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• Hva er e-bøker? Definisjon 

• Hvilken ”duppedings” for å lese e-bøker? 
Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc 

• Kjøpe e-bøker 
Ett eksempel fra Bokkilden.no 

• Låne e-bøker 
Larvik bibliotek 

• Kom i gang med å låne e-bøker – praktisk 
hjelp til de som vil. 



Hva er e-bøker? 

Wikipedia omtaler e-boka slik:  

 "E-bok (elektronisk bok, også ebok) er et digitalt 
medium som tilsvarer en vanlig trykt bok. En e-bok 
kan leses på personlige datamaskiner, PDA, 
mobiltelefon eller på en dedikerte håndholdt maskin, et 
såkalt lesebrett (eller leseplate). E-bok kan være en 
elektronisk utgave av en tradisjonell bok på papir, men 
en e-bok kan også eksistere uten at det finnes en trykt 
ekvivalent. E-bok er i prinsippet kun en dokumentfil, men 
er ikke formatert for et bestemt papirformat og kan 
dermed dynamisk formateres til den enkeltes e-
bokleserens orientering,  skjermstørrelse og 
skjermoppløsning.”  

(min utheving) 

 



For å kunne lese e-bøker: 

Pc eller Mac 

Nettbrett – IOS og Android plattformer 

Lesebrett 

Mobiltelefoner – IOS og Android plattformer 

Andre? F.eks PDA (En personlig digital 

assistent) 



Nettbrett eller lesebrett? 

Lesebrett 

• For deg som leser mye 

• Svært behagelig å lese på. Godt for 
øyet. 

• E-blekk, kan leses i sollys 

• Krever lys for å se skjermen (noen 
unntak, eks Kindle Paperwhite) 

• Kan brukes på internett, men ikke 
like godt egnet som nettbrettene. 
Noen er uegnet. 

• Noen lesebrett kommer nå med 
farger. 

 

Nettbrett 

• Vanskelig å lese i sollys 
(nattstilling kan hjelpe noe)? 

• Lys i skjermen – fint når man 
leser på senga. 

• Skjermbildet oppdateres hele 
tiden. Slitsomt for øyet hvis 
man leser lenge. 

• Godt egnet til internett! 

• Flere bruksområder enn 
lesebrett! 

• Baserer seg på app’er  

• Skjermstørrelse 



DRM 

• Begrensning: en kopisperre eller såkalte digitale 
rettighetssystemer (DRM) som begrenser hvor 
mange kopier av e-bokfilen som man kan ha.  

• E-bøker uten noen form for DRM kan som regel 
uten problemer bli konvertert til andre e-
bokformater og derfor vises på mange 
forskjellige typer e-boklesere.  

• En e-bok som har DRM er begrenset til kun å bli 
lest på bestemte e-boklesere og med særskilte, 
proprietære programmer. E-bøker med DRM 
kan av samme grunn ikke konverteres til andre 
e-bokformater.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management


Hvilken app til nettbrett? 

For å kjøpe e-bøker og lese disse, 3 eksempler: 

• Bokleser 

• Ark e-bok 

• Bokkilden 

 

For å låne e-bøker fra biblioteket: 

• eBokBib 

• BS Weblån (ikke valgt i Vestfold) 



KJØPE e-bøker 

Hvor kan jeg kjøpe e-bøker i dag? 

• Amazon: http://www.amazon.com/ 

Selger lesebrettet Kindle 

Bøker på engelsk. Også lydbøker. Lite 

norsk. 

• Det er flere norske tilbydere på banen! 

Nettbokhandlere. 

• Et felles løft med ”Bokskya” i Norge. 



Når du kjøper e-bøker 

• Du oppretter et kundeforhold til 
hver enkelt nettbokhandel. 

• Du kan bruke den enkelte 
bokhandels app eller 
programvare for pc eller hva du 
ønsker 

• Mange tilbyr egne lesebrett  

 

”Alt” samles i fellesløsningen 
BOKSKYA 



Bokskya 

• Bokskya gir deg mulighet til å samle dine 
norske e-bøker (fra tilknyttede bokhandler)   

• Bokskya samler alle dine e-bokkjøp 
automatisk om du benytter samme e-
postadresse i bokskya og nettbokhandel.  

• Bokskya – tar vare på e-bøkene dine. Alle 
rettigheter forbeholdt. 

• http://www.bokskya.no/ 

• https://idp.bokskya.no/. (logge inn) 

 

http://www.bokskya.no/
https://idp.bokskya.no/


Eksempel på app: Bokleser 

• Gratis App for IOS og Android plattformer 

• Gir deg tilgang til alt du har i Bokskya 

• Meny: Bokhylle – Les nå – Bokskya – Info 

I lesemodus: 

• Mulighet for å legg inn notater/bokmerker 

• Søkemulighet (søk i teksten) 

• Innstillinger for boka, som f.eks 
tekststørrelse, lys, nattmodus m.m. 

• Viser innholdsfortegnelse i boka 

 



Eksempler på gratis e-bøker 

• http://runeberg.org/ 

• http://www.gutenberg.org/ 

• Av og til gir nettbokhandlene bort e-bøker 

også. Her må man følge nøye med! 

http://runeberg.org/
http://www.gutenberg.org/




LÅNE e-bøker 

• Vestfoldbibliotekene har 
inngått et samarbeid og 
tilbyr nå lån av e-bøker 
via appen eBokBib 

• Folkebibliotek og 
videregående skoler. 

• Bibliotekene har en 
felles boksamling som er 
tilgjengelig i en app. 



• Eksemplarmodellen 
brukes. Det betyr at det er 
noen begrensninger.  

• Bøker for voksne og 
ungdom (ikke barnebøker) 

• Pr 16. mai hadde vi 268  
e-bøker (titler) 

• Utlånet stiger jevnt. 



eBokBib 

• En app som kan lastes fra  
App Store eller Google 
Play 

• Kan brukes på nettbrett 
eller mobiltelefon 
(smarttelefon) 

• Logg inn med ditt 
lånernummer og din 
pinkode. 

• Bruk gjerne nasjonalt 
lånekort, men lokale kort 
kan også benyttes. 



• Lånetid er satt til 21 dager 

• Når lånetiden er over, blir 
boka automatisk innlevert  

• Kan fornye hvis vi ikke har 
venteliste 

• Kan levere inn før lånetiden 
er over 

• App’en synkroniserer hvis 
du bruker den på flere 
enheter 

• Melding om reserverte 
bøker direkte på enheten. 

• Mer info på ebokbib.no 



La oss se det i bruk! 

• Pålogging 

• Finne e-bøker 

• Les smaksprøver 

• Laste ned bøker 

• Lese e-bøker 

• Innstillinger 

• Levere e-bøker 

• Fornye lån 



Søk i vår base 

• Alle e-bøker er søkbare i bibliotekets 

database, på lik linje med alt annet 

materiale vi låner ut. 

• Bruk avansert søk, og velg medietype E-

bøker, eller se etter e-bøker i vanlige 

trefflister. 

• http://www.larbib.no/ - avansert søk 

http://www.larbib.no/

