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Innhold 

Hvordan låne bokpakke? 

Hvordan låne enkelttitler av bøker, filmer og 
musikk?  

Hvordan låne eventyrposer?  

 



Bestilling av bokpakker 

 

Bokpakker til barnehagen (som kan inneholde både musikk, filmer 
og bøker) MÅ bestilles gjennom ditt lokale bibliotek.  Ta med 
informasjon om; 

• Hvilke språk du ønsker 

• Alderen på barna  

• Bestemt sjanger eller tema 

• Hvor lenge du ønsker å låne bøkene; 3,4, 5 eller 6 mnd.  

• Husk nasjonalt lånekort! (Nasjonalt lånekort vil si at du kan bruke det på alle bibliotek i hele 
Norge,  ditt lokale bibliotek kan utstede dette). 

 

 



Hvordan låne bøker,  

filmer og musikk? 

For å låne enkelttitler av bøker, filmer og musikk fra DFB som 
privatperson eller barnehage kan du bestille dette selv på 
http://dfb.deichman.no/   

For å bestille dette trenger du;  

•  Nasjonalt lånekort 

•  Pin kode – for å bestille elektronisk 

http://dfb.deichman.no/
http://dfb.deichman.no/


Ønsker du å låne 

eventyr/språkposer? 

• Eventyrposer/språkposer bestiller du selv elektronisk 
på http://dfb.deichman.no/ 

• For å kunne gjøre dette trenger du;  

• Et nasjonalt lånekort – gjelder for hele landet og ikke 
kun ditt lokale bibliotek.  

• Pinkode 

http://dfb.deichman.no/
http://dfb.deichman.no/
http://dfb.deichman.no/


Eventyrposer det er mulig å låne; 

De tre bukkene bruse 

Gullhår og de tre bjørnene 

Ikke gråt, Slu! 

Den virvlende hijab 

• Når du bestiller ett av disse eventyrene får du 
automatisk tilsendt bøker på ulike språk og som 
inneholder en cd med eventyrene innlest på språkene.  

• Språkposen kan du beholde i 4 uker. 



Dette er kjekt å vite; 

Selv om "Det flerspråklige bibliotekt" ligger under 
Deichmanske bibliotekt er de ganske forskjellige.  

De har hver sin nettside og det er i utgangspunktet ikke 
et bibliotek du kan besøke.  

Det flerspråklige bibliotek sender det du bestiller til 
kommunens hovedbibliotek. I Bærum er dette på 
Bekkestua. Her må du enten hente det du har bestilt 
selv eller ta kontakt med Bekkestua bibliotek og be de 
videresende det du har bestilt til ditt lokale bibliotek.  

 



Tilbud fra det flerspråklige 

bibliotek; 

De har laget en brosjyre til ansatte i f.eks. barnehage og 
skole som sier litt om hva de kan tilby. 

Videre har de laget en egen brosjyre til foreldre som er 
oversatt til 19 ulike språk. 

Dette og flere andre effekter som buttons og plakater 
kan man bestille fra det flerspråklige bibliotek.  

Videre selger de tospråklige barnebøker på en rekke 
språk med norsk eller engelsk paralelltekst.  



Kontakt informasjon 

Deichmanske bibliotekt, Det flerspråklige bibliotek 

Arne Garborgsplass 4 

0179 OSLO 

Tlf; 23 43 29 15 

Mail; deichman.dfb@kul.oslo.kommune.no 

Nettside; dfb.deichman.no 

Leder av det flerspråklige bibliotek; Siri Tidemann-
Andersen 

mailto:deichman.dfb@kul.oslo.kommune.no
http://dfb.deichman.no

