Öppettider
Måndag ------- 10.00 – 16.30
Tisdag --------- 10.00 – 16.30
Onsdag -------- 10.00 – 18.00
Torsdag ------- 10.00 – 16.30
Fredag --------- 10.00 – 15.00

Sommarboken vänder sig till dig mellan 8 och 12
år. Gillar du att prata och tipsa om böcker du
lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika?

Självservice från kl. 8 till stängning.
Sommartiderna gäller vecka 25-34

Biblioteken ordnar träffar under sommaren.
Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur
mycket du läser!

@munkedalsbibliotek
0524– 181 00
biblioteket@munkedal.se

I år är fridykaren Annelie Pompe ambassadör för
Sommarboken! Kanske såg du henne i SVT:s
Mästarnas Mästare? I sommar får du, som är med
i Sommarboken, videohälsningar från Annelies
undervattensvärld där hon berättar om havet och
sina äventyr.

Fredagen den 14/6 kl. 11-12
Glashuset, Munkedals bibliotek

Vi tipsar om sommarlovsläsning och dukar
upp ett långbord med bokbuffé. Här finns
böcker av alla olika slag: roliga, läskiga,
spännande, vardagliga, hjärta och smärta,
fakta, ja allt du kan tänka dig!
Vi inviger sommarbokens tipspromenad
och biblioteket bjuder alla deltagare på
glass!
Passa på att hämta ut ditt sommarbokenkit, först till kvarn gäller!

Fredagen den 26/7 kl. 11-13

Fredagen den 2/8 kl. 11-13

Munkedals bibliotek

Kolstorpevattnet, Hällevadsholm

Vi gör boktrailers med hjälp av Ipads.
Kanske har du läst en bra bok i sommar?
Kanske vill du tipsa om den!

Vi hänger på stranden och läser
tillsammans! Har du inget att läsa kan du
låna med dig något från vårt pop-up
bibliotek. Vi har med oss fika som alla
läsande deltagare får äta av.

Kom till vår boktrailerworkshop och gör en
eller flera trailers. Ipads finns att låna.
Andra timmen käkar vi glass och kollar på
alla våra trailers som vi har gjort.

Den här träffen har begränsat antal platser, föranmäl dig till biblioteket på:
0524-18100 eller biblioteket@munkedal.se

Vid dåligt väder ses vi på biblioteket istället! Håll
utkik på vår Instagram om du är osäker.

Fredagen den 9/8 kl. 11-12
Munkedals bibliotek

Vi gör pins på bibliotekets populära pinmaskin och pratar om vad vi läst i sommar.
Biblioteket bjuder på.. Ja du trodde rätt…
glass!

