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Litteratur
Varför inte gå med i en bokcirkel? Det är ett enkelt sätt att umgås 
och att dela sitt litteraturintresse. På huvudbiblioteket finns dess-
utom bokkassar till utlån om man vill starta en egen bokcirkel.

Bokcirkel på huvudbiblioteket
MÅNDAGAR | 17:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

17 FEB Peter Handke – Långsam hemkomst
16 MAR  Olga Tokarczuk – Daghus, natthus
20 APR Anne Swärd– Vera
Begränsat antal platser. Föranmälan: ola.kumlin@
kalmar.se eller tfn 0480-45 06 58. Böcker finns till utlån 
för deltagarna.

Bokcirkel på Bergaviksbiblioteket
TISDAGAR | 17:00 | BERGAVIKSBIBLIOTEKET

10 MAR  Stina Jackson – Silvervägen 
12 MAJ   Leif G W Persson - Professor Wille 
  Vingmutter, mästerdetektiv

Vi samtalar om den aktuella boken och fikar 
tillsammans. Föranmälan senast 4 februari: 
bergavik.bibl@kalmar.se eller 0480-45 06 67

Bokcirklar

  Bokcirklar



Bokcirklar

  Bokcirklar

Boktipsarkvällar

Behöver du något nytt att 
läsa? Kom till våra mysiga 
boktipsarkvällar och bli inspi-
rerad. Personal från bibliote-
ken i Kalmar presenterar sina 
läsupplevelser. Biblioteken 
bjuder på fika. 

TISDAG 24 MAR | 17:30 | 
RINKABYHOLMSBIBLIOTEKET
ONSDAG 1 APR | 18:00 | 
ROCKNEBYBIBLIOTEKET
TORSDAG 23 APR | 18:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Bokcafé

Vi fikar och ger boktips. 
Bibliotekets personal presente-
rar boknyheter.

TORSDAGAR 6 FEB, 5 MAR, 2 APR, 
7 MAJ, 4 JUNI | 17:00-18:00 |
 BERGAVIKSBIBLIOTEKET

Högläsning för 
vuxna

Välkommen på en stunds 
avkopplande högläsning. 
Vi läser en ny novell vid 
varje tillfälle. 
Efter läsningen fikar vi och 
samtalar om berättelsen.

FREDAGAR 24 JAN, 21 FEB, 
20 MAR, 17 APR  | 10:00-11:30 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

TISDAG 24 MAR | 11:00-12:00 |
BERGAVIKSBIBLIOTEKET

Läs-
tips!

Biblioteket 
uppmärk-
sammar

Förintelsens 
minnesdag
MÅNDAG 27 JAN | 18:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Invigning och visning av 
utställningen från Forum 
för levande historia. 
Arrangeras i sam-
arbete med studie-
förbundet Bilda.



Författarbesök och
föreläsningar
Klimatet och vi - Klimatsäkra villan
TORSDAG 23 JAN | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Hur påverkas du som villaägare av ett förändrat kli-
mat? Naturskadespecialist Johan Litsmark på Läns-
försäkringar berättar om framtida klimatscenarier och 
hur du kan förebygga skador och onödiga kostnader. 
Fler föreläsningar om ”Klimatet och vi” tillkommer 
under våren, se vår hemsida bibliotek.kalmar.se

Livet kan vara sjukt jobbigt - ett samtal om 
människans förutsättningar och utmaningar
ONSDAG 29 JAN | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Ett samtal mellan Åsa Kadowaki och Viktor Emlund. Vilka 
förändringar skulle Åsa vilja se för att vi ska klara oss bättre i ett 
samhälle där det talas mer än någonsin om stress och psykiskt 
illamående? Åsa Kadowaki är psykiatriker, KBT-psykoterapeut 
och författare. Viktor Emlund är läkare och sitter i styrelsen för 
Humanisterna i Kalmar.
Arrangeras i samarbete med Humanisterna Kalmar.

Foto: David Brohede Källa: Model House



Poesi på svenska och persiska 
samt slam poetry
TORSDAG 13  FEB | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Under hela Fakhri Barzandehs barndom pågick kriget 
mellan Iran och Irak. Hennes poesi reflekterar över 
krig och kärlek. Hennes första bok på svenska Sparven 
som har byggt bo i min strupe kom ut 2017. Cornelia 
Miftari skriver samhällskritisk poesi för att belysa 
skadliga strukturer och förtryck. Hon framför den i 
medryckande form.

