
                                         Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 

Facebook: Biblioteket på Föglö 

 En del av våra  nyheter i biblioteket! 

           Många böcker är på inkommande 

                                                                                                                                                                                            
Vuxen, skönlitteratur :  
Anna Fredriksson                                                     Vägen till äppelriket del 3 
Chatarina Ingelman-Sundberg                             Goda Rån är dyra 
Ulrika Ewerman                                                        Monica Magnus 1966 
Mark Levengood                                                       Vi får väl trösta varandra 
Ann Mah                                                                       Den förlorade årgången 
Jill Mansell                                                                   Kanske den här gången 
 
Vuxen, deckare : 
Anna Jansson                                                             Dödslistan 
Anna Jansson                                                             Skuggan bakom dig 
Jo Spain                                                                        Förlåt oss våra synder 
Jo Spain                                                                        Frukta det du begär 
Camilla Sten                                                                Arvtagaren 
Vuxen fakta: 
Camilla Hamid                                                           Godare glass utan 
glassmaskin 
 
Barn skönskönlitteratur: 
John Hickman                                                           Farligt spel 
Camilla Jönsson                                                       Den Mörkaste skuggan 
Arne Norlin                                                               Halvan- Här kommer skogsmaskinerna 
Joanna Nadin                                                            Vanlige Vilmer 
Lena Furberg                                                            Mulle och vildhästarna 
Lin Hallberg                                                             I stallet med Sigge 
 
Ungdom skönlitteratur:  
Bali Rai                                                                       Stanna lite längre 
  

NY utställning från den 2.11.2020-31.12.2020 se separat annons. 
 
                 VÄLKOMNA PÅ SAGOSTUND ONSDAGEN den 04.11 2020 kl 18-19 
 
                                              Varför är det viktigt med läskunnighet? 
Barns läsning har ett samband med bättre skolframgång och en positiv attityd till skolan. Barn som man 
regelbundet läser högt för har en mer utvecklad känsla för rättvisa och klarar sig bättre i grupp. 
Barnets fantasiförmåga, medkänsla och empatiförmåga stärks, ordförrådet växer och uttrycksförmågan 
förbättras. 
Läsning kan för barnet vara ett roligt tidsfördriv och fungera avkopplande innan läggdags. 
Genom läsning lär man sig nya saker. 
Högläsning är ett sätt för barnet att bearbeta olika känslor, såsom rädsla och spänning, i en trygg miljö 
tillsammans med en vuxen. 
Högläsning hemma stärker relationerna inom familjen. 
Läskunnighet är en förutsättning för jämlikhet och demokrati: alla bör ha samma förutsättningar för att klara 
sig i livet. 
Läsningen behöver inte ha ett mål. Läskunnighet är en mänsklig rättighet. 
                                                                                   
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00   
TOR   16.30-21.00 
FRE    STÄNGT 
 

Reserverade böcker bör hämtas inom en vecka, 
sedan sätts dom fram eller skickas tillbaka . 
                                                                  
VÄLKOMNA                      
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