
کتابخانه ها

 در کتابخانه برنامه هایی مانند شب شعر و
 ادبیات، مالقات با نویسندگان، کنرست و 

 سخرنانی های مختلف تدارک دیده شده است. 
رویدادهای برگزار شده توسط کتابخانه رایگان می باشد. 

بسیاری از کتابخانه ها منایشگاه هایی دارند که می توانید 
 آن ها را رزرو کنید.

اطالعات رویدادها و منایشگاه ها، در کتابخانه ها و وبسایت 
آن ها قابل دسرتسی است. 

شام می توانید رویداد مربوط به خودتان را در کتابخانه 
برنامه ریزی کنید. 

با استفاده از رایانه های کتابخانه می توانید ایمیل هایتان را 
بررسی کنید، اطالعات را در اینرتنت جستجو کنید یا پرینت 

 تهیه کنید. 
 پرینت گرفنت در برخی شهرها هزینه دارد. 

متام رایانه ها برنامه پردازش ُورد و دیگر برنامه های کاربردی 
 را دارند. 

برخی کتابخانه ها مجهز به اسکرن و کیبورد با زبان های 
مختلف هستند. 

 شام می توانید از امکانات کتابخانه استفاده کنید.
متام کتابخانه ها میز و صندلی دارند که می توانید برای 

 کارهای تجاری یا تفریحی خود آزادانه از آن استفاده کنید. 
بسیاری از کتابخانه ها سالن هایی دارند که می توانید برای 

 رویدادهای خود مانند جلسات، آن ها را رزرو کنید.
برخی از کتابخانه ها اتاق موسیقی دارند که مثالً می توانید 

در آنجا پیانو بزنید.

کتاب الکرتونیکی چیست؟

کتاب الکرتونیکی مانند کتاب های معمولی است با این تفاوت 
که بایستی آن را روی رایانه یا گوشی های هوشمند مطالعه 
 کنید. به کتاب های الکرتونیکی »ای بوک« نیز می گویند. 

 متامی شهرهای فنالند یک کتابخانه عمومی دارند.
 کتابخانه محلی برای مالقات افراد و مرکزی فرهنگی است. 

 کتابخانه برای کودکان، نوجوانان، زنان و مردان است. 
در کتابخانه، شام می توانید مطالعه کنید، وقت بگذرانید، 

 دوستانتان را ببینید و در رویدادهای مختلف رشکت کنید. 
کارمندان کتابخانه برای کمک به شام و نشان دادن گوشه و 

کنار کتابخانه، در آن جا حضور دارند.

 کتابخانه یکی از خدمات رایگان برای متامی ساکنان است. 
در کتابخانه شام می توانید

y کتاب، مجله، موسیقی و فیلم امانت بگیرید
y  از رایانه ها و سایر دستگاه های الکرتونیکی کتابخانه

استفاده کنید
y در گروه های مطالعه، رویدادها و دوره ها رشکت کنید
y از کارمندان درخواست کمک های تخصصی کنید
y  از امکانات کتابخانه مانند سالن های مطالعه استفاده

کنید.

اطالعات بیشرت در زمینه کتابخانه ها و وبسایت های کتابخانه ها. 

تقریبا همه خدمات و رویدادهای کتابخانه رایگان می باشند.

شام برای به امانت گرفنت اقالم کتابخانه به یک کارت 
 کتابخانه معترب نیاز دارید. 

استفاده از سایر خدمات نیازی به کارت کتابخانه ندارد.

کارهایی که باید در کتابخانه انجام دهید و در 
آن ها رشکت کنید

 در کتابخانه رویدادهایی برای کودکان، نوجوانان و 
افراد بزرگسال تدارک دیده شده است. 

ساعات داستان برای قصه گفنت و بازی کردن است. 
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کتاب های الکرتونیکی می توانند داستانی یا غیر داستانی 
باشند، مانند رمان ها، کتاب قصه ها یا کتاب های شعر.

کتاب های الکرتونیکی را می توان درست مثل کتاب های 
چاپی از کتابخانه امانت گرفت.

چگونه می توان از کتاب های الکرتونیکی کتابخانه 
استفاده کرد؟

برای امانت گرفنت، شام به کارت کتابخانه و یک پین کد یا 
هامن شامره شناسایی نیاز دارید.

کتاب های الکرتونیکی را می توان به سادگی در مرورگر 
 اینرتنت مطالعه کرد. 

بنابراین برای خواندن این کتاب ها به دانلود برنامه های 
 دیگر نیاز ندارید.

 دستگاه باید به اینرتنت متصل باشد تا بتوانید 
کتاب را مطالعه کنید.

 الزم نیست کتاب های الکرتونیکی را جداگانه بازگردانید 
 زیرا آن ها پس از امتام مهلت امانت به طور خودکار 

به کتابخانه بر می گردند.

مقررات استفاده 

 همه کتابخانه ها مقررات استفاده خاص خودشان را دارند.
مقررات استفاده، حقوق و تعهدات کاربر کتابخانه را مشخص 

می کند. به عنوان مثال مقررات مشخص می کند که کاربر 
چند مورد را می تواند به طور همزمان امانت بگیرد و 

 همچنین زمان بازگشت آن ها را مشخص می کند. 

 در صورتی که کاربر مقررات استفاده را
  رعایت نکند، ممکن است از وی حق امانت

 گرفنت سلب شود.

کتابخانه خدمات را به نزدیکی شام می آورد 

 کتابخانه سیار یک اتوبوس پر از 
 کتاب و سایر اقالم کتابخانه است. 

اگر محل زندگی شام از کتابخانه دور است، ممکن است در 
 نزدیکی شام یک ایستگاه کتابخانه سیار وجود داشته باشد.  
کتابخانه سیار با پیروی از برنامه زمانی خاص به هر ایستگاه 

سفر می کند. 

کتاب های کتابخانه را می توان به زبان های 
مختلف سفارش داد. 

شام می توانید از کتابخانه درخواست کتاب هایی به زبان 
خودتان بکنید. این کتاب ها را می توان از کتابخانه چند زبانه 
سفارش داد. سپس شام می توانید آن ها را از کتابخانه محله 

خود تحویل بگیرید.

اگر قادر به خواندن نیستید، می توانید از کتابخانه کتاب 
صوتی امانت بگیرید.

همچنین کتابخانه محله می تواند شام را برای استفاده از 
 کتابخانه زبان اشاره در آدرس اینرتنتی 

www.viittomakielinenkirjasto.fi راهنامیی کند.

به کتابخانه خوش آمدید!


