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E-bøker 
Veileder til bruk av Universitetsbibliotekets e-bøker 

Har du flere spørsmål om e-bøker? 
 
Sjekk infosiden om E-bøker: 

www.uib.no/ub/  → Bruk biblioteket → Hvordan bruke e-bøker? 

 

Tutorials for ulike e-bok nettsider (YouTube):  

Ebook Central: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjOtrDtWeMs  

EBSCOhost: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy9UrsyNgUE 

Springer: 

https://www.youtube.com/watch?v=hxkVN4QN4bw  

 

 

Universitetsbibliotekets kontaktinformasjon og åpningstider finner du på 
 
www.uib.no/ub/108555/%C3%A5pningstider-og-kontaktinformasjon 
 
Chat med biblioteket på www.uib.no/ub/ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Hvorfor bruke e-bøker? 

E-bøker er tilgjengelig på nett når som helst, hvor som helst.  

Ingen ventelister eller tunge bøker å bære.  

Hvem kan bruke e-bøker? 

Alle som er tilknyttet til UiB og har FEIDE-tilgang, og alle brukere  

fra Haukeland Universitetssjukehus når de er på arbeidsplassen. 

Hvordan finne e-bøker? 

Alle e-bøker som er tilgjengelig for Universitetsbiblioteket finner du i Oria. 

Hvordan bruke e-bøker? 

Du kan laste ned enkelte kapitler eller hele boken. Du kan søke i teksten 
etter nøyaktig det du leter etter, markere viktige avsnitt og skrive notater. 

E-bøker kan leses på datamaskin, nettbrett, mobil og de fleste lesebrett.  
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Nasjonalbiblioteket har digitalisert et stort antall 

norske bøker. Mange av dem kan du lese online, 

noen eldre bøker er i tillegg nedlastbar som PDF.  
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Start på Universitetsbibliotekets nettside:  www.uib.no/ub 

Søk etter emne, tittel, forfatter, … 

bla i boken 

dele, referere, lagre 

eller laste ned 

velg visning, søk i boken 

eller se detaljer om boken 

Fulltekstlenken i Oria fører deg direkte til boken 

i Nasjonalbibliotekets online-lesemodus. 

Klikk på tittelen 

eller lenken 

Tilgjengelig online  

Du kan avgrense 

søket til bøker 

ved å velge 

Materialtype  
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Klikk på fulltekstlenken i avsnitt 

Les online for å åpne E-boken 

Lenken fører 

til E-bokens 

oversiktsside 

Eksemplet er en E-bok fra Ebook Central. Det finnes mange andre 

E-bok-leverandører, og nettsidene deres er satt opp litt forskjellig. 

Eksempler for andre nettsider finner du på side 6. 

EBSCOhost 

Elsevier ScienceDirect 

SpringerLink 

Cambridge 

Det finnes mange ulike forlag og 

leverandører som tilbyr E-bøker. 

Designet på nettsiden varierer,  

men funksjonene ligner. 

Du kan finne alle tilgjengelige  

E-bøker i Oria (se side 3). 

 

Flere forlag gir 

mulighet til  

nedlasting av 

fulltekst PDF 
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Flere detaljer om 

boken og tilgangen 

Du kan lese boken online eller laste den ned i en periode 

(opprett gratis konto for å laste ned hele boken) 
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Klikk deg videre til 

kapittelet du er interessert i 

 

Legg boken på din virtuelle bokhylle 

(opprett gratis konto for å bruke funksjonen) 

 

Gå til Bookshelf i hovedmenyen for å se oversikten over dine lagrede bøker 

Del mapper eller eksporter 

referansene i mappen 

Organiser bokhyllen 

din ved å lage mapper 

Nedlastingsmuligheter 

Kapittel-

oversikt 

 

Markér viktige avsnitt 

 

Eksporter referansen som tekst 

eller som EndNote/RefWorks fil 

 

Sett bokmerke for å 

finne fort frem til 

siden du vil lese 

 

Du kan legge til notater og finne 

dem igjen under Annotations  

i venstremargen.    . 


