BIBLIOTEKENE I OPPLAND
TILBYR GRATIS TJENESTER
PÅ NETTBRETT OG MOBIL
Naxos music library er verdens største uavhengige plateselskap
innen klassisk musikk og tilbyr strømming av klassisk musikk og
jazz.
Tjenesten gir tilgang til over 100.000 CD-er og 1.500.000 lydspor
med musikk, hovedsakelig innen klassisk musikk, men også mye
jazz, verdensmusikk, pop, rock og blues.
Hver måned øker musikkbasen. Du finner også utfyllende
biografisk informasjon om utøvere og komponister som en del av
tjenesten.
For å få tilgang til tjenesten, trenger du et nasjonalt lånekort fra et
bibliotek i Oppland.
Naxos kan også brukes fra app via Appstore og Google Play.

E-BØKER - AVISER - MUSIKK - FILM - MAGASINER

For råd og veiledning - ta kontakt med ditt nærmeste bibliotek.
De fleste digitale tjenestene krever at du har et nasjonalt lånekort
og pin-kode. Dette får du gratis på ditt nærmeste bibliotek.
De digitale tjenester i Oppland, omtalt i denne brosjyren,
administreres og koordineres av Oppland fylkesbibliotek.
Les mer om de digitale tjenestene på Oppland fylkesbibliotek
sine nettsider på: www.oppland.no

Her er også historisk interessante og
samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer.

Stadig flere låner e-bøker fra bibliotekene i Oppland.
Ebok-appen eBokBib gir deg alle funksjoner du trenger for å
låne og lese e-bøker gratis.

Besøk Filmbib ofte! Det blir stadig lagt filmer til i tjenesten.
Nå har Filmbib lansert app for mobil og nettbrett i Appstore og
Google Play.
Det eneste du trenger er et nasjonalt lånekort og pinkode. Mer
informasjon samt pålogging via PC finner du på:
www.filmbib.no

I appen kan du låne ny norsk skjønnlitteratur rett til
smarttelefon eller nettbrett.
Vi har over 3000 e-bøker innenfor de aller fleste sjangre, både
for voksne, barn og ungdom.
Du kan låne så mange e-bøker du vil, og etter 21 dager leveres
boka inn automatisk.
For å få tilgang til tjenesten trenger du et nasjonalt lånekort fra
et bibliotek i Oppland.
Tjenesten er tilgjengelig som app på smarttelefon og nettbrett
fra Appstore og Google Play.

På bibliotekene i Oppland får du gratis tilgang til tusenvis av
aviser og magasiner fra hele verden.
6000 aviser og tidsskrifter fra over 100 land og på 70 språk kan
du nå lese digitalt når du selv ønsker.
10 norske aviser og tidsskrifter, bl.a. Ny Vitenskap, Bike,
Aftenposten og Dagbladet er tilgjengelig for alle som har
smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac.

I Filmbib kan du se kort- og dokumentarfilmer av nyere dato,
men også et utvalg av filmer som går tilbake i tid.
Du vil finne en unik samling av kortfilmer for både barn og
voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og
humoristiske, korte historier.

PressReader tilbyr 7 dagers gratis tilgang også utenfor
biblioteket. Du kan laste ned så mange aviser du vil når du er
koblet til internett. Avisene som er lastet ned, vil være
tilgjengelig også når du ikke er koblet til nettet.
PressReader gir deg også tilgang til et 90-dagers arkiv.
Pressreader får du som egen egen app på Appstore eller
Google Play.

