
NLB for studenter
Presentasjon for Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø



NLB – statlig, landsdekkende bibliotek

NLB (Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek) produserer og 
låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i 
punktskrift. 
Visjon: Et samfunn der alle har tilgang 
til litteratur og informasjon.

Tilbudet er gratis.



Hvem kan låne?

Mennesker med 

• Svekket syn – som ikke kan  
korrigeres med briller

• dysleksi og andre lesevansker
• fysiske eller kognitive 

funksjonsnedsettelser, eller 
sykdom som gir lesevansker 



Tilgang til studielitteratur

*8900 titler (studielitteratur) i 
NLBs samling

*Tilgang til MTMs base (svensk 
søsterbibliotek)

*Bookshare

*Marrakech-traktaten/direktivet 
åpner for utveksling av tilrettelagt 
litteratur mellom land. 
Forskriften trer i kraft 21. juli 2021. Vi 
kan håpe på mye bedre tilgang til 
engelskspråklig studielitteratur!



Studielitteratur – få pensum som lydbok eller e-bok 
*NLB har innført e-bok som format i tillegg til 
talesyntese og innlest lydbok. Det blir enklere å bruke 
sin egen talesyntese, og i tillegg arbeider vi med å 
forbedre tilretteleggingen av bøker som inneholder 
matematikk og naturvitenskaplige fag
*Forleggerforeningen og NLB har samarbeidet om en 
veileder for universell utforming av studielitteratur
*EUs tilgjengelighetsdirektiv: om tilgjengelighet av 
varer og tjenester for personer med 
funksjonsnedsettelse – med blant annet krav om 
universell utforming av e-bøker (skal etter planen inn i 
norsk lov innen juni 2022, og tre i kraft i juni 2025)



Tilgang til litteratur

*Lånerett for alle med vansker med å lese trykt tekst

*Produksjonsrett for studenter med alvorlig 
synshemming

Fortsatt er det bare studenter med sterk 
synsnedsettelse som har produksjonsrett – men…



Prøveprosjekt for utvidet produksjonsrett

• Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og 
NLB samarbeider om et prosjekt der alle 
studenter i NLBs målgruppe på bachelorstudiet 
får produksjonsrett. 

• Målet med prøveprosjektet:
• kartlegge etterspørselen
• finne ut hva det vil koste
• teste ut arbeidsdeling mellom NLB og 

studiested



Spre det gode budskap:

• Gjør deg kjent med tilbudet og sjekk ut www.nlb.no
• Meld inn utdanningsinstitusjonen som institusjonslåner 
• Fortell om NLB og hjelp med innmelding når du møter noen i målgruppen
• Bestill og sett frem informasjonsmateriell
• Følg oss og del info i sosiale medier

Bestill informasjonsmateriell: 
www.nlb.no/om-nlb/informasjonsmateriell

http://www.nlb.no/bibliotek
http://www.nlb.no/om-nlb/informasjonsmateriell


Takk – ta gjerne kontakt!

E-post: post@nlb.no 
Internett: www.nlb.no
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