Lånevillkor:
- Lånetid: 60 dagar

- Lånas via bibliotekspersonalen.
- Utbud och innehåll på bibliotekets webbsida bibliotek.orebro.se.
- Kan reserveras och lånas via önskad enhet av Örebro bibliotek.
- Omlån kan vara möjligt om bokpåsen / väskan inte är reserverad.
Bokpåsar:

- Lånetid: 60 dagar
- BVC, familjecentraler och förskolor får låna alla bokpåsar.
- Alla bokpåsar kan nu lånas av alla - t ex föräldrar / barnfamiljer osv.
- Bokrecept kan fås på bl a små ”Språka Mera – påsar”.
Väskor:

- Lånetid: 60 dagar
- BVC, familjecentraler och förskolor får låna ”Babblarna-väskor”.
- Språkväskorna får lånas av specialpedagoger i förskolan.
Se utbud, innehåll och reservera via webbsidan bibliotek.orebro.se

- Logga in med lånekortsnumret/personnumret + pinkod via rutan uppe i högra hörnet.
- Sök på bokpåse /temapåse/titel i sökrutan för bibliotekets katalog .
- Välj önskad bokpåse/temapåse/titel i listan genom att klicka på den.
- Se om bokpåsen/temapåsen är tillgänglig på det bibliotek som önskas i listan nedanför.
- Reservera genom att klicka på reservera och välja önskat bibliotek för avhämtning.
- Logga ut. Nu är bokpåsen/temapåsen reserverad.
- Ett meddelande med löpnummer kommer när bokpåsen finns på hämtbiblioteket.
Kontakt: barninfo@orebro.se eller närmaste folkbibliotek för mer information.
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Bokpåsar för barn via Örebro Bibliotek
Bokpåsarna på Örebro bibliotek kan delas in enligt denna översikt med temapåsar, ”Språka
Mera” och gröna bokpåsar på olika språk. Lånetid: 60 dagar

• BVC, familjecentraler och förskolor får låna alla bokpåsar.
• Alla bokpåsar (temapåsar, Språka Mera och olika språk) kan nu lånas av alla.
Temapåsar – en alfabetisk översikt
ABC
Ajja & Bajja stora paketet
Alfons Åberg
Babblarna
Babybokstart – bokmix för 0-2 år
Barbro Lindgren
Barnkonventionen
Blå bokpåse – bilderboksmix 3-6 år
Bu och Bä - flera språk
Börja skolan
Castor & Frippe
Dinosaurier
Djur
Ellen och Olle sjunger
Experiment
Flykt
Fordon
Genus
Höst
Imse, vimse, spindel - 20 st.
Klockan
Knacka på ! - 20 st.
Kompisböcker för de yngsta
Krokodilen i bilen - 20 st.
Kroppen
Känslor

Lilla spöket Laban
Matematik
Max kaka - 20 st.
Miljö
Mulle Meck
Musik
Natur
Olika
Pino - mixpåse
Pinos dagbok - 20 st.
Regnbågsfamiljer
Röd bokpåse– bokmix 0-3 år
Sagor av Astrid Lindgren – ett urval
Sagor - Catarina Kruusval
Sagor – massage, rörelse, yoga
Siffror
Sommar
Språka Mera, se nästa sida.
Språklaboratoriet
Trafik
Vara vänner / Vänskap
Vatten
Vinter
Våren
Värdegrund

Språka Mera från ”Språka Mera”
för barns språkutveckling
Små påsar

Dessa påsar kan även fås via bokrecept.
Lilla 123-påsen
Lilla djungelpåsen med adjektiv
Lilla frågepåsen
Lilla färgpåsen
Lilla känslopåsen
Lilla meningspåsen
Lilla ordpåsen
Lilla påsen med lägesord
Stora påsar
Frågeord och djur
Färger och fordon
Monster och motsatser
Saker och ting

Gröna bokpåsar på olika språk
Albanska
Arabiska
Bengali
Bosniska
Engelska
Finska
Franska
Kinesiska
Kroatiska
Kurdiska (Kurmanji + Sorani)

Väskor för barnverksamhet via Örebro bibliotek

Babblarna-väskor

Det finns två olika ”Babblarna”- väskor, från Hatten förlag, för lån av i huvudsak
BVC, familjecentraler och förskolor med lånetiden 60 dagar. Språkväskorna reserveras
och lånas av specialpedagoger i förskolan. Samtliga fem olika väskor kan reserveras
och lånas till alla enheter av Örebro bibliotek.

Språkväskor

Persiska
Polska
Ryska
Serbiska
Somali
Spanska
Suryoyo
Teckenspråk
Thailändska
Turkiska
Vietnamesiska

Kom igång med Babblarna
Fortsätt med Babblarna
Första meningarna – väskan
Första orden – väskan
Stora ljuden – väskan
Bild: Hatten förlag