I brunbjörnens rike – en resa 
till finska björnmarker 
ONSDAG 26 FEB | 18:00 | HAGBYBIBLIOTEKET

Fotografen Christer Granberg visar många fina och unika bilder 
på björn. Lär dig fakta om björnen och upplev spänningen i 
att komma nära dessa storvuxna muskelpaket.

Slow Fashion
TORSDAG 27 FEB | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Vad är slow fashion? Hur kan man klä sig på ett hållbart sätt? 
Kan det till och med bli roligare och mer kreativt? Och vilket sätt 
är ditt sätt? Under kvällen tar Elenor Håkansson upp de här frå-
gorna och inspirerar till att lära mer. Elenor har ett stort textilin-
tresse och har undervisat om miljöfrågor i många år.
Arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.

Foto: Christer Granberg Foto: Privat
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Anna-Karin Palm
Jag vill sätta värl-
den i rörelse
ONSDAG 4 MAR | 18:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Anna-Karin Palm fick sitt 
genombrott 1997 med 
Målarens döttrar. 
Nu är hon aktuell med 
Jag vill sätta världen i 
rörelse, en rik biografi över 
en av våra allra största för-
fattare, Selma Lagerlöf. 
I boken ger hon en levande 
och mångsidig bild av en 
sökande och målmedveten 
människa som fortfarande 
kan sätta världen i rörelse 
med sina böcker. 

Arrangeras i samarbete 
med studieförbundet Bilda.

Foto: Ewa Stackelberg



Patrik Lindenfors
Det kulturella djuret
ONSDAG 11 MAR | 18:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

För några miljoner år sedan till-
verkade våra förfäder de första 
stenverktygen. Sedan hände 
märkligt lite på två och en halv 
miljoner år. Det är först de se-
naste tusentals åren som den 
teknologiska utvecklingen tagit 
ett rejält språng. I Det kulturella 
djuret får du ta del av den senas-
te forskningen om hjärnan och 
den informationshantering som 
är unik för människan, och med 
vilken vi förändrat både världen 
och oss själva. Patrik Lindenfors 
är forskare i biologisk och kul-
turell evolution vid Stockholms 
universitet.

Philipp Weiss
Skogsträdgården: odla ätbart överallt
TORSDAG 5 MAR | 19:00 | SÖDERMÖRESKOLANS AULA

Drömmer du om en trädgård där du kan höra få-
gelkvitter och insektssurr, en trädgård som bara blir 
bördigare, vackrare och mer självskötande för varje 
år? Den drömmen kan bli verklighet om du vågar ge 
dig in i skogsträdgårdsodlingens värld! Välkommen 
på ett föredrag med Philipp Weiss, en av författarna 
bakom Årets trädgårdsbok 2018, Skogsträdgården: 
odla ätbart överallt.
Arrangör: Ljungbyholmsbiblioteket i samarbete med Kalmar 
trädgårdsförening.

Foto: Sara Moritz

Arrangeras i samarbete med 
Humanisterna Kalmar 
och ABF Kalmar län.



Permakultur - hållbar odling
TORSDAG 12 MAR | 19:00 | TREKANTENBIBLIOTEKET

Anette Davidsson berättar om de fem odlingszonerna, matskog, 
maskkompost, täckodling, plantkollektivet runt ett träd och var-
för man ska spara frön. 
Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Foto: Lasse Hallström

Odla perenna grön-
saker och ätbara 
blommor 
MÅNDAG 16 MAR | 18:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Inför våren 2020 åker ettåring-
arna ut och perennerna, både 
grönsaker och blommor, kom-
mer in på bred front!
Peter Streijffert är författaren, 
kocken, odlaren och föreläsaren 
som älskar att upptäcka smaker 
och hur de bäst passar ihop. 
Peter är aktuell med böckerna 
Bokashi och Odla i stan. 



Marit Kapla
ONSDAG 25 MAR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Journalisten Marit Kapla är uppvuxen i den 
värmländska byn Osebol. I boken 
med samma namn har hon intervjuat 
nästan alla byns invånare mellan 18 
och 92 år. Deras livsberättelser ger 
en mångfasetterad bild av livet i en 
värmländsk by. Människors sorg, 
glädje, oro och humor färgar en 
personlig och levande gestaltning av 
svensk och global nutidshistoria. 

