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Beskrivning
Författare: Annina Rabe.
Alla älskar biblioteken. Ändå finns denna identitetskris. I biblioteksvärlden är det en sport att
ifrågasätta sig själv. Men kanske är det inte så komplicerat - man kan vara med och forma
framtiden genom att stå emot tidens vindar.
(Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)

Annan Information
Välkommen till Malmö högskolas bibliotek. Här kan du låna böcker och filmer. Läsa och surfa

med en av malmös vackaste utsikter. Söka och läsa artiklar, e-böcker m.m. i vårt stora utbud
av elektroniskt material.
Vi erbjuder Visa undersidor till Vi erbjuder. Skaffa bibliotekskort · Datorer & internet ·
Släktforskning · Fria webbresurser · Boken kommer · Digital hjälp · Företagare · Ny i Sverige
· Pedagoger · Programaktiviteter · Tyresö konsthall · Öppet & Kontakt Visa undersidor till
Öppet & Kontakt. Bibliotek · Personal · Kontakta biblioteket.
Mina sidor · Mina lån · Mina reservationer · Mina listor · Mina betyg · Mina nyckelord · Mina
inställningar · Mina lånekort. Start för innehåll. Lyssna på sidans text med ReadSpeaker.
Logga in. Användarinformation. Om du inte loggat in på webbplatsen tidigare måste du först
skapa ett eget användarkonto. Användare:.
Logga in. Hur går det till? Ange bara ditt lånekortsnummer och pin-kod så kan du använda alla
funktioner som biblioteket erbjuder. Lånekort: Pin-kod: Kom ihåg mig. Logga in. Inget
lånekort? FISKIS · FORUM · ORMINGE · BLOGG · Om oss · English · Anpassa sidan ·
Boka dator · Boka Studierum · Inköpsförslag · Fjärrlån.
Välkommen till Ljusnarsbergs bibliotek. Öppet. Måndag 13-18. Tisdag 10-16. Onsdag 10-16.
Torsdag 13-18. Fredag 10-14. Avvikande öppettider 2017. Dag före röd dag har biblioteket
alltid öppet 10-13. torsdag 22/6 öppet 10-16 fredag 3/11 öppet 10-13. Bibliotekstjänster som du
kan använda hemifrån. Sök böcker.
Välkommen till biblioteken i Hällefors och Grythyttan. Här finns böcker av alla slag för både
barn och vuxna, för studier och fritid. Du kan också använda internet, dricka en kopp kaffe
eller läsa en dagstidning. Wi-Fi finns på båda biblioteken.
Biblio är en ny app där du kan söka, låna och lyssna på bibliotekets ljudböcker – både online
och offline. Ladda ner från App Store eller Google Play. Lånetiden är 28 dagar och du kan
högst låna 2 e-ljudböcker på 7 dagar. När lånetiden har gått ut så försvinner boken från Mina
lån. Om du inte har hunnit lyssna klart kan du.
Ditt bibliotek, Boxholm · Finspång · Kinda · Linköping · Mjölby · Motala · Norrköping ·
Söderköping · Tranås · Vadstena · Valdemarsvik · Ydre · Åtvidaberg · Ödeshög · Databaser ·
Hjälptext · Ny låntagare? Unga berättare · Östgötaförfattare · Östgöta taltidning. Flera
sökalternativ. Logga in. Logga ut. Lånekort, personnr. eller.
Välkommen till Bibliotek i Väst! Kan du inte logga in. Kom till biblioteket och få ditt nya
lånekort. Skriv in ett eller flera ord i sökfältet. Kombinera flera ord genom att skriva in dem
efter varandra. Logga in med lånekortsnummer eller personnummer (ÅÅMMDDXXXX) och
PIN-kod om du till exempel vill reservera eller låna om.
I kommunen finns fyra folkbibliotek som är belägna i Strängnäs, Mariefred, Åker och
Stallarholmen. Mycket går också att nå digitalt. Vill du söka böcker, hitta kontaktuppgifter till
våra bibliotekarier eller något annat hittar du det på den nya bibliotekswebbplatsen.
