
Bli med på lesekampanjen HøstLes for alle fra 

13 år og oppover i perioden                                        

15. oktober—15. desember 2021. 

Formålet med kampanjen er å øke lesegleden og 

leselysten hos ungdom og voksne i Kvæfjord. Både 

lesing og lytting kan registreres. Se mer i heftet. 

Tiltaket er en del av prosjektet «Folkebiblioteket 

er til for deg», støttet av Nasjonalbiblioteket. 

HøstLes 
for ungdom og voksne 

Skaff deg digitalt nasjonalt lånekort 

 

 

 

 

Nasjonalbiblioteket lanserer nå sammen med                               

Bibliotek-Systemer As digitalt nasjonalt lånekort.  

Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten           

nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg 

på www.nb.bib.no  

Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten 

(MinID, BankID, m.fl.).  

Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale              

bibliotektjenester som Biblioteksøk og Filmbib. For å få tilgang til 

tjenester ved lokalt bibliotek må man kontakte biblioteket for å 

knytte seg opp. Kortet brukes på samme måte som et fysisk kort, 

og strekkoden skannes på samme måte.  

Besøk Kvæfjord biblioteks hjemmeside for mer info:             

www.kvafjordbibliotek.no 



 

Deltaker: 

Dette har jeg lest/lyttet til  i perioden 15.10—15.12: 

Navn:       Alder: 

Tlf.nr:      Epost: 

Hvis du leser mer enn du får plass til å registrere i listen 

under; skriv det opp på eget ark og legg det inn i heftet 

før du leverer det inn. 

Innleveringsfrist: 16.desember 2021. 

Alt i listen teller med i HøstLes.     
Sett et kryss i tilhørende felt hver gang du leser i/lytter 

til noe i feltet. 
LYDBOK 

(på CD) 

FAGLIG   

E– BOK  I 

BOOKBITES 

PAPIRAVIS UKEBLAD/

MAGASIN 

DIGITAL AVIS FAGTIDS-

SKRIFT 

ROMAN SKJØNN-    

LITTERÆR  

E– BOK I 

BOOKBITES 

UNGDOMS-

ROMAN 

FAGBOK  

UNGDOM 

E- LYDBOK I 

BOOKBITES 

PODCAST I 

BOOKBITES 

BARNEBOK DIGITALT FAG-

TIDSSKRIFT 

E– BOK PÅ 

NB.NO 

DIGITAL  

TJENESTE 

(lovdata, helse-

biblioteket etc.) 

FAGBOK HOBBYBOK 

 

E– AVIS PÅ 

NB.NO 

POESI 

 

LOKAL-

HISTORIE 

 

TEGNESERIE 

 

E– BOK PÅ 

VERDENSBI-

BLIOTEKET.NO 

PODCAST 

(fra ulike  

podcast-  

plattformer) 

TITTEL HVA ANTALL SIDER/

MINUTTER 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Etter kampanjen trekker vi ut noen fine premier 

blant alle som har deltatt på HøstLes. 


