Liker du å lese?
Vil du gi noe til andre?

BLI LESEOMBUD!
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HVA ER LESEOMBUD?
Et leseombud leser for noen som sliter med å lese selv.
Det kan for eksempel være mennesker som er eldre, har demens,
utviklingshemming, eller folk som er innsatt i fengsel eller som kan lite norsk.
Noen leseombud er ansatt ved institusjonen der de leser.
Andre er frivillige som kommer på besøk.
Som leseombud får du en startpakke fra Leser søker bok med lesetips.
De fleste leseombudene leser til fast tid hver uke.
Som leseombud gir du gode opplevelser til mennesker
som ellers kanskje får for lite inspirasjon, innspill og opplevelser.
Lesestunden kan gi rom for de viktige samtalene,
både for deg og for den du leser for.

DET FINS NESTEN 1000 LESEOMBUD I NORGE

HVORDAN BLI LESEOMBUD?
Mange folkebibliotek har avtale med Leser søker bok.
Slike bibliotek kaller vi Bok til alle-bibliotek.
De har bøker som er tilrettelagt for mennesker med ulike lesevansker.
For dem som ikke kan lese selv, tilbyr de leseombud.
Se www.lesersokerbok.no for å finne ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek.
Dersom biblioteket ditt ikke er med i nettverket, kan du spørre om de vil bli det.
Du kan også kontakte Leser søker bok, så vil vi hjelpe deg.
Bok til alle-biblioteket gir deg støtte og gode råd.
De setter deg i kontakt med en institusjon der noen ønsker leseombud.
Om du selv vet hvor du vil lese, kan de hjelpe deg med å komme i gang.
Du blir også kjent med andre leseombud: Noen ganger i året
inviterer biblioteket til nettverksmøter for leseombudene i kommunen.
Én gang i året samler fylkesbibliotekene alle leseombudene i fylket.
Fra Leser søker bok får du jevnlige nyhetsbrev.
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HVA ER LESER SØKER BOK?
Leser søker bok jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur.
Vi sørger for at det blir utgitt bøker som er tilpassa ulike lesere,
og vi støtter Bok til alle-bibliotekene.
Er du interessert i bøker som er mer tilgjengelige enn vanlig?
Søk etter bøker på www.boksok.no.
Boksøk er en søkeside med ca. 500 titler
sortert etter måten de er lett tilgjengelige på.
Her finner du omtaler av titlene,
og du kan finne ut om ditt lokale bibliotek har boka.
Du kan også kjøpe bøkene via Boksøk.
LESER SØKER BOK
22 54 75 00
WWW.LESERSOKERBOK.NO
BIBLIOTEK @ LESERSOKERBOK.NO

LESER SØKER BOK – WERGELANDSVEGEN 29 – 0167 OSLO

Alle har rett til å oppleve gode bøker
– uavhengig av hvor gode de er til å lese.
Bli leseombud!

BIBLIOTEK@LESERSOKERBOK.NO – 22 54 75 00