Bibliotekslogga. Välkommen in på bibliotek.strangnas.se.
Har du glömt din pinkod? Du kan få en ny pinkod skickad till den e-postadress du har
uppgett. Klicka på länken Glömt pinkod? ovan och fyll i dina uppgifter så får du en ny pinkod
med e-post. Du kan också få hjälp att välja en ny pinkod på närmaste bibliotek. Ta med
legitimation.
Hästveda bibliotek länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster; Sösdala bibliotek länk till
annan webbplats, öppnas i nytt fönster; Tyringe bibliotek länk till annan webbplats, öppnas i
nytt fönster; Vinslövs bibliotek länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster; Vittsjö
bibliotek länk till annan webbplats, öppnas i nytt.
Ny i Sverige. Här kan du läsa mer om vad biblioteket har att erbjuda dig som är ny i Sverige
och vill lära dig mer svenska. Bild på de lättlästa boksamtalspåsar biblioteket erbjuder.
Bibliotekslänkar. Boka plats på program · Öppettider och kontakt · Nyinköpta medier ·

Inköpsförslag · Fjärrlån. Andra kataloger. Libris - en nationell söktjänst · Gunda - Göteborgs
universitet · Chans - Chalmers bibliotek. Sökverktyg. Avancerad sökning · Klassiska
katalogen · Sökhjälp · Startsida · Minneslista (0 poster).
Vi är 13 bibliotek, två biblioteksbussar och ett bibliotek på nätet. Logga in för att låna om och
reservera!
Program för Biblioteken i Falun. Detta är ett program för båda vuxna och barn och gäller för
alla Biblioteken i Falun. Programpunkter som tillkommit med väldigt kort varsel kan saknas i
pappersprogrammet, men webbkalendern och facebook är alltid uppdaterade.
Ett bibliotek är en samling böcker som kan vara i allmän eller enskild ägo. Ett offentligt
bibliotek tillhandahåller utöver böcker numera de flesta typer av media såsom tidningar,
tidskrifter, talböcker, ljudböcker, e-böcker, cd, video, dvd, noter och Internet. Dessa böcker
och de andra medierna finns ibland endast till förfogande.
Bibliotek. Mina lån länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du söka i
bibliotekets katalog, reservera medier och förnya dina lån. e-Böcker länk till annan webbplats,
öppnas i nytt fönster. Vår hemsida för e-böcker och strömmande ljudböcker. Sidan innehåller
även utförliga guider för dig som inte läst e-böcker.
På biblioteket i Grästorp kan du låna böcker, e-böcker, talböcker, kurslitteratur, cd-skivor och
mycket annat.
På biblioteket kan du förutom att låna böcker även läsa och låna tidningar och tidskrifter, låna
CD-skivor, DVD-filmer och ljudböcker. Du kan även släktforska, studera eller använda några
av våra datorer. På den här sidan hittar du grundläggande fakta om Säffle bibliotek,
evenemangstips, uppgifter om personal, aktuell.
I Lidköpings kommun finns det ett Stadsbibliotek, tre filialbibliotek och en bokbuss.
Stadsbiblioteket är ett nytt och soligt bibliotek med bra öppettider. Det är en plats att mötas för
folkbildning, demokrati och kulturupplevelser. Filialerna har samma roll på de mindre orterna.
Bokbussen med sina dagliga turer tar sig till dem.
Klicka dig vidare till Skellefteå biblioteks webbplats! Där kan du söka och reservera böcker,
låna e-böcker och e-musik, söka i databaser och se vad som händer på våra bibliotek.
Välkommen till SNOKA-bibliotek - ditt digitala bibliotek i Skåne Nordost. Här kan du söka
och beställa böcker till ditt närmaste bibliotek. Du kan också låna om dina lån via Mina sidor
(klicka på hänglåset) eller låna e-böcker och ta del av vad som händer på biblioteken. Bakom
SNOKA-bibliotek står biblioteken i Bromölla,.
