
Digitale ressurser Ibestad folkebibliotek
Ibestad folkebibliotek har en rekke digitale ressurser som kan benytes  p 

forskjellig vis. Man kan o  np tlgang  p selve biblioteket eller hjemmefra. 

Hjemmefra er hjemmesiden tl biblioteket den enkleste mpten p fp informasjon

eller tlgang. Hjemmesiden tl Ibestad folkebibliotek: ibestadbibliotek.no 

ht s://www.ibestadbibliotek.no/ 

Digitale ressurser Ibestad folkebibliotek: 

ht s://www.ibestadbibliotek.no/varettjenester/digitaletressursertfelles/

Nedenfor kommer en beskrivelse av de forskjellige tjenestene og tlgang.

Lånekort
For p bruke en del av Ibestad folkebibliotek sine digitale ressurser mp man ha 

et Nasjonalt lpnekort. Om du ikke har et slikt lpnekort, kan du fp omgjort det du

har fra før av ved p henvende deg tl biblioteket. I disse Koronattder kan vi ogsp

o  rete nye brukere uten  ersonlig o  møte. Om du er usikker  p om du er 

registrert som bruker/lpner ved vprt bibliotek, ta kontakt, sp sjekker vi det og 

eventuelt o  reter deg som bruker. Er du lpner uten lpnekort, kan vi gi deg de 

o  lysningene du trenger for p bruke en del av de digitale ressursene. 

Kontakt biblioteket:

Et ost: bibliotek.ibestad@ibestad.kommune.no 

Telefon: 95448442

Filmbib
En flmstrømmetjeneste. ee kortilmer og dokumentarflmer med dit nasjonale

lpnekort. Tjenesten er drevet av Norsk Filminsttut.

Filmbib.no ht s://www.flmbib.no/ 

Informasjonsflm om Filmbib: ht ://bibliotek.tromsfylke.no/w t

content/u loads/2019/12/flmbib_tromstfylkeskommune_30_MB.m 4 

https://www.ibestadbibliotek.no/
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2019/12/filmbib_troms-fylkeskommune_30_MB.mp4
http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2019/12/filmbib_troms-fylkeskommune_30_MB.mp4
https://www.filmbib.no/
mailto:bibliotek.ibestad@ibestad.kommune.no
https://www.ibestadbibliotek.no/vare-tjenester/digitale-ressurser-felles/


BookBites, e-bøker
Lpn etbøker og etlydbøker direkte  p dit lesebret eller telefon. Last ned a  en

BookBites fra A   etore eller Google Play, registrer deg, logg inn med nasjonalt 

lpnekort og du er i gang. Med Bookbitesta  en kan du lpne og lese etbøker fra 

biblioteket. Alt du trenger er et nasjonalt lpnekort med  intkode og en et

 ostadresse. Første gang du skal bruke a  en mp du lage deg en egen bruker. 

Følg stegene i a  en og kom i gang med etbøker.

BookBites brukerstøte og mest s urte s ørsmpl: 

ht s://su  ort.bookbites.com/hc/no/sectons/300001218051tFAi 

Alt om lpn av etbøker: ht s://fylkesbib.tromsfylke.no/alttomtlant0/lantet

boker/ 

A-tekst, retriever
Dete er et arkiv for aviser og tdsskrift i Norge/Norden. Man kan søke med 

forskjellige begrensninger, slik som emne, frase, tds unkt,  a ir/netutgave 

osv. 

Tilgangen er begrenset tl p gjelde  p bibliotek. Ibestad folkebibliotek deler 

samme net som fere kommunale arbeids lasser, man vil kunne ha samme 

tlgang derfra som  p selve biblioteket. Det er utgiverne selv som driver At

tekst/retriever, og de har lagt egne begrensinger  p tlgangen, for eksem el 

karensdager.

ht s://www.retrievertinfo.com/ee=3 

ht s://web.retrievert

info.com/statc/src/assets/ df/archive/search_manual_no. df 

Pressreader
Pressreader lar deg lese digitale aviser og magasiner fra hele verden. Tjenesten 

har et bredt utvalg, og du kan fnne alt fra strikking tl historie, fotograf, s ort 

og kunst. Du velger selv om du vil lese  p PC,  p mobil eller  p netbret. En 

avist og magasin ortal med over 5000 ttler  p mer enn 00 s rpk som er 

tlgjengelig i 22 tmer eter at du har forlat biblioteket.

https://web.retriever-info.com/static/src/assets/pdf/archive/search_manual_no.pdf
https://web.retriever-info.com/static/src/assets/pdf/archive/search_manual_no.pdf
https://www.retriever-info.com/?e=3
https://fylkesbib.tromsfylke.no/alt-om-lan-6/lan-e-boker/
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Pp samme mpte som for Attekst/retriever, deler Ibestad folkebibliotek net 

med fere andre arbeidssteder kommunalt, for eksem el kommunehuset. Det 

vil si at man  p disse stedene ogsp har tlgang tl denne tjenesten.

