
Låna dig rik är ett samarbete mellan biblioteken i 
sydöstra Sverige. Genom riktade projekt försöker 
vi hitta nya arbetsformer med olika målgrupper. 
Med gemensamma värderingar som grund skapar 
sedan varje bibliotek ett antal olika aktiviteter som 
passar för de olika förutsättningarna.
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På biblioteket finns det många aktiviteter för dig och ditt barn. Vi har 
exempelvis teater, pyssel och sagostunder där både barn och vuxna 
är välkomna. Att få dela upplevelser är viktig kvalitetstid och både 
roligt och utvecklande.

Dessutom kan du själv få både inspiration och avkoppling på biblio-
teket. Vi erbjuder bland annat boktips, tidningar och ljudböcker. Passa 
på att upptäcka bredden i vårt utbud när du kommer hit. Vi har mycket 
mer än böcker!

På biblioteket finns mängder med rikedomar – och de allra flesta upp-
levelser är gratis. Ta med dig barnen till biblioteket och låna dig rik!

För barnen
På biblioteket har vi återkommande aktiviteter som är inriktade 
på barn. Allt från en mysig sagoläsning bland kuddar eller en 
tankeväckande barnteater. Vad som ordnas varierar mellan 
olika bibliotek men genomgående är att det ska vara upplevel-
ser med hög kvalitet. 

För dig som vuxen
Biblioteket är även en oas för dig som vuxen. Här hittar du ett 
stort utbud av upplevelser. Att vi har böcker är förmodligen 
ingen nyhet. Men vi kan också erbjuda film, musik, uppkopp- 
lade datorer, ljudböcker och mycket annat. Och här kan du 
även hitta en stunds lugn och ro.

Att utvecklas tillsammans
Biblioteket är en bra plats där barn och föräldrar kan träffas 
och umgås. Regelbundna besök är både utvecklande och 
en bra vana för barnen att ta med sig i livet. Och ni kan göra 
något bra tillsammans utan att det kostar.  

Vad händer på ditt bibliotek
Din kommun ansvarar för de lokala aktiviteter som genomförs 
på ditt bibliotek. Kontakta dem gärna om du har förslag på bra 
och fantasifulla upplevelser!


