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Der kan du holde deg oppdatert på nye,
ferske titler, og vi vil legge ut tips og
anbefalinger.

Adresse:
Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik

I Foto: Analilia Castro Pedersen

Postboks 124, 8502 Narvik
E-post: fjernlan.narvik@nfk.no

FJERNLÅN

Telefon fjernlån

-et supplement til ditt lokale bibliotek!

Karin Hansen . . . . . . . . 76 91 20 26

Nordland fylkesbibliotek har barn og ungdom
som satsingsområde, og vi har derfor
opparbeidet oss en stor samling av bøker og
annet materiale beregnet på unge.

Ellen Engen-Medlie . . . 76 91 20 27

Vi er glade for å kunne gi alle fylkets
grunnskoler et fjernlånstilbud, siden de lokale
folkebibliotekene ikke alltid kan dekke alle
behov alene.
Lærere er hjertelig velkomne til å bestille
bøker, filmer eller annet materiale av oss;
vårt mål er at alle elevene i Nordland skal ha
samme tilbud, uansett hvor de bor.

KLASSESETT OG GRUPPESETT
Vi har en stor samling klassesett og
gruppesett til disposisjon for alle som ønsker
å låne.
Vår definisjon av klassesett er mer enn 25
eksemplarer av en bok. Og alle bøker vi har
flere enn 10 av kaller vi gruppesett.
De fleste av klassesettene og gruppesettene
våre er på bokmål, men vi har også en god del
både på nynorsk og på engelsk. Vi har bøker
som passer for alle alderstrinn og grader av
leseferdighet.
Vi tilbyr enkelttitler, bokkasser,
klassesett og gruppesett av følgende
medier:


Skjønnlitteratur



Tegneserier



Fagbøker



Lettleste bøker



Lydbøker



Filmer



Bøker på samisk og engelsk



Bøker tilrettelagt for grupper
med spesielle behov

I tillegg har vi lydbøker til en del av bøkene vi
kjøper inn, for det vet vi at mange ønsker.
Husk at det alltid er lurt å være tidlig ute ved
bestilling av klasse-/gruppesett da hele eller
deler av dem kan være utlånte.
Og har vi ikke den tittelen du er ute etter:
snakk med oss! Vi leter alltid etter nye titler,
så det er ikke usannsynlig at vi kan kjøpe inn.

BOKKASSER
En bokkasse er en samling med bøker og
annet materiale.
Dere kan ønske dere bestemte titler og
temaer, eller vi kan tilpasse utvalget til
elevenes alder, leseferdigheter og interesser.
Vi blir enige om størrelsen og lånetiden på
bokkassen.