For bibliotek med systemet Bibliofl, Ibestad bruker Mikromarc, sp kan du 

benyte deg av tjenesten hjemmefra. Du mp ha bruker i biblioteket for p fp 

tlgang, det vil si at du har blit lagt tl som bruker i et bibliotek fra før av, mest 

sannsynlig om du har lpnt noe fra et bibliotek med lpnekortet dit fysisk. Logg 

deg inn som bruker  p disse bibliotekenes hjemmesider, bibliotek som bruker 

Bibliofl er blant annet Harstad og Tromsø.

ht s://www. ressreader.com/catalog 

Idunn
En tdsskriftdatabase med artkler i fulltekst fra over 00 fagtdsskrift. Idunn er 

np frigit for alle i  erioden med Korona, tlgang uanset hvor du befnner deg.

Idunn.no/all ht s://www.idunn.no/all 

Bokhylla
Nasjonalbiblioteket har digitalisert alle bøker utgit i Norge tl og med pr 2000. 

Bøkene er tlgjengelig for brukere med norske IPtadresser. Noen av bøkene kan 

lastes ned, men de aller feste mp leses  p net.

Bokhylla: ht s://www.nb.no/nbsok/searchemediaty e=b%CC3%CB8ker 

Billedbokhylla: ht s://billedbokhylla.no/e

fclid=IwAR1GlWwo_Gbof2lzdNi50eioZwiEzmEw2ou_K832uz8DieW4bbjtvdM1

0MY 

Nasjonalbibliotekets digitale samling
Pp net, nb.no: ht s://www.nb.no/ 

Pp Nasjonalbibliotekets netside kan du søke i det store og svært innholdsrike 

netbiblioteket. Her fnner du digitaliserte aviser, tdsskrifter, bilder, bøker og 

mye mer. Alle bøker utgit i Norge tl og med pr 2000 kan du lese helt grats i 

netbiblioteket, men du mp være  p net og ha norsk IPtadresse.

https://www.nb.no/
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Bokselskap 
Pp netsiden tl Bokselska  kan du lese norske klassikere helt grats. Her fnner 

du romaner, dagbøker, dikt, brev og noveller for p nevne noen fp sjangre. Du 

velger selv om du vil lese  p net, eller om du vil laste ned tl assede flformater

tl mobil eller netbret.

Pp net, bokselska .no: ht s://www.bokselska .no/ 

Verdensbiblioteket
Ønsker du deg etbøker og etlydbøker  p andre s rpk enn norske 

Verdensbiblioteket tlbyr bøker  p fere av de store minoritetss rpkene i Norge,

og du kan strømme sp mye du vil. Les mer om Verdensbiblioteket og lag deg en 

bruker.

Verdensbiblioteket  p net, verdensbiblioteket.no: 

ht s://www.verdensbiblioteket.no/ 

Om Verdensbiblioteket: ht s://www.verdensbiblioteket.no/node/13284 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
NLB tlbyr lydbøker tl barn, ungdom voksne og studenter som strever med p 

lese trykt tekst. Det kan for eksem el være for deg som:

 har svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller

 har dysleksi eller andre lesevansker

 ADHD

 fysiske funksjonsnedsetelser som gjør det vanskelig p lese en bok

 s rpkvansker  p grunn av sykdom eller skade

Les mer om hvem som kan lpne og hvordan du blir lpner  p NLB sin netside, 

nlb.no: ht s://www.nlb.no/ 

LibriVox
eynes du bøker er best  p lyde Da kan LibriVox være noe for deg. De tlbyr 

grats etlydfler av bøker som har falt i det fri i UeA. Her fnner du blant annet 

Charles Dickens, Jack London, Louisa May Alcot og Emily Dickinson. Merk at 

innholdet stort set er  p engelsk.

Netsiden tl LibiVox, librivox.org: ht s://librivox.org/ 

https://librivox.org/
https://www.nlb.no/
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Project Gutenberg 
Ogsp her fnner du etbøker som kan leses ret i netleseren, eller lastes ned  p 

mobil og netbret. eiden er grats i bruk, og du fnner over 00 000 bøker som er

digitalisert eter p ha falt i det fri. Det meste er  p engelsk, men du fnner ogsp 

noe  p fransk, italiensk og  ortugisisk. Hvis du gpr inn  p bookshelves i 

sidemenyen, vil du fnne en rekke emner og anbefalinger sortert alfabetsk. 

Dete kan gjøre det letere p fnne fram eller fp ins irasjon blant massen av 

bøker. 

Finn din neste bok  p Project Gutenberg sin netside, gutenberg.org: 

ht s://www.gutenberg.org/ 

Helsebiblioteket
Finn informasjon om helse, sykdommer, behandling. 

Pp net, helsebiblioteket.no: ht s://www.helsebiblioteket.no/ 

Open Access
Mange utdanningsinsttusjoner, museer og netsider har materiale p ent 

tlgjengelig.

UiT:  ht s://uit.no/ub/forskningsstote#linje3 

Munin, munin.uit.no: ht s://munin.uit.no/ 

Universitetet i Bergen: ht s://www.uib.no/ub/21988/o entaccessthvat

hvorfortogthvordan 

Universitetet i Oslo: ht s://www.ub.uio.no/skrivet ublisere/o entaccess/ 

O en Culture, o enculture.com: ht ://www.o enculture.com/ 

DigitaltMuseum, digitaltmuseum.no: ht s://digitaltmuseum.no/ 

https://digitaltmuseum.no/
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