
NYTTIGE LENKER 

For deg som har lese- og skrivevansker: 

https://lesersokerbok.no/  Denne siden er fin for deg som har lese- og skrive 
vansker. Her får du tips om mange gode og lettleste bøker for deg som leser i 
«motvind» 

https://www.nlb.no/. Her får du tilgang til lydbøker innenfor skjønnlitteratur og 
faglitteratur. Spør biblioteket om hjelp om du ikke får til å lage deg en bruker! 

Digitale bøker: 

Her får du låne gratis e-bøker: http://bookbites.no 

Film: 

Glad i film? Her har du mulighet til å se gratis film: https://filmbib.no/ 

Boktips: 

https://uprisen.no/ 

https://bokelskere.no/ 

http://www.klassekampen.no/bokmagasinet 

https://morgenbladet.no/boker 

https://www.nrk.no/kultur/bok/ 
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Søk hos andre bibliotek: 

https://bibsok.no/. Du må her ha nasjonalt lånekort. Logg inn med brukernavn 

og passord 

For deg som er minoritetsspråklig, som vil lære et nytt språk eller savner å 

lese på morsmålet ditt: 

https://dfb.nb.no/ Her kan du se om du finner noe interessant du vil låne på 

ditt morsmål, men jeg ordner med lån. Ta kontakt med meg når du vet hva du 

vil ha! 

https://www.verdensbiblioteket.no/ 

På nettstedet Verdensbiblioteket finner du e-bøker og lydbøker på flere språk, 

som er tilgjengelige for strømming gjennom tjenesten. 

Tilgjengelige språk: Det finnes e-bøker og lydbøker på arabisk, tigrinja, persisk, 

somali og bosnisk/kroatisk/serbisk i Verdensbiblioteket. Disse språkene er valgt 

fordi det ellers er vanskelig for folkebibliotekene å kjøpe inn e-bøker på dem. 

Verdensbiblioteket inneholder både barne- og voksenbøker, skjønn- og 

fagbøker. 

Fri og ubegrenset strømming: Du kan strømme så mye du vil fra 

Verdensbiblioteket. Det er ingen begrensninger for hvor mye du kan bruke 

tjenesten. 

Verdensbiblioteket.no er åpent for alle i Norge. Du må besøke siden fra en 

norsk IP-adresse, og må opprette en bruker og logge inn for å få tilgang til 

innholdet. 

Det er gratis å opprette egen bruker og krever bare at du har en gyldig e-

postadresse. 

For elever på Helse- og oppvekst: 

https://www.helsebiblioteket.no/ 
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