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OPNINGSTIDER 
Måndag, tysdag, torsdag:        kl. 13.00 – 19.00 
Fredag og laurdag:                  kl. 10.00 – 14.00  
Vindafjord bibliotek finn du på Ølen skule  

  

OPENING TIMES 
Mondays, Tuesdays, Thursdays: kl. 13.00 – 19.00 
Fridays og Saturdays:                   kl. 10.00 – 14.00  
Vindafjord bibliotek is situated at Ølen skule 
 

DARBO VALANDOS: 
Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis:13.– 19. val. 
Penktadienis ir šeštadienis:                   10.– 14. val. 
Vindafjord biblioteka randasi Ølen mokyklos 
patalpose 
  
GODZINY OTWARCIA 
Poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 13 - 19 
Piątek i sobota:                           godz. 10 – 14 
Biblioteka w gminie Vindafjord znajduje się w 

szkole w Ølen. 

 www.vindafjord.kommune.no/bibliotek  
 Tlf: 53 65 58 60 

 Epost: vindafjord.bibliotek@vindafjord.kommune.no  

SJOAR-AKADEMIET Kl. 19 – ca. 20.30 

Inngangspengar varierer, Kr. 50 eller kr 100.  

Dato Tema  

2. 

sept 

”Fantasi og forbanna løgn” 
Litterær salong. Siri Kvamme møter for– 
fattarane Kristine Tofte og Gaute Sortland 

30. 

sept 

Bokbad 
Møt Agnes Ravatn i samtale med Marte 
Rommetveit 

4. 

nov 

Interiør, design og redesign 
Bloggar Silje Kringlebotten Husebø viser 
eigne arbeid og gir deg gode idear 

2. 

des 

Sogeblad og lokalhistorie 2015 
Korte glimt inn i årets Vindetreet, Segn og 
soge og Årbok for Etne sogelag.  
Folkemusikk med lokale musikarar 

13. 

jan 

Ut på tur! 
Haugesund turistforening og Knapphus 
buss presenterer nokre av sine tilbod 

Tysdag 

2. 

febr 

Musikk og lyrikk.  
Musikarar frå Vindafjord kulturskule møter 

lokale lyrikarar.  

2. 

mars 

Kjør debatt! 

Tema kjem seinare, 

                                     INFORMASJON 

 

BIBLIOTEK +   Laurdagar: Samling kl. 12. 

Spel og teikning. Popcorn og saft. Vafler og kaffi.                   

- I oktober blir det  Skrivekurs over to kveldar med  

  forfattar Kari Nygaard. Lær meir om å skriva dikt oa. 

- Følg med i pressa for andre arr. og evt. endringar.  

- Me samarbeider gjerne med lag og org. Ta kontakt!  

Dato Tema 

5. 

sept 

E det’kje rart?  

Løgne viser og fortellingar med  

Nina Næsheim og Bjørn Kallevig 

Onsdag 

7.okt 

Kl.12. 

Sov søtt Herr Spiss!                    

Illustratør Inger Lise Belsvik presenterer 

”Hele Rogaland leser”- 2015. 

28. 

nov 

Hvis det ikkje var bilar? 

Bibliotekar Guri presenterer bøker.  

Allsang med elevar i Vindafjord kulturskule 

23. 

jan 

Unni og Gunni…..  

Forfattar Anna Folkestad presenterer  bøkene 

sine med humør, forteljeglede og ….slim! 

12. 

mars 

Mamma jobbar på plattform 

Siv Stousland presenterer livet på  

ein oljeplattform.  

NB! Onsdag i haust-/ vinterferie.Tilbod til barn kl.11-13. 

http://www.vindafjord.kommune.no/bibliotek
mailto:vindafjord.bibliotek@vindafjord.kommune.no


BIBLIOTEKET- samlingsstad og møteplass! 
Biblioteket har bøker, filmar, lydbøker, tidsskrift o.a. 
gratis til utlån for barn og vaksne. Me får tak i bøker 
på andre språk og innan ulike emne. Ta kontakt!   

 

BIBLIOTEKET  -  tilgjengeleg på internett: 
www.vindafjord.kommune.no/bibliotek   

Her finn du vår søkbare  
katalog, der kan du få oversyn 
over alle bøker, lydbøker,  
musikk-CD-ar, filmar o.a. som er 
på biblioteket.  

 

Med NASJONALT LÅNEKORT og  PIN- kode 

kan du logga deg inn i ”Mappa mi” og bestilla det du 
vil ha. Du får SMS når du kan henta det bestilte.   
Det gjer du anten på biblioteket eller i  
 

”BOK I BUTIKK”, våre fem utlånsstasjonar, i Vike-
dal, Vikebygd, Skjold, Knapphus og Sandeid.   
På desse stadane - og på Ølen senter - finn du 
også innleveringskasse. 

Gjennom ”Mappa mi” kan du også halda oversikt 
over låna dine, forlenga låna dine sjølv og lasta ned 
e-bøker frå app’en eBokBib. 

