VIETNAM

THƯ VIỆN
Mọi thành phố ở Phần Lan đều có một thư viện
công cộng. Thư viện là nơi gặp gỡ và trung tâm
văn hóa. Thư viện dành cho trẻ em, thanh niên,
phụ nữ và nam giới.
Trong thư viện, bạn có thể đọc sách, thư giãn,
gặp bạn bè và tham dự các sự kiện.
Nhân viên thư viện sẽ trợ giúp bạn, giải đáp các
thắc mắc và giới thiệu về thư viện.

Thư viện tổ chức các buổi tối văn học, gặp gỡ nhà
văn, hòa nhạc và giảng bài.
Các sự kiện do thư viện tổ chức đều miễn phí.

Thư viện là dịch vụ miễn phí dành cho mọi cư
dân.
Ở thư viện, bạn có thể mượn sách, tạp chí, nhạc
và video
yy sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử khác
của thư viện
yy tham gia các câu lạc bộ đọc sách, các sự kiện
và khóa học
yy nhờ trợ giúp chuyên môn của nhân viên
yy sử dụng cơ sở vật chất của thư viện, như
phòng đọc sách.

Bạn có thể đọc email, tìm kiếm thông tin trực
tuyến và sử dụng máy in bằng máy tính của thư
viện.
Thư viện ở một số thành phố thu phí in ấn.
Tất cả máy tính đều được trang bị chương trình
xử lý văn bản và các tiện ích khác.
Một số thư viện có máy chụp và bộ gõ với các
ngôn ngữ khác nhau.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin từ các thư viện và
trang web của thư viện.
Hầu hết các dịch vụ và sự kiện tại thư viện đều
miễn phí.

Nhiều thư viện có phòng triển lãm cho đặt chỗ.
Thông tin về các sự kiện và triển lãm được cung
cấp tại thư viện và trang web của thư viện.
Bạn cũng có thể tự tổ chức sự kiện tại thư viện.

Bạn có thể sử dụng các trang thiết bị của thư
viện.
Tất cả thư viện đều có bàn ghế cho phép bạn tự
do sử dụng để làm việc hoặc nghỉ ngơi.
Nhiều thư viện còn có dịch vụ đặt phòng, ví dụ
dành cho hội nghị.
Một số thư viện có phòng âm nhạc để chơi nhạc
cụ, ví dụ đàn piano.

Để có thể mượn tài liệu, bạn phải có thẻ thư viện
hợp lệ.
Có thể sử dụng các dịch vụ khác mà không cần
thẻ thư viện.

Sách điện tử là gì?

Bạn có thể tích cực tham gia
vào hoạt động của thư viện

Sách điện tử là sách thông thường mà bạn có thể
đọc bằng máy tính hay điện thoại thông minh.
Sách điện tử còn được gọi là “e-book”.
Sách điện tử có thể là sách phi hư cấu hoặc hư
cấu, chẳng hạn như tiểu thuyết, sách truyện hoặc
sách thơ.

Thư viện tổ chức các sự kiện cho trẻ em, thanh
niên và người lớn.
Trong giờ truyện cổ tích, trẻ em được nghe
truyện cổ tích và chơi.

Bạn có thể mượn sách điện tử từ thư viện giống
như mượn sách in.

Sử dụng sách điện tử của thư viện
như thế nào?

Thư viện cũng đưa các
dịch vụ tận nơi cho bạn

Để mượn sách, bạn cần có số thẻ thư viện và
mã PIN (personal identification number, mã nhận
dạng cá nhân).

Thư viện lưu động là một chiếc xe buýt chứa đầy
sách và các tài liệu khác của thư viện.
Nếu bạn sống cách xa thư viện, có thể có một
bến đỗ thư viện lưu động gần nhà bạn.
Thư viện lưu động có lịch đến các bến đỗ.

Có thể dễ dàng đọc sách điện tử trực tiếp từ trình
duyệt Internet.
Trong trường hợp đó, không cần tải xuống
chương trình riêng để đọc sách.
Thiết bị phải có kết nối Internet thì bạn mới có thể
đọc sách.
Bạn không cần trả lại sách điện tử.
Sách sẽ được tự động trả lại sau khi hết thời hạn
cho mượn.

Quy tắc sử dụng
Mọi thư viện đều có quy tắc sử dụng riêng.
Các quy tắc này quy định cụ thể quyền và nghĩa
vụ của người dùng thư viện, ví dụ, mỗi lần có thể
mượn bao nhiêu tài liệu và khi nào cần trả lại tài
liệu đã mượn.
Nếu không tuân theo các quy tắc này, khách
hàng có thể mất quyền mượn sách.

Bạn có thể đặt sách thuộc các
ngôn ngữ khác nhau từ thư
viện
Bạn cũng có thể tìm sách bằng ngôn ngữ của mình
từ thư viện. Bạn có thể đặt sách từ Thư viện Đa
ngôn ngữ. Bạn có thể tìm chúng từ thư viện địa
phương.
Bạn có thể hỏi mượn audiobook (sách nói) từ thư
viện nếu bạn không đọc được.
Nhân viên thư viện địa phương cũng có thể
hướng dẫn bạn cách sử dụng Thư viện Ngôn
ngữ Ký hiệu tại trang web
www.viittomakielinenkirjasto.fi.

Chào mừng bạn tới thư viện!

