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Hva driver vi med i NLB?

Hovedmålet for Norsk lyd- og 

blindeskriftbibliotek i 2019 er å legge til 

rette for at personer som på grunn av en 

funksjonsnedsettelse har vansker med å 

lese trykt tekst, har god tilgang til litteratur 

og bibliotektjenester.



NLB – statlig, landsdekkende bibliotek

NLB produserer og låner 

ut lydbøker og bøker i 

punktskrift. 

Tilbudet er gratis.



Bøkenes verden for alle

Gode bokopplevelser også for de som 

strever med å lese

NLB har ca 23 000 lydbøker 

(folkebibliotek), og ca 6 000 studiebøker

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





Hvem er studentene med nedsatt leseevne?



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

Studenter kan få personlig betjening fra NLBs 

studenttjeneste



Hvordan bli låner hos NLB

Elektronisk innmelding på NLBs nettsider

Eller skriv ut innmeldingsskjema og send oss i posten

Egenerklæring, NLB kan be om dokumentasjon



Hvordan låne og høre på lydbøker?

Finn bøker på våre nettsider eller kontakt oss på telefon

Last ned lydbok-appen Lydhør for smarttelefon eller 

nettbrett

Last ned en bok til din PC 

Bestill CD og bruk en CD-spiller



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



Pensumbøker NLB

NLB mai 2019 – Pensumbøker BYGG og ELKRAFT – Fagskolen Oslo Akerhus, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Rogaland, Fagskolen i Hordaland

Automatiseringsteknikk 1 Bjørnar Larsen 9788241207037 2013 https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/industriell

Drift av lokalnettverk - design og sikkerhet Sigurd M. Assev, Arne B. Mikalsen 9788232100378 2012
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/drift
213387334057192704

HMS - teori og praksis Roger Beggerud 9788245019919 2016 https://www.nlb.no/boker/voksen/fakta/hms

Industriell måleteknikk for automatisering Bjørnar Larsen 9788241207471 2017 https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/industriell

Markedsføring, organisasjon og ledelse Frode Hjertnes 9788245016451
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforing
emnet-6204320647270848136

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet Frode Hjertnes 9788245024609 3. utg
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforing
emnet-6204320647270848136

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-fagene Frode Hjertnes 9788245016451 2.utg.

Markedsføring, organisasjon og ledelse, 1. utg. 2018 Frode Hjertnes 9788245024609 2018
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforing
emnet-6204320647270848136

Markedsføringsledelse Mette Holan 9788256271450 2011 https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforingsledelse

Norsk for fagskolen (2. utg 2014) John Haugen/Eimund Aamot 9788256273287 NLB: 2015 https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/norsk

Organisasjon og ledelse Mette Holan og Per Høiseth 9788256271443 2011 https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/organisasjon

Prosjektarbeid Erling S. Andersen, Eva Schwenke 9788256272303 2012 https://www.nlb.no/boker/voksen/fakta/prosjektarbeid

Prosjektarbeid – en veiledning for studenter (4.utgave) Andersen, Schwenke 9788256272303 2012 https://www.nlb.no/boker/voksen/fakta/prosjektarbeid

Rom, stoff, tid - forkurs ingeniørutdanning (grunnbok) Grimenes, Jerstad og Sletbak 9788202511357 2016 https://www.nlb.no/soek?optsearch=library&search=rom+stoff+tid

Sigma, matematikk vg1 T Øgrim m/fl. 9788205446526 2013
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/sigma
program-5711378675615320199

Sinus matematikk Tore Oldervoll m. fl. 9788202509057 2016
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/sinus
studieforberedende-program

Statikk og fasthetslære for ingeniører Øistein Vollen 9788256271528 2010
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/mekanikk
3042897711069183942

Stålkonstruksjoner John Eie 9788256270538 2010 https://www.nlb.no/soek?optsearch=library&search=St%C3%A5lkonstruksjoner

Økonomistyring for LØM-emnet Sending/Hjertnes 9788245016444 2014
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/okonomistyring
5342836470842287962

Økonomistyring, 1. utg. 2018 Hjertnes og Aage Sending 9788245024678 2018
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/okonomistyring
5342836470842287962

https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/industriell-maleteknikk-7176163448041423857
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/drift-av-lokalnettverk-design-sikkerhet-213387334057192704
https://www.nlb.no/boker/voksen/fakta/hms-teori-og-praksis
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/industriell-maleteknikk-7176163448041423857
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforing-organisasjon-og-ledelse-for-lom-emnet-6204320647270848136
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforing-organisasjon-og-ledelse-for-lom-emnet-6204320647270848136
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforing-organisasjon-og-ledelse-for-lom-emnet-6204320647270848136
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/markedsforingsledelse-1230619001054179144
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/norsk-for-fagskolen-62471948447057866
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/organisasjon-og-ledelse
https://www.nlb.no/boker/voksen/fakta/prosjektarbeid-en-veiledning-for-studenter
https://www.nlb.no/boker/voksen/fakta/prosjektarbeid-en-veiledning-for-studenter
https://www.nlb.no/soek?optsearch=library&search=rom+stoff+tid
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/sigma-matematikk-1t-studieforberedende-program-5711378675615320199
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/sinus-1t-grunnbok-i-matematikk-for-vg1-studieforberedende-program
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/mekanikk-for-ingeniorer-statikk-og-fasthetslaere-3042897711069183942
https://www.nlb.no/soek?optsearch=library&search=St%C3%A5lkonstruksjoner
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/okonomistyring-for-lom-emnet-5342836470842287962
https://www.nlb.no/boker/voksen/alle/okonomistyring-for-lom-emnet-5342836470842287962


Samarbeid mellom student, lærested og NLB

Når fungerer det bra?

• 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!

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

kilder

• Oppfordrer lærestedene til å lenke informasjon til NLB på sine 

hjemmesider



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!


