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Hva driver vi med i NLB?

Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal 
sikre funksjonshemmede retten til samme adgang til alle deler av 

samfunnslivet som funksjonsfriske mennesker

Sammen med læresteder og mange andre arbeider vi for at denne retten skal 
bli virkelighet!



Bøkenes verden for alle

Gode bokopplevelser også for de som 
strever med å lese

NLB har 18 000 lydbøker

Gratis tilbud

Lydhør – app for smarttelefon og 
nettbrett, nedlasting til pc, cd

Vi vil gjerne samarbeide med 
lærestedene for å nå ut til flere!



Hvem kan låne hos NLB?

• Synshemmede
• Dyslektikere 
• Andre som har vansker med 

å lese trykt tekst
• Institusjoner

• Skoler, sykehjem, 
barnehager

• Bibliotek



Hvordan bli låner?

Innmeldingsskjema

Bekreftelse fra fagperson

Brukernavn/passord til 
MappaMi



Produksjonsrett og lånerett
Produksjonsrett for studenter med alvorlig 

synshemming

Lånerett for alle med vansker med å lese trykt 
tekst

Tilgang til NLBs egen samling og
• Vår svenske storesøster MTM – stor samling!
• Bookshare – verdens største samling - vi 

betaler medlemsskap for studenten
• Accessible Books Consortium (ABC) –

internasjonalt samarbeid for å få tilgang til 
bøker fra hele verden

Studenter kan få personlig betjening fra NLBs 
studenttjeneste



Litt mer om samlingen…

Vi har bra dekning innenfor studier som

Barnehagelærer
Grunnskolelærer 
Sykepleie
Vernepleie
Sosionom
Psykologi
Medisin
Juss/rettsvitenskap
Statsvitenskap
Økonomi

Pluss mye innenfor humaniora generelt



Rett til å lese

Aksjonen ble lansert i 2013.

Folkebibliotekene var 
målgruppe det første året

I 2014 gjennomførte vi 
kampanjer for å nå flere barn 
og unge i  målgruppen

I 2015 er kampanjene rettet 
mot studenter 



Studentkampanjer

Vår 2015
Informasjon til kontaktnettet i studentens omgivelser: universitets- og 

høgskolebibliotekene, studentsamskipnadene og tilretteleggertjenestene. 
Foldere og plakater. 

Høst 2015
Informasjon til studenter i målgruppen: annonsekampanje på Facebook. Vi har 

nådd ca. 400 000 personer. 

Lærestedene bidrar ved å spre tilsendt informasjonsmateriell og informere om 
NLB på egne nettsteder og i sosiale medier. 



Facebook-kampanje









Samarbeid mellom student, lærested og NLB
Når fungerer det bra?

• Når NLB treffer med sin informasjon
• Når lærestedet kjenner sitt ansvar og sine studenter
• Når bibliotek, tilretteleggertjenesten og lærere samarbeider godt 

internt og er tidlige med å varsle NLB
• Når lærestedet vet at NLB kan produsere for mer enn 

produksjonsrettstudenter –
• vi driver samlingsutvikling – bruk lånerønskeskjemaet på 

nettsiden eller ta kontakt!
• læresteder kan bestille produksjoner de selv betaler for

• Når lærestedet vet at NLB kan gi tilgang til materiale fra andre 
kilder



Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Observatoriegt. 1b, Oslo
Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 OSLO
Telefon 22 06 88 10
E-post: post@nlb.no 
Internett: www.nlb.no

Takk – og velkommen til NLB!
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