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urun keväällä 2007 valmistunut uusi pääkirjasto on moderni, avara ja valoisa keidas keskellä kaupunkia. Kunnostettu vanha kirjastotalo avattiin syksyllä 2008 – aineistoa on kaikkiaan 10 000 hyllymetriä.

Turun pääkirjastosta on muodostunut kansalaisten olohuone, jossa voi lueskella
lehtiä ja kirjoja suurten lasi-ikkunoiden ääressä tai suojaisissa nurkkauksissa, selailla nettiä,
osallistua tapahtumiin ja nähdä taidetta. Kahvia tai lounasta voi nauttia italialaisessa Café Siriuksessa.
Lasten osastolla mielikuvitus saa siivet. Lattioihin on lasilevyn alle upotettu pieniä satumaailmoja, kuten kummitus Labanin linna. Verhoissa on viidakkokuvioita ja isoilla pyöreillä tyynyillä voi loikoilla krokotiilien seassa.
Kulttuuripääkaupunkivuotena kirjastossa järjestetään mm. kirjallisuus- ja musiikkitapahtumia, luentoja, taitelijatapaamisia ja näyttelyitä. Maahanmuuttajien kulttuurit näkyvät Maailmanpyörä-hankkeessa. Myös lähiökirjastoissa tapahtuu ensi vuonna.

Åbos huvudbibliotek är stadens ljusa oas

Missä sijaitsee: Linnankatu 2, Turku
Aukioloajat vuonna 2010:
ma - pe 9-20, la 10 - 16, su 12-18.
Kirjastosta löytyvät: kaunokirjallisuus
ja musiikki löytyvät vanhasta kirjastosta,
vastaanotto, uutistori, tiedekirjat sekä lasten
ja nuorten osasto uudesta rakennuksesta.
Rakennuksia yhdistää käytävä.
Muut palvelut: Café Sirius tarjoaa lounasta
kahvia, kahvileipää ja italialaista jäätelöä
Huomaa myös tämä: kirjastosta voi vuokrata kokous- tai näyttelytiloja, jotka ovat
käytettävissä kirjaston aukioloaikoina.

Turun pääkirjasto on
kansalaisten valoisa
keidas
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TURUN PÄÄKIRJASTO

Åbos nya huvudbibliotek, vars nybygge blev färdigt våren 2007, är en öppen och ljus oas mitt
i staden. Det renoverade gamla bibliotekshuset öppnade hösten 2008 – totalt finns i biblioteket material på 10 000 hyllmetrar.
Åbos huvudbibliotek har blivit ett vardagsrum för folket, där man kan läsa tidningar och
böcker vid stora fönster eller i skyddade läshörnor, surfa på nätet, delta i evenemang och se
konst. Kaffe eller lunch kan man avnjuta i italienska Café Sirius.
På barnavdelningen får fantasin vingar. Under glasskivor i golvet har man byggt små sagovärldar, så som spöket Labans slott. Gardinerna har djungelmönster och man kan ligga och
läsa på stora dynor bland krokodiler.
Under kulturhuvudstadsåret ordnar biblioteket bl.a. litteratur- och musikevenemang, föreläsningar, konstnärsträffar och utställningar. Invandrarkulturen syns i projektet Maailmanpyörä. Också i förortsbiblioteken händer mycket nästa år.