På Biblioteket.se kan du bland annat söka och reservera böcker, låna om böcker, hitta
biblioteken och se öppettider.
Besöksadresser: Löddeköpinge bibliotek. Barsebäcksvägen 60, Löddeköpinge. Kävlinge
bibliotek. Kvarngatan 17, Kävlinge. Frågor om webbplatsen: kavlinge.bibliotek@kavlinge.se.
Österåkers bibliotek består av huvudbiblioteket i Åkersberga centrum och filialerna Ljusterö
och Ingmarsö. Det finns stort utbud av böcker och andra medier. Vi har även skrivare,
kopiator och scanner. Välkommen!
Biblioteken i Örnsköldsvik. Bibliotekens adventskalender Bibliotekens adventskalender.
Bibliotekens adventskalender. Adventskalendern är målad av Elisabeth Sjödin. Klicka på
bilden för att komma till adventskalendern och svara på dagens fråga. Du kan också klicka
här: länk till adventskalendern. Aktuellt på biblioteken:.
På vårt stadsbibliotek erbjuder vi ett brett utbud av media. Här hittar du inte bara böcker utan
även tidskrifter, filmer, TV-spel och mycket mer. Vi har även tre biblioteksfilialer i Rörvik,
Stockaryd och Vrigstad. Sävsjö stadsbibliotek. Östra Järnvägsgatan 16 A 576 31 Sävsjö
Telefon: 0382-154 00. Öppettider · Bibliotekskatalogen.
När du har loggat in på Mina sidor kan du utföra dina ärenden, till exempel låna om eller

ändra kontaktuppgifter. Du loggar in med ditt lånekortsnummer eller personnummer (10
siffror utan bindestreck) och din fyrsiffriga pinkod. Pinkoden får du vid ett besök på
biblioteket. Om du har glömt din kod kan du få en ny, men.
Den här webbplatsen innehåller kakor (cookies) för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.
Stäng Läs våra riktlinjer för kakor · Logga in. Utökad sökning. Arena. Språk. Google
Translate. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of
the translation. Powered by Google Translate.
Biblioteket ligger mitt i Solna centrum och består av tre våningsplan. På bottenplanet har vi
reception, barnavdelning, ungdomsavdelningen Chill samt tidningar och tidskrifter. Det är
också här du lånar och lämnar dina böcker. På bottenplan finns också "Vardagsrummet" och
"Lilla Lila" - rum där vi ofta har program som.
Öppettider Jul och Nyår: Lördag 23 december 10 - 14. Julafton, juldagen och. annandag jul
STÄNGT. Lördag 30 december 10 - 14. Nyårsafton och nyårsdag STÄNGT. Trettonhelgen:
Fredag 5 januari 10 -14. Lördag 6 januari STÄNGT. Relaterad information. Sök, låna om,
reservera i bibliotekets katalog länk till annan.
Ungdomsböcker på finska. Skrivet av: Åsa Zetterström. Vill du läsa ungdomsböcker på
finska? Vi har listat några som du kan låna från Umeå stadsbibliotek. Vill du hämta på ett
annat bibliotek i Umeåregionen är det inget problem.
23 aug 2017 . NYHETER. Konstutställning i vinter. I biblioteket finns nu konstuställningen
papp & lapp av Anna Brandt. Råd till nya studenter. Tre studenter, Kristoffer, Björn och
Matilda, ger sina tips på hur du kommer igång med dina studier på ett bra sätt. Bibliotekets nya
webbsida. Inför terminstarten har biblioteket en.
Pågår hela våren/hösten. Bokcirklar - (föranmälan) · Bokmåndag - boktips från när och
fjärran · Språkcafé, träna svenska med Röda Korset · Utställningar · Bibliotekets sida på
Facebook. Öppnas i nytt fönster.
