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– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Bok og Bibliotek er det eldste og største bibliotekfaglige tidsskriftet i Norge.
Bladet leses av biblioteksjefer og bibliotekansatte over hele landet.

BOK OG BIBLIOTEK
        Nr. 4–2019

Akterutsegla  
nynorskforakt

Procom Music AS er leverandør av lyd- og lysutstyr. 
Vi skreddersyr systemer med brukertilpasset styring. 

Dette gjør utstyret lett tilgjengelig for alle ansatte og tar bort 
vanskelige tekniske hindringer, uten å redusere kvaliteten. 

Velg det enkle - velg Procom Music AS 

PROCOM MUSIC AS 
www.procom.no 

Et siste farvel 
fra Hammersborg

Bli med NBF til Frankrike
– Jeg er opptatt av at du 

må ta valg

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening



64% av leserne til Bok og Bibliotek er lojale lesere 
og har lest samtlige av siste 6 utgaver.
En utgave av Bok og Bibliotek tas opp og leses  
flere ganger. Bladet oppfattes som faglig relevant 
og troverdig.

70% leser en utgave av Bok og Bibliotek  
opp til 2 ganger.
Det er stor interesse for å lese om bibliotekfaglig 
stoff. Leserne er tilfreds med innholdet i bladet  
og er enig i at bladet har et troverdig innhold.
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UTGIVELSESPLAN 2021
Annonsefrist Utgivelse

Nr. 1 15. januar 5. februar

Nr. 2 5. mars 26. mars

Nr. 3 20. mai 11. juni

Nr. 4 20. august 10. september

Nr. 5 29. oktober 19. november

Avbestillingsfrist = 7 dager før annonsefrist

Om Bok og Bibliotek
Bok og Bibliotek skal stimulere til faglig refleksjon og debatt 
og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir 
biblioteksektoren. Bladet og nettstedet er redaksjonelt 
uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.

Bok og Bibliotek (etabl. 1933, som en videreføring av  
For folke- og skoleboksamlinger) tar opp temaer, trender  
og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk  
– for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- 
og kulturformidling, bibliotekforskning og lokaler.

Bladet har et kontrollert opplag på 3 376 eksemplarer.

OPPLAGSKONTROLLERT

Bok og Biblioteks hovedmålgruppe er bibliotekarer og 
biblioteksjefer i Norge. Biblioteksjefene er de som har 
økonomisk beslutningsansvar i bibliotekene for alt fra  
bøker, andre medier og teknisk utstyr – til møbler, reoler  
og annet inventar, samt materialer og liknende ved 
oppussing og nybygging av bibliotek.

En annonse i Bok og Bibliotek vil derfor nå direkte  
ut til personer med økonomisk beslutningsansvar  
i biblioteksektoren.
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A

B
Dobbelside 
Utfallende: 420x297 mm
Netto: 396x257 mm
Pris kr. 19 900,-

Helside 
Utfallende:  
210x297 mm
Netto:  
184x257 mm
Pris kr. 13 900,-

Halvside  
Breddeformat:  
184x126 mm
Pris kr. 9 800,-

Halvside  
Høydeformat:  
89x257 mm
Pris kr. 9 800,-

1/3 side   
Breddeformat:  
126x84 mm
Pris kr. 7 200,-

Kvartside    
Høydeformat (A) 
89x126 mm
Breddeformat (B) 
184x62 mm
Pris kr. 5 900,-

Annonsering i bladet Bok og Bibliotek
Bladformat: 210 x 297 millimeter. Ved utfallende annonser: 3 millimeter ekstra skjærekant.

Innside av omslag pris kr. 14 900,-   •   Baksiden pris kr. 15 900,-

Annonseansvarlig

LK Media as 
v/salgssjef Anne-Lise Fængsrud

Telefon 996 48 546
anne-lise@lkmedia.no

Ansvarlig redaktør: Odd Letnes, Telefon 413 37 786 / odd.letnes@bokogbibliotek.no

Grafisk produksjon: 07 MEDIA, Telefon 22 79 95 00 – www.07.no

Eier og utgiver: ABM-media AS, Telefon 22 45 28 78 – www.abm-media.no

Bredde: 360x360 px

Annonsering på www.bokogbibliotek.no
Plakat

Bredde: 360x200 px

Bredde: 360x100 px

Priser gjelder pr. måned.

Plakat Stripe

kr 3950,-
kr 3450,-

kr 2850,-