 

LÅN E-bøker: 
 Kontakt biblioteket for lånekort og PIN-kode.   

 

ARRANGEMENT PÅ  

BIBLIOTEKET 

”SJOAR-AKADEMIET” er 
vårt tilbod til vaksne. Nokre 
onsdagar haust og vår,       
presenterer me ulike tema. Me tilbyr ein kopp kaffi 
el. te og litt å bita i, før programmet startar.  

 

”BIBLIOTEK+” er for barn frå  

3-4-årsalderen og familiar,  to laurdagar i haust og to 

til våren. Kl. 12. vert det samlingsstund med  

forteljing, musikk el.a. Her er ulike spel, sal av 

popcorn, saft, vaflar, kaffi og te og elles kan de     

bruka alt biblioteket har å tilby. Gratis inngang. 

INFORMATION ABOUT THE LIBRARY 
In the library children and adults can borrow books, DVD-s, maga-
zines etc for free. We have books in different languages an topics. 
You need a library-card. It's for free too.  

«BOK I BUTIKK»…. «Books in your shop».  
By using internet, librarycard and a PIN, you can order books etc. 
and pick them up in a shop in Vikedal, Vikebygd,  
Knapphus, Sandeid og Skjold. In theese shops,  
and at Ølen senter, its possible to return your books.  

ARRANGEMENTS AT THE LIBRARY: 
Bibliotek+ is ment for children and families on some Saturdays. 
We have an assembly at 12 o'clock and its possible to play games, 
buy limonade, coffee, tea, vafler etc 
Sjoar-akademiet is for adults. In evenings we present different 
topics, literature etc.  

E-books: Now it is possible to borrow e-books. Please contact us 
for librarycard, PIN and information. 

 

 

 INFORMACJA O BIBLIOTECE 
W bibliotece możesz bezpłatnie wypożyczać książki, DVD, czasopisma 
i itp. dla dzieci i dorosłych. Proponujemy książki w różnych językach i w 
różnych dziedzinach wiedzy. Musisz posiadać kartę biblioteczną, która 
jest bezpłatna.  
 
BOK I BUTIKK— «KSIĄŻKA W SKLEPIE» 
Możesz zamawiać książki itp. używając Internetu, karty bibliotecznej i 
kodu PIN, po czym odbierać je w sklepach w Vikedal, Vikebygd, 
Knapphus, Sandeid i Skjold. Wypożyczone książki możesz również 
zwracać do tych sklepów i do Centrum Ølen (Ølen senter). 

IMPREZY KULTURALNE W BIBLIOTECE: 
Biblioteka+ organizowana jest dla dzieci i rodzin w niektóre soboty.  
Na dodatek do wspólnego spotkania o godz. 12 odwiedzający mogą 
grać w gry planszowe, kupić sok, kawę, gofry i in. 
Akademia Sjoar to oferta dla dorosłych. Wieczorem możesz 
wysłuchać odczytu, recytacji, porozmawiać itp. Skromny poczęstunek.   
 
E-książki: Obecnie możesz wypożyczać książki w wydaniu cyfrowym. 
Skontaktuj się w celu otrzymania karty bibliotecznej, kodu PIN i 
dalszych informacji.  

 

   
INFORMACIJA APIE BIBLIOTEKĄ  
Mūsų bibliotekoje galima nemokamai pasiskolinti knygų, DVD, 
žurnalų, skirtų tiek suaugusiems, tiek vaikams. Pas mus yra 
galimybė pasiskolinti literatūros įvairiomis kalbomis ir temomis. Tam 
reikalinga bibliotekos kortelė, kurią išduodame nemokai.  
  
BOK I BUTIKK — « KNYGA PARDUOTUVĖJE »  
Su bibliotekos kortele ir suteiktu PIN-kodu galima skolintis knygas 
internetu ir pasiimti jas jums artimiausioje maisto parduotuvėje 
Vikedal, Vikebygd, Knapphus, Sandeid ir Skjold gyvenvietėse. 
Minėtose parduotuvėse ir Ølen senter galima taip pat grąžinti 
pasiskolintas knygas. 
 
RENGINIAI BIBLIOTEKOJE: 
Bibliotek+  skirta vaikams ir šeimoms su vaikais (kai kuriais 
šeštadieniais). Renginio metu būna pasakojimų valandėlė 12 val., 
bet taip pat galima žaisti žaidimus, nusipirkti gaivos, kavos, blynų ir 
pan.  
Sjoar-akademiet (Sjoar-akademija) – suaugusiems 
Vakaras skirtas paskaitoms, pokalbiams, skaitiniams ir pan. 
Galimybė lengvai pasivaišinti.  
 
Elektroninės knygos (E-knygos): Jau galima pasiskolinti 
skaitmeninių knygų. Prašome kreiptis pas mus ir mes išduosime 
kortelę ir PIN-kodą, taip pat suteiksime papildomos informacijos.  
 

http://www.vindafjord.kommune.no/bibliotek