Biblioteket får nya fönster 11-22 december. Vi har öppet som vanligt men det kan låta mer och
vara stökigare än vanligt. Vi varnar för att byggfläktar med mera kommer vara utplacerade i
biblioteket. Ord- och bildverkstaden. Under julhelgerna 22 december-7 januari är verkstaden
helt obemannad. Harplinge bibliotek
På gång i biblioteket. Fredag 15 december kl 10.15 blir det sagoläsning med jultema på Gnosjö
bibliotek. Vem vet - kanske kommer tomten på besök! Språkcaféet har sin julfest torsdag 14
december kl. 18 på Fabriken i Gnosjö. Gnosjö bibliotek finns på Facebook. Vi tipsar om
böcker, aktiviteter i biblioteket med mera.
Välkommen till Strömbackas bibliotek! Här finns modern teknisk utrustning som skrivare,
kopiatorer, trådlöst nätverk och förstås böcker, tidskrifter och plats för enskilda studier och
läsning. Via bibliotekets webb når du ett stort utbud av databaser och granskade källor på
internet.
Böckerna kommer nu istället att placeras ämnesindelat, men även där med ett löpnummer så
man enkelt kan se vad som är nyinköpt inom ämnet. En ny hyllplacering består alltså av en
ämneskod följt av ett nummer; till exempel V 2011:1, eller Im 2017:20. Omflyttningen kommer
att pågå ca ett halvår framöver. Om du inte.
PYSSLA DINA EGNA JULKORT. Kom och julpyssla på Barkarby bibliotek lördag den 16
december klockan 11-14.30. Du kan bland annat göra dina egna julkort, och så bjuder vi på
pepparkakor. 3 / 5. viksjö personal.
Under vecka 50 och 51 kommer gångvägen vid Fyren ned mot gångbron att vara avstängd.
Orsaken är kabelarbeten. Mer information. Julöppettider Julafton, juldagen och annandag jul
24 - 26 december: Stängt 28 december: Fjärås och Frillesås är inte bemannade. Nyårsafton och
nyårsdagen 31 december - 1 januari:.

8 nov 2017 . Att låna - hur gör jag? Låneregler och avgifter, bibliotekskort, lånetider, fjärrlån
med mera. Sök, reservera, låna om · Mina sidor. Här kan du kolla dina lån och reservationer.
Du kan även spärra bibliotekskort, ändra telefonnummer och e-postadress. E-biblioteket. Läs
e-böcker, lyssna på e-ljudböcker och.
Biblioteken i Uddevalla. Katalog, evenemang, mm.
Sök, låna om och reservera böcker och annat. Välkommen till Bibliotek Värmland!
Välkommen till biblioteken i Haninge! Biblioteken i Haninge är samlingsnamnet för alla
biblioteken i Haninge, det vill säga biblioteken i Brandbergen, Handen, Jordbro,
Västerhaninge, Haninge bokbuss samt utlåningsstationen på Ornö. Om du har ett lånekort på
något av biblioteken så gäller det på alla biblioteken i.
Julkul på bibblan för hela familjen. Kom i julstämning med oss på biblioteket!Lördag 18
november kl. 11-15 Bjärreds bibliotek och lördag 2 december kl. 11-15 Lomma bibliotek. Läs
mer. 2 nov 2017.
. bokbussen@enkoping.se · Mer om bokbussen. Fjärdhundra bibliotek. Skolvägen 7;
Fjärdhundra; 0171-62 68 30; fjardhundrabiblioteket@enkoping.se · Mer om Fjärdhundra
bibliotek. Grillby bibliotek. Storgatan 1; Grillby; 0171-62 55 10; 0171-62 55 90;
biblioteket@enkoping.se · Mer om Grillby bibliotek. Huvudbiblioteket.
