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Rauhantoiminta

Rauhanliitto on suomalaisten rauhanjärjestöjen
kattoliitto, joka toimii rauhan hyväksi. Myös
Suomen Rauhanpuolustajien sivulla voi tutkia,
miten rauhan puolesta voisi toimia.

Human Rights Watch ja International Criminal
Court ICC ovat kansainvälisiä elimiä, jotka
seuraavat ja tutkivat sotarikoksia, tiedottavat ja
toimivat ihmisten suojelemiseksi.

Avustusjärjestöt suorittavat keräyksiä. Kysy kirjastonhoitajalta -vastaukseen on
koottu järjestöjä, jotka toimittavat apua Ukrainaan. Miten voin auttaa
ukrainalaisia nyt?
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Rauha

On järkyttävää havaita, miten hauras rauha on. Kirjeeseen on koottu
rauhanaatteen ja rauhantyön asiaa.
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Eeva Kilpi Prosak-klubilla

Eevan Kilven haastattelussa
Kirjastokaistalla vuodelta 2014 on
ikuisesti ajankohtaista, vahvaa
puhetta rauhan puolesta.

 

 

Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittinen instituutti tuottaa
korkeatasoista, ajankohtaista tietoa
kansainvälisistä suhteista ja EU-
asioista. Laitos julkaisee
aikakauslehteä UP Ulkopolitiikka.

Finnan kautta löytyy Journal.fi:ssa
julkaistuja tieteellisiä artikkeleita
Ukrainasta.

 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvosto
sekä Pohjoismaiden neuvosto
julkaisevat yhteistyön suuntaviivoja,
suunnitelmia sekä yhteisiä
kannanottoja Pohjoismainen
yhteistyö -palvelussa.

Puolustuksellinen tieto löytyy
Puolustusministeriön
kokonaisuudesta Pohjoismainen
yhteistyö.

 

 

 

Pasifistista kaunokirjallisuutta

Kaunokirjallisuuden tiedonhaun kotisatama on Kirjasampo. Sieltä voi etsiä
pasifistista kirjallisuutta, sotakirjallisuutta sekä toivon kirjallisuutta joko haulla,
selaamalla genre-listauksia tai kirjahyllyjä, joihin on koottu toimituksen ja
muiden lukijoiden keräämiä suosituksia.

Sanahaku etsii osumia kaikista kentistä. Esimerkiksi sanalla rauha tehdyn
haun tulos on laaja. Jos haku halutaan kohdistaa tiettyyn kenttään, vaikkapa
asiasanakenttään, voidaan yhdestä teoksesta valita sopiva asiasana ja tehdä
haku klikkaamalla sitä. Kirjasammon hakuohje.

Hakutuloksia: asiasanalla rauhanaate, asiasanalla pasifismi, asiasanalla
sotakirjallisuus, asiasanalla miehitys.

Kirjahylly 10 pasifistista kirjaa

Sotakirjallisuus-genre
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Lasten ja nuorten Sivupiiri Kuvakirjoja, jotka auttavat lasta käsittelemään
pelkoja.

 

 

Kysymyksiä rauhasta

Kysymyksiä rauhasta, rauhanlauluista, rauhanrunoista. Kuka keksi
rakkauden?
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Nuoret ja sananvapaus Euroopassa

Bauhaus : Building the New Artist

Kainuistit - kansankirjailijoiden uusi aalto 1950-luvulla

Ajankohtainen kokoelma

Rauhanaate

 

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.
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