
Biblioteket gir deg gratis tilgang til tusenvis 
av aviser og tidsskrift frå heile verda

Free access to thousands of newspapers 
and magazines from all over the world

Access gratuit à des milliers de journaux et 
de magazines du monde entier 

Bezpłatny dostęp do tysięcy gazet i 
c zasopism z całego świata

Se obtiene acceso gratuito a miles de 
periódicos y revistas del mundo entero

Tüm dünyadan binlerce gazete ve 
dergiye ücretsiz ulaşabilirsiniz

вы получите бесплатный доступ к тысячам 
наименований газет и журналов со всего 
светаRettleiing - på fleire språk - finn du på 

http://blog.pressreader.com/ 
use-pressreader/

Last ned appen PressReader frå App Store 
eller Google Play 

Download the PressReader app from 
App Store or Google Play

Téléchargez l’application PressReader à partir 
d’App Store ou de Google Play

Скачайте программное приложение 
“PressReader” в “App Store” или “Google 
Play”

Ściągnij aplikację PressReader z App Store lub 
Google Play

PressReader aplikasyonunu App Store veya 
Google Play aracılığı ile indirin

Descarga la aplicación PressReader de App 
Store o Google Play

PressReader Hot Spots

Kartet viser kvar du finn PressReader HotSpots. 

Alle folkebiblioteka tilbyr no tilgang til 
PressReader via sine trådlause nett. 

Du får også tilgang via nettet til fylkesbiblioteket/
fylkeskommunen i Storehagen Atrium i Førde.



PressReader gir publikum på biblioteka i Sogn 
og Fjordane enkel og ubegrensa digital tilgang til 
over 7 000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på 
over 60 språk.

Avisene og tidsskrifta kan lesast både på nett-
brett/mobiltelefon og på pc. 

Brukar du pc må du vere kopla på biblioteket sitt 

trådlause nett for å få tilgang. Gå 
inn på www.pressreader.com 

Dersom du brukar nettbrett eller 
mobil lastar du ned PressReader-
appen frå App Store eller Google Play. Appen er 
gratis. 

Du må så kople deg på WiFi-nettverket til biblio-
teket. Når du opnar Press-Reader-appen vil du sjå 
eit velkomstbilete som bekreftar 
at du er pålogga Press-Reader 
HotSpot.  Du vil dessuta n sjå ein 
grøn kaffi kopp i skjermbiletet. 

Du har tilgang i 7 dagar utanfor biblioteket for 
gratis bruk av tenesta. Etter 7 dagar må du innom 
eit bibliotek i Sogn og Fjordan e eller oppsøkja eit 
HotSpot-bibliotek ein annan stad for å få påfyll av 
tid.

Nokre bibliotek kan gi tilgang gjennom innlogging 
på biblioteket sine nettsider – dette gjeld biblio-
teka i Balestrand, Høyanger, Naustdal, Førde, 
Gaular, Jølster og Sogndal  Logg på der du loggar 
på for å admini strere eigne lån, og vel fanekort 
Meir. Du vil då få tilgang heile tida, uansett kvar 
du er, og om du er på pc eller via app. (Dette vil 
etter kvart kome for alle bibliotek.) 

Du kan finne publikasjonar etter land, emne, 
språk eller publikasjonstype, eller du kan søke fritt 
etter t.d. tittel.

Innhaldet kan lesast medan du er på biblioteket 
eller du kan laste ned inntil 5 publikasjonar per 
dag og lagre for seinare lesing. Det du lastar ned 
har du tilgjengeleg så lenge du ynskjer.

PressReader gir tilgang til fleire norske publi-
kasjonar, m.a. Aftenposten, Dagbladet, Bergens 
Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen 
og mange andre region- og lokalaviser frå heile 
landet.

PressReader gir tilgang til publikasjonar frå over 
100 land på over 60 språk, m.a. 116 publikasjonar 
på arabisk, vel 2 800 på engelsk og over 220 på 
russisk.

Korleis få tilgang?

Kva har eg tilgang til?

Nytt tilbod frå biblioteka