Vänersborg har fyra bibliotek, biblioteket i Vänersborg och filialerna i Brålanda, Frändefors
och Vargön. Besök gärna bibliotekens egna webbplats där du kan söka i vår katalog, hantera
dina lån, hitta öppettider, se vårt program för både vuxna och barn, få boktips och mycket
mer. bibliotek.vanersborg.se länk till annan.
Bibliotek. Lättläst. Varmt välkommen till Linköpings stadsbibliotek! Vi består av ett
huvudbibliotek, nio närbibliotek samt en bokbuss. Vi ingår i Götabiblioteken som är ett
samarbete mellan folkbiblioteken i Östergötland inklusive Tranås. Tre tomtar. Besök oss! Här
hittar du öppettider och kontaktuppgifter · Lånekort från.
Webbplatsen Bibliotek Västra Mälardalen är ett samarbete mellan biblioteken i Arboga,
Kungsör och Köping. På webbplatsen hittar du information om våra verksamheter, nyheter
och tips och du kan söka i katalogen direkt i sökrutan överst på alla sidor.
På Stadsbiblioteket kan du låna böcker, talböcker, ljudböcker, språkkurser, musik, tv-spel
samt spelfilmer. Du kan också kostnadsfritt utnyttja övrig service som biblioteket erbjuder
såsom dagstidningar, tidskrifter, uppslagsböcker, internet, datorer för ordbehandling samt
läsapparater för mikrofilm. Eller varför inte ta en fika på.
Bibliotekets medarbetare prisas för god. Kommunikationsteamet på biblioteket utmärker sig
genom sitt sätt att marknadsföra sin och högskolans verksamhet. Nu får teamet Greta
Renborgs pris.
Så använder du bibliotekets e-böcker. Läs mer om hur det funkar att låna och läsa e-böcker på
olika plattformar och vilka databaser du kan använda för att söka e‑böcker. Läs mer om eböcker.
Finskt på Laholms bibliotek. Just nu har vi en liten utställning om finska krigsbarn i Halland.
Andra världskriget rasade i Finland och för att skydda barnen skickades de till Sverige. De
kom ofta ensamma med tåget, försedda med en namnlapp om halsen och placerades sedan ut i
svenska familjer. Kom gärna in och lyssna.
25 okt 2017 . Alingsås bibliotek är en del av. Alingsås kulturhus. Öppettider. Mån-tor 10-18.
Fre 10-15. Lör 10-14. Meröppet: 06-22 varje dag hela året med kulturhuskortet. Välkommen!
Tillhörande information. Alingsås biblioteks hemsida · Bibliotekets öppetider.
Titel: Tipsat av: Josefin Jansson. Under hösten har biblioteket i Jönköping haft besök av två
makalöst begåvade systrar, båda illustratörer och författare av bilderböcker. Lisen har bland

annat illustrerat ”Tio vilda hästar firar jul” och Emma har illustrerat adventsboken ”Tjoho, nu
är det jul!”. Men vad heter de i efternamn?
HALLONBERGEN. Hallonbergsplan 7. 17452 Sundbyberg. 08- 706 84 70
hallonbergens.bibliotek@sundbyberg.se · TYCK TILL · Tillgänglighet Hitta snabbt i A-Ö
English Suomi.
Barnens program för hösten är här! Pinnar, svampar, sånger, trolleri, lamm och krokodiler
kommer alla på något vis finnas med i barnens höst på biblioteket. Evenemangen har ett
begränsat antal platser. Hämta ditt program på något av Västerås bibliotek eller följ länken här
under. Här hittar du barnens program för hösten.
Växjö stadsbibliotek 08:00-20:00; Braås bibliotek 09:00-12:00; Gemla bibliotek 09:00-13:00;
Hovshaga bibliotek 09:00-13:00; Ingelstads bibliotek 10:00-12:3013:00-17:00; Lammhults
bibliotek 13:00-19:00; Rottne bibliotek 14:00-19:00; Teleborgs bibliotek 10:00-19:00; Åryds
bibliotek. Stängt; Tallgårdens minibibliotek
Falköpings bibliotek. Falköpings bibliotek. 11:00-19:00. Broddetorps bibliotek.
