om nasjonalt lånekort, se nb.bib.no
Informasjon om bibliotekene i Viken se vikenfylkesbibliotek.no
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Lånekortet åpner
en hel verden

Biblioteket – et sted
for litteratur, kunnskap
og opplevelser

Biblioteket har en rekke
digitale tjenester du kan
få tilgang til fra pc eller
telefon. Flere av tjenestene
har egne apper du kan
laste ned fra App Store
eller Google Play. For å få
tilgang til digitale tjenester
fra biblioteket trenger du et
lånekort.
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Utforsk
biblioteket!

Foto: Jarle Nyttingnes

Pressreader: Lesestoff fra hele verden
Les over 7 000 aviser og blader fra over 100 land.
pressreader.com

Bookbites: E-bøker og e-lydbøker på norsk
Lån norske e-bøker og e-lydbøker, og les der det passer for deg.

Biblioteket har noe for alle velg det som passer deg.
Litteratur og kunnskap
På biblioteket har du tilgang til
bøker, lydbøker, musikk, filmer, aviser,
magasiner, tegneserier og spill.
Bibliotekarene er eksperter på å finne
fram informasjon, enten den er på
nett eller i bøker. Du kan også låne
pc og få hjelp til å bruke offentlige
tjenester på nett. Er du student?
Mange bibliotek har lesesaler eller
møterom du kan bruke til studier.

Opplevelser og møteplass
Bibliotekene har ulike arrangementer
som bokprat, foredrag, eventyrstunder,
utstillinger, forfatterbesøk, debatter,
konserter, datakurs og språkkafeer.
De fleste arrangementene er åpne
for alle. Følg med i kalenderen på
hjemmesiden til biblioteket ditt.
Biblioteket er et av de få stedene i
lokalsamfunnet der du kan oppholde
deg uten å ha noen spesiell grunn.
Det er et sted der du kan møte folk
eller velge å sitte for deg selv.

Libby: E-bøker og e-lydbøker på engelsk
Lån fra et variert utvalg av ny engelsk litteratur.
Filmbib: Dokumentarer og kortfilmer
Se 400 kortfilmer og dokumentarer hvor som helst, når som helst.
filmbib.no
Verdensbiblioteket: E-bøker og lydbøker på andre språk
E-bøker og lydbøker på albansk, arabisk, bosnisk, kroatisk, serbisk,
kurdisk, persisk, polsk, somalisk, thai, tigrinja og tyrkisk. Flere språk
kommer.
verdensbiblioteket.no

