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Bibliofil app

Hva kan den brukes til?

- Holde orden på egen lånerkonto

- Søke

- Reservere/bestille

- Fornye lån

- Lage huskelister

- Ta vare på historikk

- Digitalt lånekort

- Kontakte biblioteket

- Kjapp tilgang til andre digitale 

tjenester

- Logg på med lånernummer/e-post 

OG pinkode/passord



Nettsiden:

https://larvik.vestfoldbibliotekene.no/

Hva kan den brukes til?

- Søk i databasen

- Logge seg inn på egen lånerkonto (Min 

side)

- Bli låner

- Se åpningstider og kontaktinfo

- Hva skjer på biblioteket?

- Aktuelle saker

- Tjenester og tilbud

- Lesetips

NB! Bruk «Flere søkemuligheter» og få 

samme tjeneste som i Bibliofil app

https://larvik.vestfoldbibliotekene.no/


Biblioteksøk. Bestille materiale fra hele 

landet.

Hva kan det brukes til?

- Søk og bestill bøker, film etc

fra «hele» landet

- Hente det du bestiller på det 

biblioteket du ønsker (for 

eksempel Larvik)

- Bruk nasjonalt lånekort for å 

bestille.

- Ikke reservere.

- På sikt: Tilgang til «alle» 

bibliotek i Norge! (men ikke 

riktig alle enda)

- https://bibsok.no/

https://bibsok.no/


App: eBokBib. Lese bøker

Hva kan det brukes til?

- Lese e-bøker på mobil eller 

nettbrett

- Lytte til lydbøker. NB! Magert 

utvalg enda.

- Gratis

- Nb! eBokBib vil bli byttet ut 

med en annen løsning i løpet av 

2020 (den utgår fra leverandør)



Pressreader: Aviser og tidsskrift

Hva kan det brukes til?

- Lese aviser og tidsskrift fra hele 

verden, helt gratis!

- Mange land, mange språk

- Noen smakebiter:

Dagbladet, Aftenposten, Mat fra 

Norge, Golf Digest, Sykkel, 

Løping for alle, Krigshistorie…

- Lag deg en bruker! 

- Tilgang i 3 dager etter et 

bibliotekbesøk

- Spør oss i skranken, så hjelper vi 

deg! Eller les mer på nettsiden 

vår.

- https://www.pressreader.com/

eller laste ned egen app

https://www.pressreader.com/


Filmbib

Hva kan det brukes til?

- Se kortfilm og 

dokumentarfilm på PC, 

nettbrett eller mobil.

- Gratis

- Logg deg inn med nasjonalt 

lånekort og pinkode for å få 

tilgang

- https://filmbib.no/

https://filmbib.no/


«Meråpent bibliotek» i Stavern og Lardal

Hva kan det brukes til?

Bruk biblioteket når det passer for deg!

- Logg deg inn på biblioteket mellom kl

06.00 og 22.00

- Selvbetjent åpningstid

- Lån og levere tilbake (automater)

- Hente bestilt materiale når det passer 

deg.

- Vi har også egen lesesal i Stavern, 

tilgjengelig via nøkkelkort (lånes ut på 

Larvik bibliotek avdeling Stavern)



Princh. For utskrifter

Hva kan det brukes til?

- Skriv ut dine dokumenter på 

bibliotekets maskiner 

(Larvik, Stavern og Lardal)

- Skriv ut fra egen pc, mobil 

eller nettbrett. Eller fra 

bibliotekets pc.

- Koster kr 3 pr side



Nasjonalt lånekort

Hva kan det brukes til?

- Låne materiale fra bibliotek 

over hele landet

- Ett lånekort som kan brukes 

overalt

- Tilgang til nasjonale tjenester 

som Filmbib og Biblioteksøk

Litt om pinkoder og passord

- Pinkoder har til nå vært 

standard sammen med nasjonalt 

lånekort

- For nettbaserte tjenester vil det 

bli overgang til passord. Dette 

er allerede i gang.

- Pinkoder vil fortsatt brukes for 

eksempel for pålogging til 

meråpent, filmbib mm



Facebook:

https://www.facebook.com/larvikbibliotek/

Hva kan det brukes til?

- Sjekke ut hva som skjer på 

biblioteket

- Små glimt fra vår 

bibliotekhverdag

- Åpningstider

- Følge Larvik bibliotek for å 

holde deg oppdatert 

https://www.facebook.com/larvikbibliotek/


Instagram: larvikbibliotek

Hva kan det brukes til?

- Små glimt fra vår bibliotekhverdag

- Lesetips



Nasjonalbiblioteket

Hva kan det brukes til?

- Søk i bøker, aviser, 

bildebaser, kart og 

tidsskrift

- Det er mulig å få tilgang til 

pliktavlevert materiale. 

Spør oss!

- https://www.nb.no/search

https://www.nb.no/search


TicketCo: billetter til våre arrangement

Vil du kjøpe billett til et arrangement på 

biblioteket, kan du gjøre dette på ticketco

https://larvikbibliotek.ticketco.events/

Her får du oversikt over alle 

arrangementene våre.

Vi selger selvfølgelig også billetter i 

skranken, om du ikke ønsker å kjøpe på 

ticketco.

https://larvikbibliotek.ticketco.events/


Datahjelp/helpdesk

Trenger du hjelp til bruk av e-post, sosiale medier, 

tekstbehandling, bruk av mobil etc?

Vi har datahjelp på biblioteket den første torsdagen i 

måneden kl.17.00 til 19.00

3. Oktober

7. November

5. Desember

Vi hjelper deg med det du lurer på, eller tipser deg om 

hvor du kan finne løsningen selv.




