
Hva skjer i Norge?



NLB – et statlig og landsdekkende 

bibliotek

NLB produserer og låner 

ut bøker, aviser og 

tidsskrifter 

Lyd og punktskrift

Folkebibliotek og 

studiebibliotek

Pådriverrolle for mer 

tilgjengelig litteratur

41 medarbeidere, budsjett 

på NOK 56 mill



Vårt utgangspunkt

Titler

NLBs målgruppe

Kommersielt tilgjengelige

titler i allmenne kanaler  

Lånere som vil og kan 

få tilgang

Dekkes bare av NLB



Utgivelser for allmennmarkedet skal være 

tilgjengelige for vår målgruppe 



Hvorfor og hva?

Studielitteratur – mye gis ut på papir

Allmenn litteratur – mange EPUB-utgivelser er ikke 

tilgjengelige

Kulturdepartementet har tatt initiativ til en gruppe der 

Forleggerforeningen, NLB, Statped og Universell skal 

samarbeide om å løse utfordringene – vi er i gang

Baserer oss på internasjonale standarder og bygger egen 

kompetanse



Samlingen
For å styrke demokratiet og 

sikre samfunnsdeltagelse 

skal NLB ha en samling 

på lyd og i punkt som 

treffer målgruppen

Egenprodusert

Innkjøpt fra norske, 

kommersielle forlag

Fra samlinger i andre land

God hjelp fra EU-direktivet 

om Marrakesh!



Studenter

Flere tilgjengelige titler –

godt samarbeid med 

forleggere om det. 

Marrakesh-traktaten 

viktig internasjonalt

Flere studenter må få rett til 

tilrettelegging – i dag kun 

studenter med sterk 

synshemming



NLB skal gi kunnskap om og tilgang til samlingen på måter 

som er tilpasset lånernes behov



NLB skal gi kunnskap om og tilgang til samlingen på måter 

som er tilpasset lånernes behov



Samarbeid med Statped

Statped leverer fra 2017 tilrettelagte skolebøker til 

elever i grunnskole og videregående skole gjennom 

NLBs distribusjonssystem

Det gir tusenvis av unge mennesker tilgang til NLBs

folkebibliotektilbud – og det gir NLB en viktig 

utfordring når det gjelder å formidle til dem



NLB skal nå ut til flere

NLB har sterk vekst i antall 

lånere

Vi ønsker at det skal fortsette!

50% av målgruppen som 

lånere i 2024?



Vårt utgangspunkt

Titler

NLBs målgruppe

Kommersielt tilgjengelige

titler i allmenne kanaler  

Lånere som vil og kan 

få tilgang

Dekkes bare av NLB



Kontakt gjerne Øyvind Engh på +4792050689 eller oyvind.engh@nlb.no


