RÄTTVIKS
BIBLIOTEK

Välkommen!

Rättviks bibliotek
– kommunens vardagsrum

Tre bibliotek står öppna för läsupplevelser och
informationssökning.
Huvudbiblioteket är inrymt i Rättviks kulturhus tillsammans med naturmuseum och
konsthall. Filialer finns i Boda och Ore.

Via rattvik.se/bibliotek kan du med hjälp av
lånekort och pinkod söka efter medier i
bibliotekskatalogen, göra reservationer,
förlänga dina lån och låna e-böcker.

Vi erbjuder:
Öppet sju dagar i veckan
10 000 romaner/deckare
8 000 böcker för barn och ungdom
800 dvd att hyra
Faktaböcker om
allt tänkbart
Fantasy-avdelning
Cd-böcker och
mp3-böcker
Språkkurser på cd
Böcker med
STOR STIL för dig
som har svårt att
läsa liten text
Utländsk litteratur
Rättviks kulturhus är en mötesplats
med många aktiviteter.

Talböcker i DAISY-format för dig som
har svårt att läsa tryckta böcker
Äppelhylla med böcker för barn med
särskilda behov
Lättlästa böcker för alla åldrar på
LL-hyllan
Boken kommer-service till den som
inte själv kan komma till biblioteket
Fjärrlån – böcker som inte finns hos oss
kan vi beställa från andra bibliotek

Våra e-tjänster:
Global Grant –
databas för stipendier och fonder
Alex* –
författarlexikon
Landguiden* –
fakta om länder
Elib –
låna e-böcker

Besök oss:

* sökbara endast
via biblioteket

rattvik.se/bibliotek
facebook.com/rattvikkulturhus
instagram.com/rattvikskulturhus

På biblioteket kan du
läsa och låna dagstidningar och
tidskrifter i läspaviljongen
hyra dvd, både för vuxna, barn och
ungdom
låna dator, surfplatta och det finns fri
tillgång till WiFi
få nyhetslistor med senast inköpta
böcker

I kulturhuset kan du också
delta i författarbesök, konserter,
teaterföreställningar, familjeprogram,
workshops, visningar i konsthallen och
naturmuseet.
Se mer info rattvik.se/kulturprogram

Rättviks bibliotek

Rättviks kulturhus
Storgatan 2
E-post: bibliotek@rattvik.se
Tfn 0248-701 95 • Fax 0248-701 99
www.rattvik.se/bibliotek
Facebook.com/rattvikkulturhus
Instagram.com/rattvikskulturhus
Öppettider:
mån-tor 11–19
fredag
11–16
lördag
11–14
söndag
13–16

Boda bibliotek

i Bodahus
Tfn 0248-707 76

Öppettider:
måndag 15–19
onsdag
11–15

Ore bibliotek

i Orestrands servicehus
www.rattvik.se/bibliotek-ore
Facebook • Tfn 0258-109 55
Öppettider:
tisdag
16–19
onsdag
10–13, 15–19
fredag
10–13
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