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GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE 

HOVEDBIBLIOTEKET 

NYKØBING F BIBLIOTEK 

KONGENSGADE 43, 4800 NYKØBING F  

TLF: 5473 1600 

E-MAIL: BIBVOK@GULDBORGSUND.DK 

 

NYSTED BIBLIOTEK 

ADELGADE 11, 4880 NYSTED  

TLF: 5473 1735 

E-MAIL: BIBNYST@GULDBORGSUND.DK 

 

NØRRE ALSLEV BIBLIOTEK 

HELENE STRANGESVEJ 1, 4840 NØRRE ALSLEV  

TLF: 5473 1700 

E-MAIL: BIBNOER@GULDBORGSUND.DK 

 

SAKSKØBING BIBLIOTEK 

RÅDHUSGADE 6, 4990 SAKSKØBING 

TLF: 5473 1720 

E-MAIL: BIBSAKS@GULDBORGSUND.DK 

 

STUBBEKØBING BIBLIOTEK 

DOSSERINGEN 3, 4850 STUBBEKØBING 

TLF: 5473 1675 

E-MAIL: BIBSTUB@GULDBORGSUND.DK 

 

VÆGGERLØSE BIBLIOTEK 

STOVBYVEJ 3, 4873 VÆGGERLØSE 

TLF: 5473 1692 

E-MAIL: BIBVAEG@GULDBORGSUND.DK 

 

WWW.GULDBIB.DK 
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BØGER TIL 
LÆSEKLUB 
 

 

BESTILLING AF BØGER TIL LÆSEKLUBBER 
PÅ GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE 
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LÆSEKLUB-BESTILLINGER VIA 
GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE 

 

 

 

 

Når du bestiller bøger hjem via dit lokale bibliotek til 

din læseklub, har du flere forskellige muligheder: 

 

Én i læseklubben afleverer en liste med  

Medlemmernes navne, adresser og personnumre. 

ALLE i klubben skal være indmeldt på biblioteket. 

Husk at skrive, hvilket bibliotek den enkelte ønsker 

at hente/aflevere på. 

Lånetiden er en måned, og hver enkelt hæfter for sine 

lånte bøger. 

Der sendes besked ud til hver enkelt, når de bestilte 

bøger kan afhentes på biblioteket. 

Biblioteket skal have 14 dage til at bestille de enkelte titler. 

 

Én person bestiller x-antal bøger til x-antal personer 

i læseklubben. 

Samme person hæfter for ALLE  lånte bøger til læseklubben. 

Samme person henter/afleverer alle lånte bøger. 

Lånetiden er én måned. 

Biblioteket skal have 14 dage til at bestille de enkelte titler. 
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Guldborgsund-bibliotekerne og Roskilde  

Bibliotekerne har indkøbt et antal bogposer.  

Der er 8 eksemplarer af hver titel i hver bogpose. 

Posen lånes og afleveres samlet  af én fra læseklubben. 

Samme person hæfter for alle bøgerne i posen. 

Lånetiden er to måneder. 

Man kan selv reservere/bestille bogposen på 

www.guldbib.dk 

Roskilde Bibliotekerne: Bøgerne skal bestilles hjem via 

en bibliotekar på dit lokale bibliotek 

 

 

Det er ikke muligt at reservere bestemte titler til brug 

længere frem i tiden. 

Som hovedregel kan man ikke bestille titler fra indevæ-

rende samt foregående år. 

 

Husk at biblioteket skal bruge ca. 14 dage til at bestille 

alle bøgerne hjem fra andre biblioteker. 

 

 

 


