
Nautitaan e-aineistoista

- Millaisia kirjoja, lehtiä ja
äänilevyjä voit käyttää

tietokoneella tai tabletilla?

7.12.2018Mikkelin seutukirjasto

http://kirjasto.mikkeli.fi
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Tunnin tarkoituksena on saada
yleiskuva siitä, millaisia
digitaalisia aineistoja voit käyttää
omassa kirjastossasi tai kirjaston
kautta.

Tervetuloa
tieto-
tunnille!
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Lehdet
- Sanomalehdet ePress
- Aikakauslehdet ja iltapäivälehdet eMagz
- Myös ulkomaisia lehtiä PressReader
Kirjat
- Kirjaston hankkimia kirjoja - Ellibs-palvelu
- Redfox-sanakirjapalvelu
Musiikki
- Musiikin kuuntelupalvelu Naxos
- Rockway – musiikin opiskelun verkkopalvelu

Sisältö
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E-aineistot = sähköiset aineistot = digitaaliset
aineistot
- Ovat digitaalisessa muodossa luettavissa

tietokoneella tai tabletilla (puhelimella)
- Toimivat tietoverkon kautta
Käyttäjän kannalta olennaista:
- Onko aineisto käytettävissä mistä vaan vai vain

kirjastossa
- Tarvitaanko rekisteröitymistä
- Tarvitaanko erillisiä lukuohjelmia
- Onko olemassa omia sovelluksia mobiililaitteille

Taustaksi
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Kokoelmat ja tiedonhakuà e-aineistot
Kirjasto A-Ö
Oikean palstan pikalinkit

Pääsy aineistoihin  kirjaston kotisivulta
http://kirjasto.mikkeli.fi
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Kirjastossa: suomalaisia sanomalehtiä - ePress
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Lähes 250 maakunta- tai paikallislehteä
Luettavissa heti lehtien ilmestyttyä
Näköisversioita – löydät koko painetun lehden
sisällön
Voit tehdä hakuja sisältöön
Numeroita saatavilla 2 vuoden ajalta

ePress

Vain kirjastossa
http://www.epress.fi/
Toimii www-selaimella
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Kirjastossa: suomalaisia aikakauslehtiä - eMagz
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Lähes 150 kotimaista aikakauslehteä sekä
iltapäivälehtiä
Luettavissa heti lehtien ilmestyttyä
Näköisversioita – löydät koko painetun lehden
sisällön
Voit tehdä hakuja sisältöön
Numeroita saatavilla 2 vuoden ajalta

eMagz

Vain kirjastossa
http://www.emagz.fi
Toimii www-selaimella
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Kirjastossa: ulkomaisia ja kotimaisia lehtiä:



11

Yli 7000 lehteä (tai muuta julkaisua), yli 120 maata ja
yli 60 kieltä
Näköisversioita – löydät koko painetun lehden
sisällön
Noin puolet sisällöstä on sanomalehtiä ja puolet
aikakauslehtiä.
Luettavissa heti lehtien ilmestyttyä 60-90 päivän ajan
Nostaa esiin uutisia eri lehdistä
Voit tehdä hakuja sisältöön

PressReader

Vain kirjastossa
https://www.pressreader.com
Toimii www-selaimella
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Verkossa: sähköiset kirjat ~ e-kirjat
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Voit lukea uusia ja vanhempiakin kirjoja omalta
laitteeltasi
Valikoimassa sekä kauno- että tietokirjoja, myös
lasten ja nuorten kirjoja ja äänikirjoja
Voit tehdä hakuja kirjan sisältöön ja merkitä
sivuja
Voit muuttaa kirjan tekstikokoa

Ellibsin e-kirjat

https://ellibslibrary.com/lumme
Toimii www-selaimella,  ladattuna Adobe
Digital Editions tai Bluefire Reader –
lukuohjelmilla ja sovelluksella
Kirjautuminen kirjastokortin numerolla.
Vuoden 2019 alusta kysyy myös pin-koodia.



