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Hãy liên hệ với chúng tôi! 

Thư Viện Đa Ngôn Ngữ –  Thư Viện Đa Ngôn Ngữ
Multilingual Library

 

Contact us!

Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library
Kellosilta 9, 00520 Helsinki 

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



Thư Viện Đa Ngôn Ngữ – thư viện địa 
phương cho bạn sử dụng mọi nơi tại 
Phần Lan 
Thư Viện Đa Ngôn Ngữ cung cấp tài liệu cho tất cả những người nói 
ngoại ngữ sống tại Phần Lan bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Bạn càng biết rõ 
tiếng mẹ đẻ thì càng dễ học ngôn ngữ của quốc gia quê hương mới! 

Bộ sưu tập của chúng tôi chứa các tài liệu thuộc gần 80 ngôn ngữ khác 
nhau. Các lựa chọn lớn nhất hiện nay là tiếng Ả Rập, Trung Quốc, 
Somali và Ba Tư. Bên cạnh hơn 21.000 cuốn sách, bộ sưu tập còn bao 
gồm phim, âm nhạc, sách nói và tạp chí. Các tài liệu này có trong bộ sưu 
tập của Thư viện Thành phố Helsinki tại Pasila. Bạn có thể tới Pasila 
hoặc đặt hàng tài liệu thông qua thư viện địa phương.

Chúng tôi tham gia tổ chức một loạt các sự kiện và giáo dục cho cả người 
lớn và trẻ em. Chúng tôi sẽ rất vui khi đến tham dự sự kiện của bạn và 
trình bày về các dịch vụ mà Thư Viện Đa Ngôn Ngữ hiện đang cung cấp! 

Thư Viện Đa Ngôn Ngữ được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Văn hóa.

Cách tìm các tài liệu viết bằng ngôn ngữ 
của bạn
Bạn có thể xem các tài liệu trong Thư Viện Đa Ngôn Ngữ thông qua trang 
Helmet.fi.  
Truy cập trang và mở biểu mẫu tìm kiếm bằng cách chọn  
“Search for Items” (Tìm kiếm tài liệu)   “Advanced Search” (Tìm kiếm 
nâng cao).

Chọn địa điểm là Pasila hoặc Pasila lapset. 
Ấn Search 
(Tìm kiếm).

Từ menu ngôn ngữ, hãy chọn ngôn 
ngữ mong muốn, ví dụ: tiếng Albani.

Nhập * làm từ tìm kiếm.

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.


