
 
 
 

ÖPPETTIDER JUL & NYÅR

Öppet och stängt under jullovet 22 dec -12 januari.

Torsdag 23 dec                         STÄNGT
Måndag 27 dec                        Öppet 13.00- 15.00
Tisdag 28 dec                           Öppet 17.00 - 20.00
Torsdag 30 dec                        Öppet 17.00 - 20.00
Måndag 3 januari                     Öppet 13.00 - 15.00
Tisdag 4 januari                       Öppet 17.00 - 20.00
Torsdag 6 januari                      STÄNGT
Måndag 10 januari                   Öppet 13.00 - 15.00
Tisdag 11 januari                      Öppet 17.00-20.00

Bjurholms bibliotek

Tusen tack till de 71 personer som svarade på enkäten!
Undersökningen visade att bibliotekets verksamhet har
fungerat bra under pandemin och många uppskattar
möjligheten till självservice och att kunna komma in med
sin tagg, meröppet. 

Ni besökte oss mest för att låna, lämna eller hämta
reserverade böcker men många kom hit för att bara ta en
paus. Det upplevs lätt att få hjälp och personalen är
välkomnande och kunniga. Bibliotekets utbud är bra men
kan bli bättre, där tar vi gärna emot förslag på vad ni vill
läsa. 

Flest besökare är mellan 46 och 65 år, sedan var det jämt
fördelat mellan åldrarna 26 till 45 år och 66 år och uppåt.
76,6 procent i undersökningen var kvinnor.

RESULTAT
KUNDUNDERSÖKNING
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DIGITAL HANDLEDNING

Kurs för seniorer på måndagar eller drop
in-hjälp på torsdagar.

Kontakta bibliotekets handledare för mer
information: josefine.larsson@bjurholm.se

Bjurholms bibliotek

BOKCIRKEL JANUARI

BOKPRAT 4/1

Vår personal berättar om intressanta barn-
och ungdomsböcker, facklitteratur,
skönlitteratur och deckare. Lite av varje
och fika förstås.

Plats: Biblioteket. Tid: 18.30

Biblioteket startar en bokcirkel under
januari månad. Har ni förslag på lämpliga
tider för träffar  eller böcker som skulle
passa så hör gärna av er till Karin.



DIGITAL HANDLEDNING
DIGITAL HANDLEDNING

BIBLIOTEKETS E-TJÄNSTER

Se en film till jul, eller låna böcker via
bibliotekets digitala e-tjänster, helt gratis
förstås!

Logga in på minabibliotek.se med ditt
personnummer och personliga kod, samma
som när du lånar böcker på biblioteket. Välj
e-biblioteket.

Biblio erbjuder e-böcker och ljudböcker.
Välj umeåregionens bibliotek. sök igen en
bok, välj om du vaill ha den som e-bok eller
ljudbok. klicka låna. Finnns även som app.

Cineasterna erbjuder filmer i massor av
kaegorier. 2 lån per person och vecka. Välj -
e-film sedan klicka på cineasternas stora
logga (samma som bilden här brevid) för
att komma till filmerna. Välj umeregionens
bibliotek, sök igen en film och klicka på den
för att börja se.

Pressreader erbjuder tidningar från 150
länder.  Klicka på E-biblioteket, E-tidningar
och välj länken ”Pressreader var du än
befinner dig”. Klicka sedan igen på "gå
vidare till pressreader. Finns även som app.
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Bjurholms bibliotek

Nyhetsbrev via epost varje månad producerat av våra främsta redaktörer

 Läsvärt på vår Barn- och Ungdomsavdelning:

Jag har köpt in flera bra, roliga spännande böcker som finns att låna. Böckerna är
också utmärkta julklappstips.

”Den magiska julkatten” av Ester Roxberg är en fint illustrerad bilderbok om pojken
som träffar katten Sixten kvällen före julafton och får följa med på en magisk slädtur.
I bilderboken ”En enhörning till jul” av Anna Currey får Milly alla sina julönskningar
uppfyllda.

Martin Widmark har kommit ut med en ny ”läs och lös-bok” om LasseMajas
detektivbyrå; Julsabotören. Läs kapitlen, lös gåtan och få svaret på nästa uppslag.
Maria Werns son Emil fortsätter att lösa detektivmysterier på Gotland. ”Världsrekord i
jul” heter den senaste boken i serien.

För barn i åldersgruppen 9-12 år har Emma Anderssom kommit ut med en bok som
heter ”Dörren”. En berättelse om vänskap, familj och viljan att göra allt för den du
älskar.

Till sist ett tips för min äldsta målgrupp, boken ”Grim” av Sara Bergmark Elfgren. Det
är en gotisk spänningsroman som utspelar sig i Stockholm. Den har bl.a fått
omdömena fängslande, rysansvärd och välkomponerad. En bladvändare svår att
lägga ifrån sig.

God Jul önskar Ulrica Lidström
Barn- ungdoms- och Skolbibliotekarie i Bjurholm.