Obemannat08:00-17:00. Floby bibliotek. Stängt. Kinnarps bibliotek. Obemannat14:00-16:00.
Stenstorps bibliotek. Stängt. Vartofta bibliotek. Stängt. Åsarps bibliotek. Obemannat08:0018:00. Tillbaka. Föregående Nästa.
Databaser. Visste du att ditt lånekort är en guldgruva? Biblioteken har tillgång till en rad
informationsdatabaser. Vissa av dem kommer du endast åt på biblioteken men en del
databaser kan du komma åt hemifrån med ditt lånekort och PIN-kod!
Kultur i Väst och Författarcentrum Väst delar varje år ut priset till ett bibliotek som under året
visat på självständighet och mod när det gäller bokningar av författare. Och i år går priset till
Stenungsunds bibliotek och Kulturhuset Fregatten! Motiveringen lyder: ”Priset Författarnas
bästa bibliotek tilldelas i år Stenungsunds.
Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största forskningsbibliotek.
Öppen skrivarverkstad på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Bild på en fjäderpenna.
Skrivarkvällar på Ekerö bibliotek · Bild på stjärnor och prickar. Sagostunder hos biblioteket i
Ekerö centrum. Bild på händer som formar ett hjärta runt en jordglob. Språkcafé på Barnens
eget bibliotek i Stenhamra · Bild på Krakowkrubba.
Välkommen till Biblioteket som besökare eller användare av våra nättjänster! De tjänster som
vi erbjuder kan du läsa mer om under lämplig rubrik i vänsterspalten.
Universitetsbiblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma informationsresurs, i
första hand för vetenskaplig forskning och högre studier. Vi är ca 100 anställda vid fem
bibliotek, som är belägna vid fyra Campus. Vi har en stark ställning som ett bibliotek i
framkant, med kompetenta och engagerade.
Tidsresan i Malmö. Välkommen på en resa genom tiden! 13 miniutställningar på lika många
bibliotek visar lokala historiska föremål och fotografier. Utställningarna visas till och med den
28 januari.
På Katrineholms bibliotek kan du låna böcker, tidskrifter, DVD och musik. Du kan surfa
antingen på egen dator eller använda bibliotekets datorer.
Aktuellt på biblioteket. Granloholms bibliotek stänger idag torsdag kl 15.00 på grund av
sjukdom. Bibliotekets julkalender. Finns att följa på vår Facebook. Månadens tidskrift i
december är Filmrutan Filmrutan är ett litterärt magasin om film. Tidskriften ges ut av
Sveriges Förenade Filmstudios.
Bibliotek. Bildningen-Biblioteket I Finspång finns ett huvudbibliotek och två filialer i
Hällestad och Rejmyre. Vi ansvarar även för biblioteksverksamheten på Finspångs
gymnasieskolor Nya Bergska och Curt Nicolingymnasiet. Biblioteken i Finspång är en del av
Götabiblioteken, ett samarbete mellan alla folkbibliotek i.

Den här webbplatsen innehåller kakor (cookies) för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.
Stäng Läs våra riktlinjer för kakor · Logga in · Länk till Partille.se. Meny. Navigera. Startsida ·
Använda biblioteket · Lånekort · Läsa på olika sätt · Data- och teknikhjälp · Läxhjälp · Ny i
Sverige · Studerande · Regnbågshyllan.
Öppet idag. Alby bibliotek 11:30 - 16:00. Fittja bibliotek 12:00 - 19:00. Hallunda bibliotek
11:30 - 19:00. Tullinge bibliotek 11:30 - 19:00. Tumba bibliotek 11:00 - 20:00. Vårsta bibliotek
08:00 - 20:00.
Söka. Sök artiklar, böcker, tidskrifter, forskning och examensarbeten m. m. Här hittar du även
support och tips för våra söktjänster, databaser och e-resurser. student i biblioteket.
SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till
forskning och utbildning. Besök oss i Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp.
Norrtälje bibliotek på webben. Här kan du sköta alla dina biblioteksärenden, söka i katalogen
eller se alla program och evenemang som biblioteken arrangerar. Här finns också mängder av
boktips för barn, unga och vuxna.
Folkbiblioteken Lund. Stadsbiblioteket 09:00-20:00; Dalby 13:00-19:00; Genarp 11:00-19:00;
Klostergården 10:00-17:00; Linero 10:00-17:00; Norra Fäladen 09:00-17:00; Stångby Stängt;
Södra Sandby 10:00-17:00; Veberöd 10:00-17:00; Väster 10:00-17:00. Tillbaka. Föregående
Nästa.
I Karlstads kommun finns tio bibliotek: Stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla,
Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka.
Norrköping stadsbibliotek - ett bibliotek med fantasi.
Till innehållet; Talande Webb. English · Suomi · Svenska · Tillgänglighet · Logotypen för
denna webbsida Till startsidan. Start; Bibliotek · Arjeplog · Arvidsjaur · Glommersträsk ·
Boden · Boden bokbuss · Harads · Gällivare · Gällivare bokbuss · Malmberget · Haparanda ·
Haparanda bokbuss · Jokkmokk · Vuollerim · Kalix · Töre.
Biblioteken i Södertälje - gemensam webbplats för Södertälje stadsbibliotek, Järna bibliotek,
Mölnbo bibliotek, Hölö bibliotek och Enhörna bibliotek. Stadsbiblioteket ligger i Luna
kulturhus som finns på Lunagallerians mellanplan i Södertälje centrum. Här finns även Café
Blå och Luna biljettcentrum.
Välkommen till biblioteken i Eslövs kommun! Bibliotek är möjligheternas hus! Här finns
mötesplatser, informationsspunkter, mediasamlingar, studieplatser och mycket mer. Här kan
man också få kulturupplevelser tillsammans med andra såväl som en lugn stund för sig själv.
Välkommen till Karlskoga bibliotek - en plats för dig!
Huvudmeny. BIBLIOTEKEN. Bjuv. Bjuvs bibliotek · Billesholms bibliotek · Ekeby bibliotek.
Båstad. Båstads bibliotek · Förslövs bibliotek · Grevie bibliotek · Torekovs bibliotek · Västra
Karups bibliotek · Östra Karups bibliotek. Helsingborg. Helsingborgs Stadsbibliotek ·
Biblioteksbussen Helsingborg · Idé A Drottninghög.
Tibro bibliotek fyller 50 år! 2017-10-09 Kom och fira med oss när Tibro bibliotek fyller 50 år.
Torsdag 12 oktober kl.18.00. Välkommen! Steriliserad person går uppför en trappa en annan
person bygger. Text: Uppgradering pågår Uppgradering av bibliotekssystem 2017-10-02 Tisdag
3 oktober uppgraderar vi vårt.
OneSearch. OneSearch är ett megaindex som innehåller merparten av våra samlingar. Om du
har svårt att veta var du skall börja söka efter information, då är detta en bra utgångspunkt.
OneSearch ersätter vår tidigare metasöktjänst Summon. Sök i allt. Sök i allt; Endast böcker;
Endast artiklar. Nyckelord, Titel, Författare.
Välkommen till Bibliotek Skåne Sydost. Här kan du söka och beställa böcker, tidskrifter, film,
ljudböcker, e-böcker mm. Du kan också låna om via Mina sidor (klicka på "Logga in"). Se
även vad som händer på biblioteken i vår "Evenemangskalender". Bibliotek Skåne Sydost är

biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup,.
Personalsituationen på biblioteket är just nu mycket ansträngd så vi ber om överseende med
att det kan ta lite längre tid än vanligt att få svar på mail eller på telefon. Vuxeninformationen
är obemannad fram till 12:00 varje vardag. Från och med den 4 december stänger
Huvudbiblioteket klockan 18:00 varje vardag.
