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Aineistot
Lehdet
eLehdet
Nivalan kirjaston lehtisalissa toimii ePress sanomalehtipalvelu
ePress on elektroninen palvelu, joka tarjoaa mm. kirjastojen käyttöön yli 200 kotimaista paikallis- ja
maakuntalehteä luettavaksi heti niiden ilmestyttyä painosta. Lehdet ovat luettavina näköisversioina. Palvelun
avulla voi hakea artikkeleita tai sisältöjä avainsanoilla, sekä käyttää arkistoa. Käyttö on asiakkaille maksutonta.
•
•

ePress Lehtilista (link is external)
Vuonna 2017 kirjastoon saapuvat lehdet (link is external)

Kotiseutukokoelmien paikallislehdet
Nivala-lehti
mikrofilminä 1949-2015
painettuna 1986-2008
tietokantaohjelmana 2000-2007
Nivala-viikko
painettuna 2004-2009
Pidisjärvi
mikrofiminä 1986-1996
painettuna 1986-1996
Aineistot on käytettävissä kirjastossa.

Musiikkilehdet
Kirjastoon saapvat musiikkilehdet ovat Kansanmusiikki (link is external), Rondo Classica (link is external),
Rumba (link is external) ja Soundi. (link is external)

Äänikirjat
Celian äänikirjat
Henkilöillä, joilla on vaikeuksia lukea painettua tekstiä, on oikeus lainata kirjastosta Celian (link is
external)äänikirjoja. Niitä voi kuunnella MP3 -ominaisuudella varustetulla CD-soittimella tai tietokoneella.
Äänikirjoja voi ladata myös verkosta eri laitteille. Kysy lisää kirjastosta! Katso esittelyvideo (link is external)

E-aineisto
Allaolevasta linkistä pääset Tiekön e-aineistoon. Kokoelmassa on sekä e-kirjoja että e-äänikirjoja. Lainaamiseen
tarvitset kirjastokortin numeron ja tunnusluvun. Laina-aika 1 tai 14 vrk. Lue kirjat selaimessa tai lataa
laitteellesi. E-äänikirjoja kuunnellaan suoraan selaimessa. Tutustu!

Musiikki
Levykokoelma
Nivalan kirjastossa kuunneltavaa musiikkia löytyy yli 2000 CD-levyn verran. Kokoelma karttuu joka vuosi noin
sadalla levyllä. Vanhat LP-levytkin ovat vielä lainattavissa. Kokoelmaa laajentaa Tiekkö-kirjastoissa vuonna
2010 käyttöön otettu Naxos -verkkopalvelu. (link is external) Levykokoelmaa on luotu hankkimalla musiikkia
monipuolisesti huomioiden eri musiikkilajit ja -tyylit. Tarkoituksena on vastata asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota
uusia kuunteluelämyksiä.

Nuottikokoelma
Nuotteja ja soitonoppaita kirjastosta löytyy runsaasti. Nivalan vilkas kuoro- ja oopperatoiminta sekä
musiikkiopiston sijainti kirjaston yhteydessä on huomioitu nuottikokoelman hankinnoissa unohtamatta
musiikin kotiharrastajia.

Naxos Music Library
Naxos Music Library on verkossa toimiva musiikinkuuntelupalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden
kuunnella klassisen, maailmanmusiikin, jazzin ja kansanmusiikin äänitallenteita streaming-muodossa. Tämä
maksuton palvelu on nyt käytettävissä Tiekkö-kirjastojen kirjastokortin tunnuksella kotona ja kirjastossa.
Käyttöohjeet
•
•

Pääset Naxos Music Library -kuuntelupalveluun Tiekön etusivulta (link is external)
Kirjoita kirjastokorttisi numero kohtaan ”Enter Passcode” ja paina Login-painiketta

Hakuohjeita
•
•

kirjoita hakusana aloitussivun Keyword Search -laatikkoon ja napsauta Search
palvelu ja sen käyttöliittymä on englanninkielinen, joten skandinaaviset merkit (å ö ä) eivät käy, esim.
Arvo Pärt = Arvo Part

Muuta
•
•
•
•

Tiekkö-kirjastojen alueella yhteensä kahdeksan käyttäjää voi käyttää Naxosta yhtä aikaa
jos palvelu on täynnä, yritä myöhemmin uudestaan
asiakkaan kuuntelujakson maksimipituus on kaksi tuntia
kun lopetat kuuntelun, kirjaudu ulos Log-Out-painikkeella, näin vapautat linjan seuraavalle
kuuntelijalle

Elokuvat
Elokuva - ikkuna maailmaan
Nivalan kirjaston kokoelmissa on eri maiden ja maanosien elokuvia - klassikoita ja uutuuksia. Lainattavissa on
paitsi koko illan elokuvia myös dokumentti- ja harrasteohjelmia. Kokoelmassa on n. 1600 DVD-levyä, joista
elokuvia n. 1300. Lisäksi varastossa on vielä VHS-kasetteja. Elokuvat on sijoitettu aikuisten, nuorten ja lasten
osastoille.
Kirjastoon hankittaviin kuvatallenteisiin täytyy olla tekijänoikeuksien haltijan myöntämä lainausoikeus ja/tai
julkinen esitysoikeus. Sen kirjastot maksavat tallenteen hankintahinnassa. Kirjaston on noudatettava Valtion
elokuvatarkastamon (vuoden 2012 alusta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus) määräämiä ikärajoja, jotka
ovat S, 7, 12, 16 ja 18 vuotta. Elokuvalehdistä kirjastoon on tilattu Episodi (link is external).

