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Contact us!

Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library
Kellosilta 9, 00520 Helsinki 

monikielinen.kirjasto@hel.fi  
helmet.fi/monikielinenkirjasto 
facebook.com/monikielinenkirjasto



Biblioteka shumëgjuhëshe - biblioteka juaj loka-
le kudo që jetoni në Finlandë 
Biblioteka shumëgjuhëshe ofron literaturë për të gjithë personat që flasin 
gjuhë të huaj, që jetojnë në Finlandë, në gjuhën e tyre amtare. Sa më 
mirë të njihni gjuhën tuaj amtare, aq më e lehtë është të mësoni gjuhën e 
vendit tuaj të ri! 

Koleksioni ynë përmban materiale në afërsisht 80 gjuhë të ndryshme. 
Përzgjedhjet më të mëdha janë në arabisht, kinezisht, somalisht dhe 
persisht. Përveç mbi 21.000 librave, koleksionet përfshijnë filma, muzikë, 
libra audio dhe revista. Artikujt gjenden në koleksionin e Bibliotekës së 
Qytetit të Helsinkit në Pasila. Ju mund të vizitoni Pasilan ose të porositni 
materialet nëpërmjet bibliotekës tuaj lokale.

Ne marrim pjesë në organizimin e një game të gjerë ngjarjesh dhe 
edukimi për të rritur dhe fëmijë. Ne do të jemi të lumtur që të vijmë në 
ngjarjen tuaj dhe të tregojmë rreth shërbimeve të ofruara nga biblioteka 
shumëgjuhëshe! 

Biblioteka shumëgjuhëshe është financuar nga Ministria e Arsimit dhe 
Kulturës.

Si të kërkoni për artikuj në gjuhën tuaj
Ju mund të shihni artikujt në bibliotekën shumëgjuhëshe nëpërmjet sajtit 
Helmet.fi.  
Shkoni te sajti dhe hapni formularin e kërkimit duke përzgjedhur  
“Kërko për artikuj”   ”Kërkim i përparuar”.

Përzgjidhni Pasila ose Pasila lapset si vendndodhje. 

Shtypni kërko.

Nga menyja e gjuhës, përzgjidhni 
gjuhën e dëshiruar, p.sh. shqip.

Futni * si termi i kërkimit.

Multilingual Library – your local library wherever 
you live in Finland 
Multilingual Library offers literature to all foreign language speakers living 
in Finland in their native language. The better you know your mother 
tongue, the easier it is to learn the language of your new home country! 

Our collection contains material in approximately 80 different languages. 
The biggest selections available are in Arabic, Chinese, Somali and 
Persian. Besides the more than 21,000 books, the collections include 
films, music, audiobooks and magazines. The items are situated in the 
collection of the Helsinki City Library in Pasila. You can visit Pasila or order 
material via your local library.

We take part in organising a diverse range of events and education for 
adults and children alike. We will be happy to come to your event and tell 
about the services provided by Multilingual Library! 

Multilingual Library is financed by the Ministry of Education and Culture.

How to look for items in your language
You can view the items in Multilingual Library via the Helmet.fi site.  
Go to the site and open the search form by selecting  
“Search for Items”   ”Advanced Search”.

 
Enter * as the search term.

Select Pasila or Pasila lapset as the location. 

Press Search.

From the language menu, select  
the desired language, e.g. Albanian.


