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Contactați-ne! 

Monikielinen kirjasto –  
Biblioteca Multilingvă

Romanian – English

Multilingual Library

 
Contact us!

Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library
Kellosilta 9, 00520 Helsinki 

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



Biblioteca Multilingvă – biblioteca dumneavoastră 
locală oriunde ați locui în Finlanda 
Biblioteca Multilingvă pune la dispoziție literatură în limba lor maternă 
străinilor sau vorbitorilor de limbi străine care locuiesc în Finlanda. Cu 
cât mai bine vă cunoașteți limba maternă, cu atât mai ușor este pentru 
dumneavoastră să învățați limba din noua țară în care v-ați stabilit! 

Colecția noastră include materiale în aproximativ 80 de limbi diferite. Cele 
mai mari selecții disponibile sunt în limba arabă, chineză, somaleză și 
persană. Pe lângă peste 21.000 de cărți, colecțiile includ filme, muzică, cărți 
audio și reviste. Materialele se găsesc în colecția bibliotecii orașului Helsinki 
în Pasila. Puteți vizita Pasila sau puteți comanda materialele prin biblioteca 
dumneavoastră locală.

Participăm la organizarea unei game diverse de evenimente și educație 
pentru adulți și copii. Ne-ar face plăcere să venim la evenimentul 
dumneavoastră și să vă spunem despre serviciile puse la dispoziție de Librăria 
Multilingvă! 

Librăria Multilingvă este finanțată de Ministerul de Educație și Cultură. 

Cum să căutați materiale în limba dumneavoastră
Puteți vedea materialele din Librăria Multilingvă pe site-ul Helmet.fi.  
Mergeți pe site și deschideți formularul de căutare selectând „Căutare 
materiale”  „Căutare avansată”.

Selectați Pasila sau Pasila lapset ca locație. 

Apăsați Căutare.

Selectați limba dorită din meniul aferent, 
de ex. albaneză.

Introduceți * ca termen de căutare.

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.


