
1. Disken 
Mega och personalen svarar på alla möjliga frågor. 
De hjälper dig att skaffa bibliotekskort och hitta bra 
böcker. Alla som arbetar på biblioteket har en liten skylt 
på kläderna. På den står det Stadsbiblioteket Göteborg. 

2. Miini 
Tripp vakar över Miinirummet, där du går på mjuka 
mattan i strumporna.  I Miini finns det massor av 
bilderböcker och pekböcker. Du kan leka lugnt, mysa 
och läsa på den härliga mjuka mattan. 

3. Sökdatorer
Rufus vakar över sökdatorerna och vill att alla du ska veta 
hur man söker fram bra böcker. Prova att skriva in ordet 
”spöken” och se hur många böcker det finns om spöken. 

4. Serier 
Edar vakar över serierna och vill att alla ska veta att vi 
har massor av serier, manga och grafiska romaner. Vad 
tror du att en grafisk roman är? 

5. Scenen 
Sorl vakar över scenen och bjuder in dig för att klä ut dig 
och leka på scenen. Tänk bara på att många kommer till 
biblioteket för att läsa, spela spel och göra läxor så det är 
viktigt att alla leker tyst så att vi inte stör varandra. 

6. TV-spel och datorer
Mind vakar över bibliotekets TV-spel och datorer. När 
du har ett bibliotekskort kan du logga in på datorerna 
eller låna en TV-spelskontroll. 

7. Fakta 
Klever vakar över faktaböckerna. Det är 
böcker som handlar om ett speciellt ämne, 
till exempel kroppen, bakning, hundar 
och vikingatiden. 

8. Äppelhylla 
Hos Trolla hittar du böcker med 
tecken eller punktskrift och böcker 
om dyslexi, autism eller någon annan 
funktionsvariation. 

9. Hcg-avdelning 
Alvar vakar över böckerna för äldre barn. 
Här hittar du till exempel fantasyböcker, 
böcker om spöken, kärlek och sport.  

10 Hcf-avdelning 
Klang vakar över de böcker som är för dig 
som kan läsa själv eller gillar att bli läst för. 

11. Många språk 
Alfa vakar över hyllorna med böcker på 
många olika språk. Det är både berättelser, 
faktaböcker och böcker med bilder. 

12 Verkstan, Crafty Corner 
Aktiv vakar över de platserna där du får 
rita eller pyssla på biblioteket.  
Hen gillar när det är fint så ställ i ordning 
när du är klar. 

Följ skattkartan och hitta alla bokstäver. Skriv in bokstäverna i rutorna 
och klipp sedan ut dessa och se ifall du kan pussla ihop rätt ord.

Vilket ord bildar 
bokstäverna? ??