Osebol vann Augustpriset 2019 i ka-
tegorin Årets skönlitterära bok. 

Foto: Trinidad Carrillo



Anne Swärd 
ONSDAG 15 APR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Anne Swärd romandebuterade 2003 med Polarsommar och har 
sedan dess gett ut ytterligare fyra romaner, senast den hyllade 
Vera. 2019 blev hon en av de nya ledamöterna i Svenska Akade-
mien. I vår är hon aktuell med Jackie, en roman om en ung kvinna 
på väg mot livet och om kärlek, besatthet och överlevnad.                

Barnens rättigheter - angår de oss?
TISDAG 21 APR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Foto: Henric Tiselius

Källa:  Rädda Barnen

Efter 30 år blev FN:s Barn-
konvention lag i Sverige vid 
årsskiftet. Den sätter en läg-
stanivå för barns rättigheter. 
Varför behövs barnkonven-
tionen? Hur kom den till? 
Och vad står det egentligen i 
den? Edvin Arnby-Machata, 
Rädda Barnen håller en pre-
sentation om Barnkonven-
tionen med syfte att besvara 
ovanstående frågor. Sophia 
Sundlin, ungdomsombud 
i Kalmar kommun, ger det 
lokala perspektivet.

Arrangeras i samarbete med 
Rädda Barnen Kalmar.



Foto: Henric Tiselius

Kreativitet

Slöjdcafé 
- Yllebroderi
TISDAG 4 FEB | 17:30 - 20:00 | 
LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET

Skapa ditt eget broderi med 
nål, tråd och olika stygn på 
ylle under ledning av Ann 
Rydh. Ta med dig sax och 
nålar. Materialkostnad 40 kr 
(kontant/swish). Biblioteket 
bjuder på enkel fika.
Anmälan: Hemslöjden tfn 0481-
167 50 senast 28 januari.

Slöjdcafé 
- Tälj med Lina
MÅNDAG 23 MAR | 17:30 - 20:00 | 
PÅRYDSBIBLIOTEKET

Tälj med Lina Envall. Du får 
lära dig tälja med kniv och 
lära dig grunderna i hur man 
hanterar en kniv och skapar 
små föremål. Ta med egen kniv 
om du har. Biblioteket bjuder 
på enkel fika.
Anmälan: Hemslöjden tfn 0481-
167 50 senast 16 mars.

Nåltovning
TISDAG 18 FEB | 17:00 -19:00 | 
BERGAVIKSBIBLIOTEKET

Prova på att nåltova blommor, 
blad, hjärtan eller små figurer!
Du får även en liten beskriv-
ning om olika sorters får och 
deras ullegenskaper. Från 8 år.
Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 7 februari 
till bergavik.bibl@kalmar.se
eller 0480-45 06 67

Stickklubben
TORSDAGAR | 17:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Första torsdagen varje månad 
ses stickklubben på huvudbib-
lioteket. Alla är välkomna. 

Se stickklubbenkalmar.blog-
spot.se eller deras Facebook
för mer information och tider.



Gör ditt eget bokmärke
TISDAG 28 APR | 16:00 - 18:00 | BERGAVIKSBIBLIOTEKET

Kom och skapa ditt eget bokmärke. För alla åldrar.

Musikquiz med Discojeppe 
– tema svenskt 1970-tal
TISDAG 5 MAJ | 19:00 | PÅRYDSPARKEN

Pårydsbiblioteket bjuder in till Musikquiz i 
Pårydsparken. Det är Discojeppe som står 
för musiken och som agerar lekledare. 
Låtarna i musiktävlingen har alla på något 
sätt anknytning till 1970-talet. Discojeppe 
började som DJ 1985 och har sedan starten 
spelat på nattklubbar, företags-kickoffer, 
festivaler och events. Han har även varit 
programledare på Radio Match i Kalmar och 
Blekinge samt turnerat med Rix FM festival. Fika 
till självkostnadspris. Fina priser. Arrangör: Pårydsbiblioteket

Information

Vi kan hjälpa till med:
- Enklare datorhandledning
- Hjälp med surfplatta och mobil
- Ladda ner appar
- Nedladdning av e-böcker
- Hantera/skapa epost
- Internethandledning

IT-hjälp
TISDAGAR | 15:00 - 17:00 | 
FREDAGAR | 9:00 - 11:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Behöver du hjälp med din 
dator, surfplatta eller mobil? 
Välkomna till vår drop-in på 
huvudbiblioteket. 

