Bogbussen er Vejrups mobile bibliotek og medbringer et
spændende udvalg af alle biblioteksmaterialer til børn, unge
og voksne.

Velkommen

Hver fredag er Bogbussen i dit lokalområde
og kører efter følgende køreplan:
Jerne (Bøndergårdsvej)
Gjesing (ved Esbjerg Storcenter)
Hjerting (Havbakken)
Vejrup (ved skolen)
Grimstrup (ved børnehaven)

09:30–10:00
10:15–11:15
11:30–12:15
13:15–14:15
14:30–16:00

i din Bogbus

Bogbussen fungerer som et vigtigt mødested for mange borgere i Vejrup. Vi fra biblioteket er glade for at kunne bidrage til
at styrke lokalsamfundet. Til gengæld håber vi på, at du bakker
op om bogbussen og benytter dig af vores tilbud.
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Vejrup

Bogbussen er Vejrups mobile bibliotek og medbringer et spændende udvalg af alle biblioteksmaterialer til børn, unge og voksne. Bussen besøger i løbet af ugen 25 stoppesteder i hele kommunen, som
nøje er udvalgt efter, hvor borgerne benytter sig af
tilbuddet.

I Bogbussen kan du blandt
andet finde:

Du kan også få vejledning
i, hvordan du kan bruge vores mange digitale tilbud:

•

Tidsskrifter

•

Databaser

•

Musik

•

Musik på nettet

•

Film

•

Film på nettet

•

Bøger (romaner, faglitteratur,
billedbøger og meget andet)

•

Ebøger

•

Lydbøger

•

Spil (til PC, PlayStation og
Wii)

•

Mindre legeteksmaterialer

Har vi ikke lige det, du skal bruge, kan du bestille det. Så tager
vi det med, så snart materialet er
ledigt. Du kan bestille det, du har
brug for på www.ekb.dk eller hos
personalet i bogbussen.

Skoler kan bestille bogbussen
til en biblioteksorientering, hvor
vi giver eleverne en oplevelse af,
hvad et moderne bibliotek og en
moderne bogbus kan bruges til.

Der er naturligvis adgang til internettet fra bogbussen, og vi
medbringer blandt andet en
iPad med gode apps til børn. Du
kan også på stedet få vejledning
i digital selvbetjening på for eksempel kommunens hjemmeside. Der er nemlig altid en bibliotekar med bogbussen, så du
er sikker på at få både personlig,
kompetent og venlig hjælp.

Bogbussen kan i øvrigt bestilles
til for eksempel byfester. Kontakt
personalet for at høre mere om
mulighederne.

Du kan holde styr på bussens
besøg i Vejrup ved at tilmelde
dig vores gratis SMS service på
www.ekb.dk/smsservice. Så sender vi dig en besked når bussen
er på vej til dig eller, når der er
ændringer i køreplanen.

På www.ekb.dk/koereplan kan
du se den samlede køreplan for
bogbussen. Du kan også få en
print-version af køreplanen i
bussen. Bemærk, at bogbussen
ikke kører i juli måned, mellem
jul og nytår, 1. maj og Grundlovsdag.