Bibliotek. Till biblioteken är alla välkomna, små och stora från när och fjärran! Biblioteket är
fyllt av böcker för alla åldrar och olika intressen. Här finns läsplatser, surfdatorer och wifi.
Storfors bibliotek är med i Bibliotek Värmland, vilket innebär att du lätt kan låna och lämna
böcker i hela Värmland. Storfors bibliotek och övriga värmländska bibliotek finns på den
gemensamma webbplatsen www.bibliotekvarmland.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt
fönster.
Välkommen till Norbergs kommunbibliotek! På biblioteket kan du låna böcker, både för stor
och liten och på olika språk, låna dator för att surfa, läsa dagstidningar, delta i bokcirklar,
olika evenemang och mycket mer. Jul- och Nyårshelgens öppettider hittar du till höger på
sidan.
Välkommen att besöka Mariestads nyrenoverade bibliotek för att låna, läsa, använda datorer,
söka information, släktforska eller bara vara. Biblioteket har även tjänster som är tillgängliga
dygnet runt via nätet - bibliotekskatalogen, e-böcker, e-ljudböcker och databaser. I
bibliotekskatalogen kan du söka media samt logga in.
Humanistiska biblioteket. Biblioteket riktar sig mot Humanistiska fakulteten och har böcker
och tidskrifter inom humaniora och kulturvetenskaperna. Här finns också det nationella
biblioteket för genusforskning KvinnSam, donerade samlingar och rariteter samt äldre tryck,
handskrifter, vardagstryck och ljud- och.
Talbokcirkel. Tid: kl 14.00-16.00. Plats: Sollentuna bibliotek. Datum: 2017-12-19. Se hela
programmet · Logotyp Sollentuna kommun. Biblioteken i Sollentuna. Telefon: 08-579 219 00.
E-post: biblioteket@sollentuna.se. Google Translate.
Bibliotek Huddinge består av sju enhetsbibliotek i Huddinge kommun. Flemingsbergs
bibliotek, huvudbiblioteket i Huddinge, Segeltorps bibliotek, Skogås bibliotek, Trångsunds
bibliotek och Vårby bibliotek med Barnkonsten.
Egen nedladdning av talböcker hos Legimus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nu kan du, som på grund av synskada, läs- och skrivsvårigheter eller annat handikapp inte
kan läsa vanliga böcker, själv ladda ner talböcker, eller lyssna strömmande från MTM:s webbbibliotek Legimus. Du behöver: dator.
Mariehamns stadsbibliotek. Strandgatan 29; PB 76; AX-22100 Mariehamn; +358 (0)18 531 411;
biblioteket@mariehamn.ax · Mer information om stadsbiblioteket · Följ oss på Facebook!
2 dagar sedan . Här hittar du litteratur du kan låna på högskolebiblioteket, e-böcker, databaser
för informationssökning, artiklar, uppslagsböcker och mycket mer. Du kan se dina lån,
reservera och låna om böcker. Boka en bibliotekarie för vägledning i information.
Biblioteket är en mötesplats mitt i Skara dit alla är välkomna. Här möts olika åldrar och skilda
kulturer. På biblioteket finns böcker på olika språk, för barn och vuxna. Här hittar du också
tidningar, tidsskrifter, musik, film, datorer, till gång till wifi och mycket annat. Vi erbjuder
även intressanta föraläsningar, samtal, barnteater.
Bollnäs bibliotek. Öppettider vecka 51, 52 och 1. julkula350. Bollnäs bibliotek. Vecka 51.
Måndag 18/12 10.00 - 19.00. Tisdag 19/12 10.00 - 16.00 (på grund av personalvård). Onsdag
20/12 10.00 - 19.00. Torsdag 21/12 10.00 - 19.00. Fredag 22/12 10.00 - 18.00. Lördag 23/12
10.00 - 14.00. Julafton 24/12 STÄNGT.
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