Kohtsillään kesä 2022, kirjasto ja kulttuuri

Kirjasto palvelee kesällä
Korona on väistynyt ja voimme jälleen tavata toisiamme ja käydä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kirjasto on
paikka, jossa voit viettää aikaa, lukea lehtiä ja tutustua ajankohtaisiin aiheisiin sekä lainata maksutta
monipuolista aineistoamme.
Kirjasto on auki koko kesän ja toimintamme keskittyy pääkirjastoon. Pääkirjasto on kesällä auki joka päivä
maanantaista perjantaihin. Monninkylän kirjasto on kiinni 17.6 – 15.8.

Lisäksi Askolan kirjastot ovat kiinni tiistaina 7.6. ja keskiviikkona 8.6. Koha-kirjastojärjestelmän
versionvaihdon takia.
Kesän aikana jalkaudumme myös Monninkylän torille kahtena kesälauantaina: torin avajaisissa lauantaina
11.6. sekä heinäkuussa 9.7. Tule tervehtimään kirjaston henkilökuntaa torilla ja tutustu samalla pieneen
mukanaolevaan kirjavalikoimaan. Voit myös lainata ja palauttaa kirjoja. Ota kirjastokortti mukaan tai tule
tekemään kirjastokortti itsellesi (henkilöllisyystodistus mukaan).
Muutokset mahdollisia. Säävaraus.

Kirjastokortti on käyttöliittymäsi kirjaston monenlaisiin palveluihin
Helle-Finnasta voit kirjastokortilla ja siihen liitetyllä nelinumeroisella pin-koodilla lukea ja kuunnella eaineistoa (Ellibs, Biblio) ja katsoa elokuvia (Viddla, Kirjastokino, Elonet) sekä kuunnella musiikkia (Naxos).
Uutena on myös Medici.tv, jonka ilmaisessa videopalvelussa voit katsella tuhansia huippulaatuisia

videoita konserteista, oopperoista ja baleteista sekä dokumentteja ja opetusmateriaalia.

PressReader-palvelussa voit lukea tuhansia sanoma- ja aikakauslehtiä 120 eri maasta yli 80 kielellä!
Palvelusta löytyy esimerkiksi suomenruotsalaisia sanomalehtiä (HBL, Östnyland), suomenkielinen
tarjonta on suppeampi.
Lataa PressReader-sovellus tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kirjaudu PressReaderiin ja lue
kaiken maailman sanoma- ja aikakauslehtiä missä vaan oletkin!

Kirjastomaksuja voi nyt maksaa myös verkossa! Löydät maksupalvelun Maksut -välilehdeltä, kun kirjaudut
omiin tietoihisi verkkokirjastossa https://helle.finna.fi .
Maksupalvelun käyttö edellyttää, että kirjaston asiakastiedoissasi on toimiva sähköpostiosoite. Maksun
minimisumma on 2 euroa, ja kaikki maksut on maksettava kerralla.

Näyttelyt pääkirjastossa
Kohtaamisia toukokuussa
Askolan kuvataidekoulun kevätnäyttely on nimeltään Kohtaamisia.

Kuva: Sari Vainio
Kohtaamisia on monenlaisia – ihmisten välisiä, maailmoiden välisiä, mielikuvituksessa ja tekniikoissa.
Askolan kuvataidekoulun 5 – 16-vuotiaiden töitä on toukokuussa esillä Askolan pääkirjastossa. On
grafiikkaa, piirroksia, maalauksia ja keramiikkaa, värikkäästi ja ilmeikkäästi.
Kohtaamisia-näyttely on esillä Askolan pääkirjastossa 7.5. – 27.5. kirjaston aukioloaikoina.

Äiti maa muuttaa – veneinstallaatio kesällä
Tiina Kolehmaisen veneinstallaatio Äiti maa muuttaa on esillä Askolan pääkirjastossa koko kesän.

Kuva Keth Strömdahl
Keskiössä on vanha ruuhi ja puuveistoksia jotka käsittelevät mytologiaa ja toiseutta.
Tiina Kolehmainen on askolalaisille tuttu Askolan kuvataidekoulun opettajana.