12.12.2018Mikkelin kaupunginkirjasto s. 14

Adobe-tilin tiedot

Adobe-tunnukseksi
tulee se
sähköpostiosoite,
jonka laitat
rekisteröitymis-
tietoihin
Tunnus mahdollistaa
sen, että voit lukea
lainattuja kirjoja
useammalla laitteella
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Lukuohjelmat eri laitteille

Adobe Digital
Editions

Bluefire Reader
(App Storesta tai
Google Playsta)Kun lukuohjelmat on

asennettu, voit ladata e-
kirjan ja avata sen ohjelman
avulla
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Project Gutenberg – tekijänoikeusvapaita kirjoja
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
… Suomalaisia http://www.gutenberg.org/browse/languages/fi

Ilmaiset Klassikot, Elisa-kirjan valikoima ilmaisia klassikkoteoksia

Iltasatu-palvelu., sähköinen lastensatufoorumi, joka sisältää niin
klassikkosatuja, kuin myös uusien tekijöiden julkaisemaa
suomenkielistä lastenkirjallisuutta

Children's Library, sisältää lastenkirjallisuutta usealla eri kielellä

Klassikkokirjasto, Kansalliskirjaston tuottama laaja kokonaisuus
suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta

Muita ilmaisia e-kirjoja –
ekirjasto.kirjastot.fi
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Verkossa: Redfox pro sanakirjapalvelu
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Suomen suurin sanakirjasto: sisältää 41 kieltä,
sekä yleis- että erikoisalojen sanastoa
Sisältää myös kielten opetusmateriaaleja ja
kielioppiaineistot kahdeksalla eri kielellä.
Voit tehdä hakuja kaikkien kielten välillä
Isoimmista kielistä voit kuunnella myös
ääntämisesimerkkejä.

Sanakirjapalvelu Redfox Pro

http://redfoxsanakirja.fi
käyttäjätunnus/ sähköposti:
lummekirjastot@redfoxsanakirja.fi
Salasana vaihtuva, ajalla 1.7.-
31.12.2018: 2#Lumme#varIs
Toimii www-selaimella, myös mobiilisti
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Kielitoimiston sanakirja – suomen kielen
sanastoa
RedFox Basic

Vapaasti verkossa olevia sanakirjoja:

http://redfoxsanakirja.fi
Toimii www-selaimella
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Verkossa: klassista musiikkia- Naxos Music Library
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Voit kuunnella laatulevytyksiä omalta laitteeltasi
CD-laatuinen ääni
Mukana myös musiikkitietoutta
Voit tehdä erilaisia hakuja
Voit tehdä omia soittolistoja

Naxos Music Library

http://mikkeli.naxosmusiclibrary.com
Toimii www-selaimella tai Android- ja
Apple-mobiililaitteiden sovelluksilla
Kirjautuminen kirjastokortin numerolla
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Verkossa: Musiikin opetusta - Rockway
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Musiikin opetuksen verkkopalvelu
Sisältää suomenkielisiä oppitunteja erityisesti
kitaran soittoon, mutta mukana myös basso,
rummut, koskettimet, laulu ym.

Rockway

http://kirjastot.rockway.fi/
Toimii www-selaimella.
Kirjautuminen kirjastokortin numerolla
ja pin-koodilla.
Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätilin
luomista
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Klo 12-14.30 ja klo 17-19.30 (samansisältöiset)

Tietoja hakkeroidaan ja salasanoja kalastellaan –
arveluttaako arjen tietoturva?
Kouluttaja Oskari Uotinen kertoo arjen tietoturvasta
helposti ja kansantajuisesti: mitä meidän kaikkien
tulisi tietää tietoturvasta tekniikan parissa
eläessämme.
Koulutus on maksuton ja kaikille avoin.

Päivitä tietoturvataitosi –koulutus
pääkirjastossa ma 17.12.


