
Inbjudan till  
biblioteket!

Bibliotekskortet tillhör alla
 » Det finns bibliotek eller biblioteks

tjänster i alla kommuner i Finland. 

 » Alla som har en adress i Finland kan få 
ett bibliotekskort. 

 » Barn får sitt bibliotekskort gratis, vuxna 
får sitt första bibliotekskort kostnads
fritt. Du kan skaffa ett bibliotekskort 
också till en baby.

Böcker för alla åldrar
Du kan hitta lämplig läsning i alla livsskeden. 
Babyn kan bekanta sig med pekböcker, som har 
tjocka blad och tydliga bilder. Det finns rim och 
ramsor, sångböcker, bilderböcker och sagor. Det 
finns många böcker som handlar om vardagen, 
läggdags, daghemmet, hur det är att besöka 
hälsostationen, olika känslor och omställningar i 
familjen. På fackboksavdelningen kan föräldrarna 
låna böcker om barnets utveckling. Det finns ock
så tidningar, musik, ljudböcker, eböcker, filmer 
och spel  för både barn och föräldrar.

Biblioteket hjälper!
Personalen på biblioteket hjälper er 
gärna att hitta lämplig läsning. Du 
kan be dem rekommendera böcker 
utgående från ålder eller intresse.



Babypoesi och  
sagostunder
En del bibliotek erbjuder program för 

babysar och barn i lekåldern, fråga 
på din filial om de har babypoesi, sa

gostunder, övernattningar för mjukisdjur 
eller annat barnprogram. Biblioteksevene

mang är gratis och öppna för allmänheten. Man 
behöver inte vara tyst på biblioteket!

När det är svårt att läsa 

Biblioteken lånar också ut LLböcker, böcker med 
korta meningar och stor stil. Lättläst kan passa 
för dig som inte har svenska eller finska som 
modersmål.

Om du har svårt att läsa vanliga böcker för 
att du har dyslexi eller inlärningssvårighe
ter, kan du be biblioteket om hjälp. De ger 
koder till Celias kostnadsfria talbokstjänst.  
I Celias talbokssamling finns böcker för läsa
re i alla åldrar. Kom ihåg att du också kan lyss
na på ljudböcker tillsammans med ditt barn.

Det flerspråkiga biblioteket
Det finns böcker på många språk på biblioteket. Det flersprå
kiga biblioteket betjänar hela landet och det är öppet för 
alla. Det finns böcker på mer än 80 språk för barn, unga och 
vuxna, det finns också musik, filmer, tidningar ljudböcker och 
eböcker. Biblioteken distribuerar material till filialer runtom i 
Finland. Besök ditt närbibliotek och be personalen beställa det 
du vill ha.

Välkommen till ditt bibliotek! 

Du hittar öppettider och 

kontaktuppgifter på din 

hemkommuns webbplats. 


