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Neste LO-Aktuelt kommer 6. desember.

FO
TO

: C
O

LO
U

R
B

O
X

.C
O

M
De aller fleste mennesker har en 

bokhylle. Noen har et nært forhold 
til sine egne bøker, andre er skjø-
desløse og sørger ikke alltid for at 
bøkene kommer dit de skal tilbrin-
ge resten av sitt liv. Men det finnes 
et alternativ. Staten rydder for deg. 

Nasjonalbiblioteket har ryd-
det i sine magasiner og 
opprettet en enorm 
bokhylle. I skri-
vende stund 
inneholder 
den 139 296 
bøker, om 
fem år skal 
250 000 
bøker fyl-
le opp 
bokhyl-

Leve bokhylla
la.no.

Bokhylla.no er en digital bokhylle.
Det er ikke alltid det passer å stikke 

på biblioteket å låne eller for den saks 
skyld kjøpe en bok. Da er det velkom-
ment å ha bokhylla.no, bare noen tas-
tetrykk unna som det så bråkjekt he-
ter. 

De fleste bøkene er til å lese i en nett-
leser som Nasjonalbiblioteket har rig-
get til for formålet. Da trenger du an-
tagelig nettilkobling for å få lest dem. 
For de fleste bøkene gjelder at du tren-

ger en norsk nettilkob-
ling (norsk IP-adresse). 

Er du interessert i 
å finne førsteut-
gaven av «Tillits-

mannen» av 
Einar Ger-
hardsen fra 

1930, 
så 
fin-

nes den 

der eller for den saks skyld 7.utgaven 
fra 1977. Ønsker du deg et gjensyn med 
Frøken detektiv eller Hardy-guttene, 
er de der. Henrik Ibsen, Jan Guillou og 
Donald Duck står rygg mot rygg.

Men du får ikke ta dem med. Når du 
åpner boka, får du en ganske streng be-
skjed: «Du åpner nå ei bok i bokhylla.
no. Ved å klikke på «OK» under sam-
tykker du i at denne boka bare kan bru-
kes gjennom tjenesten bokhylla.no. 
Boka kan ikke i noen form eller sam-
menheng lastes ned til egen maskin, 
kopieres eller gjenbrukes uten uttryk-
kelig samtykke fra den enkelte rettig-
hetshaveren.»

Men 18 436 bøker er produsert som 
PDF-filer. De er du fri til å laste ned en-
ten til egen PC eller nettbrett. Gamle 
NOUer og stortingsdokumenter finnes 
også i bokhylla, også eldre dokumen-
ter enn de som finnes på regjeringas og 
Stortingets egne nettsider.

Og det kan være på sin plass å gjen-
ta: «Alt du søker finner du i bøker.»  a

25. november 
World Energy Outlook 
presenteres på Statoils 
Høstkonferanse; Oslo.

27. november 
LOs olje- og gasskon-
feranse ser på petrole-
umspolitikken for de 
neste fire årene; Sta-
vanger.
 
Senatet i Roma skal 
stemme over om 
 Silvio Berlusconi skal 
utstenges fra parla-
mentet.

28. november  
OPS — offentlig privat 

samarbeid er tema for konfe-
ranse arrangert av TFS; Oslo. 

29. november 
Hvordan kan næringslivet bli 
løsningen på klimautfordrin-
gen, er tema for frokostmøte i 
regi av BI og UiO; Oslo. 

2. desember 
Internasjonal konferanse om 
funksjonshemmedes rettighe-
ter; Oslo.

3. desember  
Resultater fra den internasjo-
nale undersøkelsen om kvali-
tet i skolen, PISA, legges fram. 
 
Kvinner i fokus, stor konferan-

se om kvinner i arbeidslivet; 
Stavanger.

4. desember 
LO/NHOs felleskonferanse. 
Motiver for å flytte og valg av 
bosted, avslutning av NIBR-
prosjekt; Oslo.

5. desember 
LOs todagers organisasjons-
konferanse med hovedtema 
rekruttering og fagligpolitikk; 
Sørmarka.

«Alt du søker finner du i 
bøker» eller i den digita-
le bokhylla.
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