Adolfsbergs bibliotek Adolfsbergsskolan, 019–21 20 36, adolfsberg.bibliotek@orebro.se

Baronbackarnas bibliotek på 52:ans kultur- och fritidscentrum
Hjalmar Bergmans väg 52, 019-21 26 61, baronbackarnas.bibliotek@orebro.se
Brickebackens bibliotek
Brickebackens centrum, 019–21 35 55, brickebacken.bibliotek@orebro.se
Garphyttans bibliotek Garphyttans skola, 019–21 50 74, garphyttan.bibliotek@orebro.se
Glanshammars bibliotek
Glanshammars skola, 019–21 49 70, glanshammar.bibliotek@orebro.se
Haga bibliotek Haga centrum, 019–21 21 48, haga.bibliotek@orebro.se
Hovsta bibliotek Lundhagsvägen 5, 019–21 30 55, hovsta.bibliotek@orebro.se
Norrby bibliotek, tel 21 59 90, norrby.bibliotek@orebro.se
Odensbackens bibliotek Odenskolan, 019–21 58 52, odensbacken.bibliotek@orebro.se
Stadsbiblioteket
Näbbtorgsgatan 12, 019–21 61 10, orebrobibliotek@orebro.se
Barn- och ungdomsavdelningen, barninfo@orebro.se
Mesopotamiska biblioteket, mesopotamiska.biblioteket@orebro.se
Talboksavdelningen, 019–21 61 11, talboken@orebro.se
Tegelbrukets bibliotek (entreprenad)
Markbackens centrum, 019–55 55 436, bibliotek@tegelbruket.org
Vintrosa bibliotek Vintrosahemmet, 019–21 50 66, vintrosa.bibliotek@orebro.se
Vivalla bibliotek Vivalla centrum, 019–21 29 21, vivalla.bibliotek@orebro.se
Bokbilen 070–259 59 52, bokbilen@orebro.se

Stadsbiblioteket facebook twitter
Näbbtorgsgatan 12, 019–21 61 10, orebrobibliotek@orebro.se
Prenumerera på bibliotekets nyhetsbrev: bibliotek.orebro.se/nyhetsbrev
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Väck läslust !
Du vill väcka läslust och verkar för att barn får tillgång till böcker,
läsning, högläsning och biblioteksbesök.

Du vill förmedla betydelsen av böcker och läsning till barn,
föräldrar, kollegor och andra vuxna i barnens närhet.
Du är kontaktperson för läslust i biblioteksnätverket
med förskolor, familjecentraler och BVC.
En läslustombudsmodell som växer fram med din medverkan.

Inspiration
Bokstart
www.bokstart.se
Hitta språket!
www.kodknackarna.se/hitta-spraket/
17 skäl för barnboken - läsning är livet !
www.barnboksakademin.com

Fem skäl att bli läslustombud
Som läslustombud har du en mycket viktig roll i Örebro biblioteks nätverk för att
nå ut till barn med läslust och bokinspiration där målet är att vi tillsammans
ska nå alla barn 0-6 år i Örebro kommun.
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Du får presentkort till ett startpaket med läslustnycklar som
inspiration och vägledning i din viktiga roll inom Örebro biblioteks
läslustnätverk med förskolor, familjecentraler och BVC.
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Du får ett lånekort med ”guldkant” som gör att du kan låna
tryckta barnböcker och bokpåsar i 60 dagar via Örebro bibliotek.
Du får ”Läslusen” fyra gånger per år - Örebro biblioteks
nyhetsbrev för förskolor, familjecentraler och BVC.
Du blir inbjuden till en lokal läslustträff som närmaste/ansvariga
bibliotek ordnar under hösten. En läslustträff planeras även i vår.
Du kan bli utsedd till ”Årets Läslustombud”. Ditt arbetssätt kan
även utses till ”Årets Läslustmetod”.

Kontakta ditt närmaste bibliotek (se baksidan) eller
barninfo@orebro.se om du tycker det låter intressant !

