Myllypuron mediakirjastossa tapahtuu
Joulukuun 2011 uutiskirje

Mediakirjaston avajaiset ke 14.12. klo 12Myllypuron mediakirjasto, uuden ajan lehtisali avataan 14.12.2011 klo 12 Myllypuron uudistetussa ostoskeskuksessa (Kiviparintie 2).
Avajaisten ohjelma:
12.00 Avaussanat, apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen
12.15 Mediakirjaston esittely, kirjastonjohtaja Kurt Hirn
12.30 suomalais-bolivialaisen laulajattaren Siboné Orozan musiikkiesitys
Tervetuloa myös avajaisten suoraan lähetykseen Stadi.TV:n verkkosivuilla tai kaapelitelevisiossa! Avajaisissa haastattelemassa myös Verkkolehti Baabeli.

Liikuntavirasto esittelee lainattavia liikuntavälineitä ke 14. ja to 15.12.
Myllypuron mediakirjastosta voi lainata Liikuntaviraston askelmittareita, kompasseja ja sykemittareita. Liikuntavälineitä esitellään kirjastossa avajaispäivänä ke 14.12. klo 16-20 ja to 15.12 klo
9-12. Tervetuloa!

MeKans - tule kertomaan mitä haluaisit oppia tai opettaa!
Kiinnostaako sinua oppia tai opettaa espanjaa, viroa tai ranskaa, tankotanssia, puutöitä, piirtämistä, öljyvärimaalausta, taulujen kehystämistä, luova kirjoittamista, saven valamista, vatsatanssia, sukan kantapään kutomista?
Myllypuron mediakirjastossa starttaa MeKansin korttikampanja, jossa voit tulla kertomaan, mitä
haluaisit oppia tai opettaa. MeKansin vertaisoppimisverkostossa voit oppia mielenkiintoisia taitoja muilta ja jakaa omaa osaamistasi muille. Opetuksesta ei makseta palkkaa ja osallistuminen
on ilmaista. Opetuspaikka voi olla mikä tahansa ja vaikka Myllypuron mediakirjasto. MeKans
kansalaisakatemia järjestää opetuspaikan, tiedotuksen tilaisuudesta ja oppilaat .

Opi lähettämään sähköisiä joulukortteja 15.-23.12.2011
Unohditko lähettää joulukortit? Haluatko säästää luontoa lähettämällä sähköisiä joulukortteja?
Myllypuron mediakirjaston henkilökunta opastaa löytämään internetin ilmaiset postikorttipalvelut
ja neuvoo lähettämisessä. Lähettämiseen tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen.

Läppärikerhon avajaiset ti 20.12.2011 klo 13-15
Läppärikerhossa opit uutta omasta kannettavastasi ja pääset tutustumaan mukavassa seurassa
internetin uusiin palveluihin. Kerhon avajaisia vietetään ti 20.12.2011 klo 13-15. Vapaa pääsy ja
kahvitarjoilu!
Läppärikerhossa on joka kerta uusi kiinnostava aihe. Keväällä 2012 ohjelmassa mm. ti 10.1.
Koneen päivitys, ti 24.1. Enter ry esittäytyy, 7.2. Kirjallisuussivustot. Tutustu koko kevään ohjelmaan Myllypuron mediakirjaston sivuilla!

Varaa aika media-assistentilta jo perjantaiksi 16.12.!
Haluatko ohjausta kuvankäsittelyyn tai videoiden editoimiseen? Tarvitsetko apua VHSvideoiden ja vinyylien muuttamisessa digitaaliseen muotoon? Media-assistentti opastaa kaikenmuotoisten kuvien, videoiden ja av-materiaalin tallentamisessa ja muokkaamisessa. Neuvontaa erilaisissa media-asioissa.
Media-assistentti päivystää Myllypuron mediakirjastossa maanantaisin klo 13-20 ja perjantaisin klo 9-16 perjantaista 16.12. lähtien. Varaa aika (max. 2h) puhelimitse 09 31085 092 tai
käymällä paikan päällä 15.12.2011 lähtien. Lisätietoa Myllypuron mediakirjaston sivuilta.

Naperokino – elokuvatuokiot perheen pienimmille to 19.1. lähtien!
Lyhytelokuvia 0-3-vuotiaille torstaisin klo 10-11. Katsomaan voi piipahtaa vaikka vain hetkeksi
kerrallaan. Vaipanvaihto ja syöttäminen onnistuvat elokuvan lomassa. Myös vanhemmat sisarukset ovat tervetulleita. Vapaa pääsy! © Annantalo, Helsinki 2000
Jokaisella kerralla oma teema:
to 19.1. klo 10-11 Ystävyys
to 23.2. klo 10-11 Luovuus, taide ja musiikki
to 8.3. klo 10-11 Kaupunki ja koneet
to 22.3. klo 10-11 Eläimet
to 5.4. klo 10-11 Luonto ja vuodenajat

.

Korkealaatuinen studio videoiden, kuvien ja musiikin työstämiseen

Myllypuron mediakirjaston korkealaatuinen studio on tarkoitettu videoiden, kuvien ja musiikin
työstämiseen. Tehokas työasema ja Adoben Master Collection ohjelmisto-kokonaisuus antavat
edellytykset kunnianhimoistenkin teosten luomiseen. Ääntä ja musiikkia voi studiossa käsitellä
monipuolisesti ja käytössä on muun muassa nuotinnusohjelma Sibelius ja sähköpiano. Studiossa olevalla laadukkaalla kuvanlukijalla voi skannata myös dioja.

Studiosta voi myös nauhoittaa ja lähettää Live TV-lähetystä monikamerajärjestelmällä. Internetin “kansalaistelkkari”-toimintaan voit tutustua esim. Stadi.TV:n ja Kirjastokaistan -sivuilla. Tule
rohkeasti ehdottamaan ideoitasi! Studion varaukset mediakirjaston puhelinnumerosta 09-31085
092 tai käymällä paikan päällä.

Myllypuron mediakirjastossa myös luettavissa ja lainattavissa lehtiä ja Bestseller-kirjoja!
Myllypuron mediakirjasto
Kiviparintie 2, 00920 Helsinki
Puhelin: 09 31085 092
Sähköposti: myllypuron_mediakirjasto@hel.fi
http://www.lib.hel.fi/myllypuro
fi.facebook.com/Myllypuronmediakirjasto
Avoinna: maanantai- torstai 9-20, perjantai 9-16, lauantai 10-16

