
BIBLIOTEKET KOMMER 
- lige til døren!



 Roskilde Bibliotekerne er for alle. Hvis du selv er 
forhindret i at komme, bringer vi bøgerne til dig.

Hvem gælder ordningen for?
Alle Roskildeborgere, der på grund af handicap,        
langvarig sygdom eller alder ikke selv kan besøge 
biblioteket.

Hvad kan du låne?
Du kan låne bøger, også med stor skrift, lydbøger, 
blade, musik og film – kort sagt alt det, som kan 
lånes på biblioteket. 
Det er den samme bibliotekar, der finder materialer 
frem til dig hver gang. 
Hvis du har specielle ønsker, kan du udfylde 
en bestillingsseddel eller ringe eller maile til 
bibliotekaren. 

Hvordan foregår det?
Cirka hver 10. uge kommer biblioteksbilen ud til dig. 
Det er altid samme ugedag mellem kl. 9 og 14. 
Du får en køreplan, der gælder for et år ad gangen.

Hvordan bliver  du tilmeldt? 
Kontakt Roskilde Bibliotek: Bente Markussen på 
tlf. 46 31 50 41 eller mail bentem@roskilde.dk.

Hvad koster det?
Det koster ikke noget.



Lydavis
Blinde, svagtseende og andre med et handicap kan få 
tilsendt en cd-rom med nyheder fra de lokale aviser 
og information fra Roskilde Kommune og Regionen 
en gang om ugen.

Lydavisen sendes med posten hver tirsdag og er 
gratis. Kontakt Sabina Faigh på telefon 46 31 50 09 
eller mail adm@roskilde.dk, hvis du vil vide mere om 
lydavisen.

For at afspille lydavisen, skal du have særlig 
afspiller med Daisy-format. 
Kontakt blindekonsulenten, Roskilde Kommunes 
hjælpemiddelafsnit eller Synsrådgivningen på 
telefon 46 31 72 31, hvis du ønsker flere oplysninger.

Lån via NOTA
NOTA er Nationalbibliotek for mennesker med 
læsevanskeligheder. 
Her kan synshandicappede og ordblinde låne e-bøger 
og lydbøger gratis. 
Du skal bare kunne dokumentere, at du ikke kan 
læse trykt tekst på grund af et handicap. 

Hvis du vil vide mere kan du spørge personalet 
på Roskilde Bibliotekerne eller ringe til NOTA på 
tlf. 39 27 44 44. 
Du er altid velkommen til at ringe eller maile til os.



Hvor finder du os?

Læs mere på www.roskildebib.dk

Roskilde Bibliotekerne

Ring eller skriv til Anne-Mette
Telefon 46 31 50 53 
Mail: annemetteb@roskilde.dk
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