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Nasjonalt lånekort
Nasjonalt lånekort er et kort som gir deg mange fordeler. Du
kan låne bøker, se film, få tilgang til e-bøker og mye mer.
Lånekortet er helt gratis.
I denne brosjyren kan du lese mer om hver enkelt tjeneste. Du
kan også finne ut mer om lånekortet og hvordan du skaffer det.
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Filmbib
Alle med Nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kortfilm
og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib.
Over 500 filmer ligger tilgjengelig for publikum på Filmbib.
https://filmbib.no/
Du kan se filmene når som helst og hvor som helst via pc, og via
mobil når du har lastet ned appen.
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E-bøker
Du kan ha et helt bibliotek med deg helt gratis.
Les ebøker og lytt til lydbøker i appen Bookbites. Du får tilgang
til mange gode leseopplevelser for både barn, ungdom og
voksne når du laster ned appen.
Elever og ansatte i videregående skoler, og mange grunnskoler,
kan også logge seg inn med sin Feide-ID.
Last ned appen BookBites bibliotek på App Store eller Google
Play. Opprett bruker. Følg instruksene. Lån, reserver, les og lytt
til ebøker!
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Illustrasjon fra Biblioteksentralen
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Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket har eget nettbibliotek hvor du kan logge inn
med Nasjonalt lånekort og få gratis tilgang til store deler av
norsk kulturarv: skannede bøker, aviser, bilder, tidsskrifter,
kart, brev, manuskripter og musikk.
https://www.nb.no/search
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Bibsøk
Biblioteksøk er en annen tjeneste fra Nasjonalbiblioteket.
Biblioteksøk skal gi en samlet oversikt over bøker og andre
medier i norske bibliotek, mulighet til å låne litteratur fra alle
bibliotekene, samt gi direkte nettilgang til litteratur som er
digitalisert i Nasjonalbiblioteket.
https://bibsok.no/
Alle kan benytte Biblioteksøk til søking. Lånere med Nasjonalt
lånekort kan bruke tjenesten til å bestille bøker til sitt lokale
bibliotek.
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Det flerspråklige bibliotek
Det flerspråklige bibliotek (DFB) skal bistå alle landets bibliotek
med tjenester til flerspråklige brukere. Som privatperson har du
tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek.
Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker
på språk du er interessert i. Om du har et Nasjonalt
lånekort kan du ofte selv bestille bestemte titler
gjennom søket til DFB og få det sendt til ditt bibliotek.
https://dfb.nb.no/
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Billedbokhylla
Billedbokhylla er en gratis tjeneste hvor du kan lese, låne og bestille
bildebøker for barn. Her finnes det bildebøker for barn i alderen 3-12
år. Tjenesten støtter bokmål, nynorsk, nordsamisk og dansk. Av
sjangere finner du kunsteventyr, historisk, eventyr og fantastisk
litteratur. Du kan logge deg inn med lånenummer og passord med
ditt nasjonale lånekort.
Bildebokhylla baserer seg Nasjonalbibliotekets digitale tjenester, og
utarbeides av Hammefest bibliotek.
https://billedbokhylla.no/
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Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket er en digital tjeneste. På Verdensbiblioteket
finner du e-bøker og e-lydbøker på andre språk enn norsk.
Opprett en konto med e-postadressen din, logg inn for å lese og
lytte. Når du vil, så mye du vil.
https://verdensbiblioteket.no/
Målet med Verdensbiblioteket er å fremme lesing og kunnskap,
slik at alle kan delta i samfunnet på egne vilkår. Alle mennesker
har rett til at deres språk og kulturelle identitet blir anerkjent
og verdsatt.
Tjenesten er gratis for deg å bruke. Verdensbiblioteket drives
av Nasjonalbiblioteket.
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Bokselskap
Bokselskap.no er en gratis e-bokportal utviklet av Det norske
språk- og litteraturselskap (NSL).
https://www.bokselskap.no/
Her finner du norske tekster som har falt i det fri, dvs. ikke
lenger klausulert av opphavsretten. Bokselskap.no
tilbyr tekster på nett, nedlastbare e-bøker og annen
informasjon. Lesere som vil lære mer kan følge lenkene til
utdypende artikler i Store norske leksikon/Norsk biografisk
leksikon/Wikipedia og til utgiverens innledning/etterskrift til
teksten.
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Hvordan skaffe Nasjonalt
lånekort?
Nasjonalt lånekort kan brukes i alle landets bibliotek. Kortet er
gratis og utstedes av de fleste norske bibliotek. Ut over tilgang
til mange tjenester kan du få oversikt over egne lån og til å
legge inn reservasjoner.
Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt
bibliotek, må kortet aktiviseres der. Norske bibliotek har
forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må
derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.
De som får tildelt Nasjonalt lånekort blir registrert i bibliotekets
base, og alle personopplysninger blir ivaretatt på god måte.
Hvis du ikke ønsker et lånekort som kan benyttes i flere
bibliotek, kan du reservere deg mot at adresseopplysningene
dine blir lagret i det sentrale lånerregisteret. Gi beskjed i
skranken i biblioteket, og du vil få et lånekort som bare kan
brukes lokalt i biblioteket.
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Slik skaffer du deg nasjonalt lånekort digitalt
Nasjonalbiblioteket har lansert digitalt lånekort. Dette er et
fullstendig nasjonalt lånekort som lånere uten Nasjonalt
lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på
https://nb.bib.no/cgi-bin/m2
Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten
(MinID, BankID, m.fl). Det digitale lånekortet gir tilgang til de
samme tjenestene som det fysiske.
Får du problemer eller har spørsmål, kan du ta kontakt med ditt
lokale bibliotek.
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Andre digitale bibliotektilbud
Det er flere digitale tjenester på nettet som du i tillegg kan bruke
uten å ha et Nasjonalt lånekort. Her er et par tips:

Litteraturnett Nord-Norge
https://litteraturnettnordnorge.no/

Karanteket
https://karanteket.no/
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