
ONKO VAIKEA 
LUKEA 

TAVALLISIA 
KIRJOJA?

SKÖVDE STADSBIBLIOTEK

Tervetuloa kirjastoon!

Aukioloajat ja yhteys 

Kaupunginkirjasto
Maanantai - Torstai klo 10-19
Perjantai klo 10-18
Lauantai - Sunnuntai klo 12-16
0500 - 49 80 70 / stadsbiblioteket@skovde.se

Skultorpin kirjasto
Maanantai klo 9-13
Keskiviikko klo 15-19
0500 - 49 89 59 / skultorpsbibliotek@skovde.se

Stöpenin kirjasto
Torstai klo 12-18.30
0500 - 49 79 60 / stopensbibliotek@skovde.se

Södra Rydin kirjasto
Maanantai klo 12-18
Tiistai klo 10-14
Keskiviikko klo 12-18
Torstai - Perjantai klo 10-14
0500 - 49 89 55 / biblioteket.sodraryd@skovde.se

Tidanin kirjasto
Tiistai klo 15-19
0500 - 49 72 18  / tidansbibliotek@skovde.se
 
Timmersdalan kirjasto
Tiistai klo 15-19
0500 - 49 73 60 / timmersdalabibliotek@skovde.se

Värsåsin kirjasto
Tiistai klo 16-20
Keskiviikko klo 9-13
Torstai klo 17-20
0500 - 49 89 90 / varsasbibliotek@skovde.se

Kesällä aukioloajat muuttuvat, kysy kirjastostasi!

uppdaterad 200323

Kirjoja joissa on isot kirjaimet
Joskus on helpompi lukea, jos kirjaimet ovat 
suurempia. Kaupunginkirjastossa on suuri määrä kirjoja 
joissa on erityisen suuri teksti. Pienemmät kirjastomme
voivat tilata sinulle kirjoja joissa on isot kirjaimet.

Kirja tulee (Boken kommer)
Jos sinulla on iän, toimintarajoitteen tai pitkäaikaissai-
rauden vuoksi vaikea tulla kirjastoon, kirjasto voi tulla 
sinulle kotiin!

Miten tämä tapahtuu?

Soita ja kerro meille, mitä haluat lainata, niin kokoam-
me kirjalaatikon ja toimitamme sen kotiovellesi.
”Kirja tulee” on palvelu, joka ei maksa
sinulle mitään lainanottajana.

Mitä voit lainata?

Voit valita kirjastosta kaikkea. Siellä on kaunokirjal-
lisuutta, tietokirjoja, äänikirjoja, kirjoja joissa on erityi-
sen suuri teksti ja helposti luettavia kirjoja.

Ota yhteyttä!

Keskustele kirjaston henkilö-
kunnan kanssa tai käänny 
suoraan Specialmedia –osaston 
puoleen.

Suora puhelin: 0500 - 49 80 73
sähköposti: 
specialmedia@skovde.se



Äänikirjat
Kirjastossa on suuri määrä äänikirjoja CD-levyllä. On äänikir-
joja lapsille, teini-ikäisille ja aikuisille. Monet äänikirjat ovat 
saatavana myös mp3-levyllä.

Äänikirjoja ja e-kirjoja (teksti) voi lainata ja lukea Biblio -
sovelluksen kautta. Käytä tablettia tai älypuhelinta. Toimii 
myös tietokoneen lukuohjelmalla. Voit lukea suoratoistona, 
kun olet yhteydessä internetiin, tai voit ladata kirjan soitti-
meesi. Laina-aika on 28 päivää.

Helppolukuisia kirjoja
On kirjoja, joita on helpompi lukea kuin muita kirjoja.
Teksti on lyhyempi yksinkertaisilla sanoilla ja kieli on help-
poa, ilman että siitä tulee tylsää.

Löydät monia uusia kirjoja, joissa on helposti luettava teksti,
sekä romaaneja että tietokirjoja.
Löydät myös klassikoita helposti luettavalla tekstillä.

Helppolukuinen sanomalehti
8 SIVUA (8 SIDOR) on uutislehti ruotsin kielellä.
Voit tilata lehden tai lukea sen kirjastossa.

DAISY - puhekirjat
Kirjastossa erotamme äänikirjat ja puhekirjat toisistaan.
Puhekirja on luettu kirja niille, joilla on lukuvaikeuksia.
Voit lainata puhekirjoja vain kirjaston kautta.

On sekä romaaneja että tietokirjoja.

Voit kuunnella puhekirjaa monin tavoin, esimerkiksi:
• DAISY -soittimella
• tietokoneella
• matkapuhelimella
• tablettilla
• joillakin CD-soittimilla, jotka pystyvät toistamaan  
 mp3-levyjä

Puhekirjojen lainausoikeus on ihmisillä, joilla on toimintara-
joitteen, sairauden tai vamman vuoksi vaikea lukea painettua 
tekstiä.

Legimus on palvelu sinulle, joka tarvitset äänikirjoja.
Legimus -sovelluksessa voit itse ladata äänikirjoja tieto-
koneellesi.
On myös sovellus, jossa voit kuunnella äänikirjoja.
Varaa aika kirjastossa Legimuksen saamiseksi!

”Puhekirja tulee” (Talboken kommer) on palvelu ihmisille, 
jotka lukevat päivälehteään äänilehtenä. Kirjasto lähettää di-
gitaalisesti haluamasi puhekirjat suoraan soittimellesi. Lisää 
tietoa saat kirjastosta!

Onko vaikea lukea tavallisia kirjoja?
Kirjasto voi tarjota sinulle monia erilaisia tapoja lukea romaa-
neja ja tietokirjoja.

Voit:

• lainata puhe- ja äänikirjoja
• lainata helposti luettavia kirjoja
• lainata kirjoja joissa on isot kirjaimet

Voit:

• lukea uutislehden 8 SIVUA (8 SIDOR)
• etsiä internetistä
• saada apua henkilökunnalta, jolla on
tietoa luku- ja kirjoitusvaikeuksista

On ilmaista lainata.
Tarvitset vain lainakortin
jonka saat kirjastosta.