Drop-
in



Boken kommer

Boken kommer riktar sig till dig som på grund av ålder, rörelse-
hinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta dig till bibliote-
ket. Vi skickar hem böcker till dig en gång i månaden. 
Kontakt: tfn 0480-45 06 50 (tisdagar), bokenkommer@kalmar.se.

Konsumentvägledning
TISDAGAR 13:00 - 18:00 | ONSDAG - TORSDAG 13:00 - 17:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Konsumentvägledaren kan informera om konsumenträtt och ge 
råd i samband med konsumentärenden.
Telefontider: Tisdagar 10:00 - 12:00 och 13:00 - 18:00, onsdag - 
torsdag 10:00 - 12:00 och 13:00 - 17:00. Kontakt: Leif Holmström, 
leif.holmstrom@kalmar.se, tfn 0480-45 06 09. 

Släktforskarhjälp
MÅNDAGAR 3 FEB, 17 FEB, 2 MAR, 16 MAR, 6 APR,  27 APR | 17:00 - 19:00 
MÅNDAGAR 10 FEB, 9 MAR, 23 MAR | 13:00 - 15:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET 

Erfarna släktforskare från Kalmar Läns Genealogiska Förening är 
på huvudbiblioteket och ger råd och vägledning. 

Talböcker
Om du är synskadad eller har svårt att läsa tryckt text har du rätt 
att låna inlästa talböcker. Dessa finns i olika varianter, kontakta 
Veronika för mer information. 
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 09:00 - 11:00. Kontakt: Vero-
nika Nilsson, veronika.nilsson_1@kalmar.se, tfn 0480-45 06 49.

Alla våra 
tjänster är 

gratis!



Kalendarium Vuxna
Plats: Huvudbiblioteket om inget annat anges.

Januari
23 Klimatet och vi: 
 Klimatsäkra villan
24 Högläsning för vuxna
27 Förintelsens minnesdag
29 Livet kan vara sjukt jobbigt -   
 ett samtal om människans   
                  förutsättningar och utmaningar

Februari
3 Släktforskarhjälp
6 Stickklubben
4 Slöjdcafé: Yllebroderier,
 Ljungbyholmsbiblioteket
6 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
10 Släktforskarhjälp
13 Poesi på svenska och persiska   
 samt slam poetry
17 Släktforskarhjälp
17 Bokcirkel
18 Nåltovning,
 Bergaviksbiblioteket
21 Högläsning för vuxna
26 Christer Granberg: I brunbjör-  
 nens rike, Hagbybiblioteket
27 Slow Fashion

Mars
2 Släktforskarhjälp
4 Författarbesök: 
 Anna-Karin Palm
5 Stickklubben
5 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
5 Philipp Weiss: Skogsträdgår-  
 den: odla ätbart överallt,
 Södermöreskolans aula
9 Släktforskarhjälp
10 Bokcirkel, Bergaviksbibliotket
11 Patik Lindenfors: 
 Det kulturella djuret
12 Permakultur: hållbar odling,   
 Trekantenbiblioteket

 
16 Släktforskarhjälp
16 Bokcirkel 
16 Odla perenna grönsaker och   
 ätbara blommor
20 Högläsning för vuxna
23 Släktforskarhjälp
23 Slöjdcafé: Tälj med Lina, 
 Pårydsbiblioteket
24 Högläsning för vuxna, 
 Bergaviksbiblioteket
24 Boktipsarkväll, 
 Rinkabyholmsbiblioteket
25 Författarbesök: Marit Kapla

April
1 Boktipsarkväll, 
 Rocknebybiblioteket
2 Stickklubben
2 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
15 Författarbesök: Anne Swärd
6 Släktforskarhjälp
17 Högläsning för vuxna
20 Bokcirkel
21 Barnens rättigheter 
 - angår de oss?
23 Boktipsarkväll
27 Släktforskarhjälp
28 Gör ditt eget bokmärke, 
 Bergaviksbiblioteket

Maj
5 Musikquiz med Discojeppe:   
 Tema svenskt 1970-tal, 
 Pårydsparken
7 Stickklubben
7 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
12 Bokcirkel, Bergaviksbibliotket 
 
Juni
4 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket

Följ oss gärna!


