
Avaa Tiedonhaun uutiskirje selaimessa

 Tiedonhaun uutiskirje
6-7/2022

 

 

Kesä

Tänä kesänä päästään taas liikkeelle, juhliin ja festareille. Kotimaan matkailu ja
museot säilyttänevät nekin suosionsa. Ihanaa kesää!

Makupalat.fi Kesä

 

   

 

Kotimaa kutsuu

Kotimaan matkailu on viime vuosina
kiinnostanut uudella tavalla.
Mielenkiintoisia kohteita löytyy,
vanhoja tuttuja ja aivan tuoreita. Visit
Finland ja Kivaatekemistä.fi
esittelevät nähtävyyksiä ja
tapahtumia. Matkalla voi testailla Ylen
pelissä, kuinka hyvin tuntee Suomen
kartan. Matkan teemaksi voi valita
vaikkapa Suomen kauniit
kansalliset kaupunkipuistot taikka
Suomen maailmanperintökohteet.

Makupalat.fi Suomi

 

Museot ja festarit

Museot.fi kokoaa Suomen
museoiden yhteystiedot ja aukioloajat,
matkavinkeistä saa selata itselleen
sopivaa ihailtavaa. Kotiseutumuseot
löytyvät Suomen kotiseutuliiton
listasta. Ja tänäkin kesänä on helppo
käydä virtuaalikierroksella, vaikka
kuinka kaukana. Festivaaleja voi etsiä
esimerkiksi Finland Festivals -
palvelusta tai Makupalat.fi:stä.

Makupalat.fi museot ja näyttelyt
Suomessa
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Juhlan aika

Kesäjuhlia on odotettu. Inspiraatiota,
ohjelmaa ja tarjottavaa voi tutkailla
Marttojen Kodin juhlat -ohjeista.
Marttojen reseptien lisäksi
ruokaohjeita on eri lehtien ja
kauppojen palveluissa. Hyvä idea
on tutustua kirjaston juhla- ja
keittokirjoihin, ne saattavat yllättää!

Perhejuhlien taustoja ja etenemistä kuvataan esimerkiksi evankelis-luterilaisen
kirkon Perhejuhlat-osassa. Uskonnottomien juhlien järjestämisessä opastaa
Pro seremoniat.

Makupalat.fi Kodin juhlat

 

 

 

Dekkareita lukemaan

Ja tietysti myös riippumatto ja dekkarit kutsuvat! Makupalat.fi Dekkareita
sisältää vinkkejä siitä, mistä uusia dekkarituttavuuksia kannattaa lähteä
jäljittämään. Kirjasammon Jännityskirjallisuus -osassa suositellaan joka
sortin jännityskirjallisuutta. Jos näistäkään ei löydy omaa, voi tutkia, mitä
kirjastonhoitaja on ehdottanut. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa hakusanoilla
jännityskirjallisuus ja dekkarit saa vähän erilaiset tulokset. Kumpaakin
kannattaa selata!
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Arkkitehtuurimuseo : Wivi Lönn
Ääniä tulevaisuudesta : musiikki, kirjastot ja mahdollisuudet
Monikulttuurinen.fi - neuvoja monikulttuurisille työpaikoille

Ajankohtainen kokoelma

Kotiseutu

 

 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Kesällä olisi ihana lukea kirjoja, joten pystyisitkö suosittelemaan minulle
jotain?

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
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