Biblioteket
kommer til dig!

Bor du i Høje-Taastrup kommune, og har du svært ved selv at
komme på biblioteket på grund af handicap, sygdom eller alder ?
Kom med i ”Biblioteket kommer”- ordningen.
Så bringer biblioteket bøger hjem til din adresse - helt gratis !

Hvad kan du låne ?
Alle bibliotekets tilbud om oplevelser og oplysninger står åbne:
*
*
*
*
*
*
*

Romaner
Digte
Tegneserier
Erindringer
Noder
Rejsebeskrivelser
Hobbybøger

*
*
*
*
*
*
*

Modeblade
Nyhedsmagasiner
Samfundsinformation
Debatbøger
Videofilm (VHS)
Musik-cd’er
Cd-rom

Har du svært ved at læse, eller har du mere lyst til at lytte,
er der mulighed for at låne:
* Lydbøger (bøger og tidsskrifter indlæst på
kassettebånd og cd)
* Audioer (hørespil og montager)
Biblioteket har også bøger trykt med ekstra stor og tydelig
skrift (MagnaPrint).

Hvordan bliver du tilmeldt ?
Ordningen er gratis, og du tilmelder dig ved at kontakte
Taastrup Bibliotek, Hedehusene Bibliotek eller
Rådhusbiblioteket.
Du kan vælge at benytte ordningen hele året, eller i vintermånederne, hvis du kun har brug for det.
Vi aftaler sammen, hvilke og hvor mange bøger, du ønsker
at låne ad gangen.
Bøgerne bringes og hentes af bibliotekets betjente hver
fjerde uge.

Lydavis & Indlæsningsservice
Bibliotekets lydavis og indlæsningsservice er et gratis tilbud
til alle læse- og synshandicappede borgere i kommunen.
Lydavisen udkommer hver uge på kassettebånd, og
udsendes med posten.
Vi udvælger stoffet fra:
Lokalavisen Taastrup og Dagbladet Roskilde Tidende.
Kontakt biblioteket, hvis du ønsker at
- tegne abonnement på lydavisen og Senioravisen
- få indlæst pjecer, brugsanvisninger, private papirer o.l.

Med
venlig
hilsen:
Taastrup Bibliotek / Hovedbiblioteket______________
Selsmosevej 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 35 20 00

Mandag - fredag:
Lørdag:
/

Fax: 43 35 20 25

/

10-19
10-14

E-mail: bib@htk.dk

Hedehusene Bibliotek____________________________
Hovedgaden 516, 1. sal
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 35 20 80 /

Mandag, onsdag & fredag: 13-19
10-16
Tirsdag & torsdag:
Lørdag:
10-14
E-mail: Hedehusene_bibliotek@htk.dk

Rådhusbiblioteket_______________________________
Mandag, onsdag & torsdag: 10-19
10-16
Tirsdag:
10-15
Fredag:

Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 35 20 90

/

E-mail: HoejeTaastrup_bibliotek@htk.dk

