
En felles serviceerklæring  

 

Biblioteket i Arkivverket er organisert i seksjon for Brukertjenester. Det er bibliotek på alle 
lokasjoner i Arkivverket og man jobber helhetlig. Bibliotekar i Riksarkivbygningen har ett 
overordnet faglig ansvar for tjenesten sammen med fagdirektør i brukertjenesten.  

Biblioteket fungerer som kunnskaps- og servicesenter for ansatte og publikum i etaten. 
Biblioteket står for organisasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av relevant informasjon i 
trykt og digital form. 

Biblioteket tilbyr 

Et bredt utvalg av litteratur med høyt faglig nivå, som støtter arbeid med arkiver, forskning, 
saksbehandling og behov fra publikum på lesesalen 

Enkel og effektiv tilgang til elektroniske ressurser 

Tilrettelegging av informasjonsressurser og hjelp til fremfinning, inkludert Web-abonnement 
ISO-standarder 

Sikring av tilgang til materiale som ikke fins i vår samling, via fjernlån, samarbeid med andre 
norske og utenlandske bibliotek 

Biblioteket skal være lett tilgjengelig og ønsker forslag til innkjøp eller tegning av 
abonnementer 

 

 

 

Bruk biblioteksystemet Tidemann for søking Arkivverkets felles bibliotekbase , 

henvend deg direkte til oss eller via e-post biblioteket@arkivverket.no  
 

 

  

http://asp.bibliotekservice.no/arkivverket/search.aspx?type=0
mailto:biblioteket@arkivverket.no


Aktuelle databaser for våre fagområder  

American Archivist https://www2.archivists.org/  krever innlogging,  henvend deg til biblioteket 

for å få brukernavn og passord 

Archival Science https://link.springer.com/journal/10502    krever innlogging,  henvend deg til 

biblioteket for å få brukernavn og passord 

Nordisk Arkivnyt https://www.nordiskarkivportal.org/  

 

Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste https://www.nb.no/nbsok/advanced_search  
krever innlogging,  henvend deg til biblioteket for å få brukernavn og passord 

Oria http://oria.no/ søk i katalogen til andre norske fagbibliotek, biblioteket bestiller via 

fjernlån til deg 

IDUNN Nordisk tidsskriftdatabase https://www.idunn.no/   krever innlogging,  henvend deg til 

biblioteket for å få brukernavn og passord 

Norart norske og nordiske tidskriftartikler www.nb.no/baser/norart/  

 Nasjonalbiblioteket bokhylla www.nb.no/search?mediatype=bøker  Tjenesten gir tilgang til 

bøker som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet – bøkene kan både leses, lastes ned og 

skrives ut 

Libris http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext  bøker 1866- i de svenske forsknings- og 
spesialbibliotekenes samlinger; dessuten 1600 og 1700-tallstrykk m.m. .bøker, tidsskrifter og 
artikler, kart, musikalier, elektroniske resurser, finske bokfortegnelsen med mer. Biblioteket 
bestiller innlån for ansatte  
 

REX https://rex.kb.dk/primo-explore/search?vid=NUI&lang=da_DK&sortby=rank Det 

Kongelige Biblioteks og Københavns Universitetsbibliotek. Biblioteket bestiller til ansatte 

 

Aftenposten arkiv https://kundeportal.aftenposten.no/produkt/aftenposten-arkiv/ søk, bla og 

les i over 150 år med Aftenposten, krever innlogging,  henvend deg til biblioteket for å få 

brukernavn og passord 

Teknisk ukeblad Media AS / Digi.no www.digi.no biblioteket har abonnement, ansatte kan 

lese artikkler 

Kommunalrapport   www.kommunal-rapport.no   basert på personlig e-postadresse og eget 

passord tildelt fra utgiver. Biblioteket formidler kontakt 

Lovdata PRO https://lovdata.no/ Hver enkelt medarbeider kan registrere seg som personlig 

bruker, henvend deg til biblioteket 

Open Accsess  www.openaccess.no  åpen tilgang til forskning 
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