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Välkommen  till  
Folkbiblioteken
i Örebro

Folkbiblioteken i Örebro
Kontakt
Adolfsbergs bibliotek, Adolfsbergsskolan
Tfn. 019–21 20 36, e-post: adolfsberg.bibliotek@orebro.se

Baronbackarnas bibliotek i 52an, Hjalmar Bergmans väg 52
Telefon 019-21 26 61, e-post baronbackarnas.bibliotek@orebro.se 

Brickebackens bibliotek, Brickebackens centrum
Tfn. 019–21 35 55, e-post: brickebacken.bibliotek@orebro.se

Garphyttans bibliotek, Garphyttans skola
Tfn. 019–21 50 74, e-post: garphyttan.bibliotek@orebro.se

Glanshammars bibliotek, Glanshammars skola
Tfn. 019–21 49 70, e-post: glanshammar.bibliotek@orebro.se
 
Haga bibliotek, Haga centrum
Tfn. 019–21 21 48, e-post: haga.bibliotek@orebro.se

Hovsta bibliotek, Lundhagsvägen 5
Tfn. 019–21 30 55, e-post: hovsta.bibliotek@orebro.se

Odensbackens bibliotek, Odenskolan
Tfn. 019–21 58 52, e-post: odensbacken.bibliotek@orebro.se 

Stadsbiblioteket, Näbbtorgsg 12
Tfn. 019–21 61 10 (lånedisk, vuxeninfo och barn- och ungdomsavdelning),  
e-post vuxeninfo: biblinfo@orebro.se, e-post barn och unga: barninfo@orebro.se  
• Mesopotamiska biblioteket, e-post: mesopotamiska.biblioteket@orebro.se
• Saxonarkivet (lokalhistorisk samling), e-post: saxon@orebro.se
• Talboksavdelningen, tfn. 019–21 61 11, e-post: talboken@orebro.se
• Café Mummel & Mums (privat regi), tfn 019–12 77 01, www.mummelmums.se 

Tegelbrukets bibliotek, (entreprenad) Markbackens centrum
Tfn. 019–55 55 436, e-post: bibliotek@tegelbruket.org

Varberga bibliotek, Varberga centrum
Tfn. 019–21 27 75, e-post: varberga.bibliotek@orebro.se

Vintrosa bibliotek, Vintrosahemmet 
Tfn. 019–21 50 66, e-post: vintrosa.bibliotek@orebro.se 

Vivalla bibliotek, Vivalla centrum
Tfn. 019–21 29 21, e-post: vivalla.bibliotek@orebro.se

Bokbilen - det rullande biblioteket
Mobil 070–259 59 52, e-post: bokbilen@orebro.se

För öppettider och övrig information om biblioteken se bibliotek.orebro.se
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bibliotek.orebro.se

För att besök av större grupper ska fungera bra  
är det några saker som är viktiga:

1. Anmäl besöket i förväg 
Vi försöker alltid undvika att flera större grupper  
kommer samtidigt. Har vi möjlighet förstärker vi vår  
informationstjänst i samband med besöket.

2. Vill ni ha en visning av biblioteket?
I visningen ingår t ex en rundvandring i biblioteket, visning av hur du  
söker i bibliotekets katalog, visning av informationssökning i databaser 
(för äldre ungdomar) och visning av hur du lånar och lämnar böcker.
Från och med den 1 april 2017 kostar visningar 800 kr.  
Biblioteket skickar en faktura till skolan efter avslutad visning.

3. Alla som lånar ska ha lånekort och PIN-kod med 
sig (eller kunna sitt personnummer och sin PIN-kod)
Vi kan skriva ut lånekort till gruppen om vi får underlag från er minst 
en vecka före besöket.
Barn och ungdomar under 15 år måste ha sin vårdnadshavares 
medgivande för att få lånekort. Observera att lånen på elevens eget kort 
är vårdnadshavarens ansvar, och att det är vårdnadshavaren som får 
påminnelser och ev fakturor. 
Ladda ner en ansvarsförbindelse från vår hemsida  
http://bibliotek.orebro.se/lana
Den underskrivna blanketten skickas till ditt bibliotek. 
Lånekorten lämnas ut vid besöket.

4. Lärarkort
Lärarkort har lika lång lånetid som övriga lånekort (fyra veckor). 
Skolan/förskolan är ersättningsskyldig för förstörda eller bort-
tappade media som du lånat på ditt lärarkort. För att skaffa lärarkort 
ta med legitimation och kontaktuppgifter till din arbetsplats. 

4. Förbered dina elever!
Förbered gärna dina elever inför besöket. De kan t ex fundera på 
vilken typ av böcker de vill låna. Prata om vad det innebär att  
besöka ett bibliotek där många olika besökare ska samsas.  
Du som lärare har ansvar för dina elever under besöket. 

5. När du kommer till biblioteket
Ta kontakt med personalen på barnavdelningen eller i  
informationsdisken när du kommer med din klass eller grupp! 

Att tänka på

Välkommen till oss!

Folkbiblioteken i Örebro är allas bibliotek! 
Folkbibliotekens verksamhet för barn och ungdomar är särskilt 
inriktad på barns fritid, men skolklasser är också välkomna. 
Folkbiblioteken kan inte och ska inte ersätta det pedagogiskt 
inriktade skolbiblioteket men vi kan vara ett komplement. 
Vi har bland annat en del specialmedia, t ex talböcker,  
taktila böcker och böcker på teckenspråk. 


