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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Tidaholm
Kategorier: Bibliotek
Position: 58.1778,13.9593

Kontaktuppgifter
Tel: 0502-606187
Fax: 0502-606383
E-post: biblioteket@tidaholm.se

Beskrivning
I vacker byggnad från slutet av 1800-talet inryms Tidaholms
bibliotek i fantastiska lokaler. Här kan du låna böcker, skivor och
talböcker. 

I avskiljd avdelning med komfortabla stolar finns stor sortering av
facktidningar. I samma avdelning finns tillgång till dator och
internet.

I bibliotekshusets entré finns dagstidningar från orterna runt
omkring samt större rikstäckande dagstidningar.

Tidaholms stadsbibliotek har även ett släktforskarrum som står till
förfogande för alla intresserade. Där finns 5 mikrokortsläsare och
2 rullfilmsapparater och 1 dator. 

Släktforskarrummet är tillgängligt under 
bibliotekets öppettider. 

Det kostar inget att utnyttja släktforskarrummet, men man måste
boka tid i lånedisken. Om man vill vara säker om en plats kan
man ringa och boka en apparat i förväg. 
Byggnaden
Bibliotekshuset är en samlingspunkt för kulturlivet i Tidaholm som
lever kvar sen 1800-talet. Vulcan var då en av världens största
tändsticksfabriker och lät uppföra byggnaden för sina arbetare.

Tidaholms Bibliotek inryms i ett kulturhus som byggdes 1897 i
nyrenässansstil. Huset är renoverat efter sin ursprungliga stil ett
flertal gånger. Här finns kommunens huvudbibliotek,
utställningslokaler m m. Den stora samlingssalen som har
återställts i originalskick är en sevärdhet i sig där tillfälliga
utställningar och evenemang anordnas. 

Öppettider
Måndag: kl. 10.00 - 19.00 
Tisdag: kl. 10.00 - 19.00 
Onsdag: kl. 10.00 - 16.00 
Torsdag: kl. 10.00 - 19.00 
Fredag: kl. 10.00 - 13.00 
Lördag: kl. 10.00 - 13.00 
Entrén med dagstidningar öppnar kl. 08.00 mån - fre. 
Lördagsöppet gäller 
1/9 - 30/4. 
Stängt röda dagar.

Sommartider 16/6-17/8:
Måndag o torsdag kl. 10-13 samt 15-19



Tisdag, onsdag kl. 10-13

Vägbeskrivning
Beläget centralt i Tidaholm vid andra sidan av Vulcanöns södra
strand. Stor parkering vid Vulcans väg/Södra Kungsvägen.
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