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Зв’яжіться з нами! 
Contact us!
Monikielinen kirjasto
Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library
Kellosilta 9, 00520 Helsinki 

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

Багатомовна бібліотека
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Багатомовна бібліотека – ваша місцева 
бібліотека в будь-якому куточку Фінляндії 
Багатомовна бібліотека пропонує всім мешканцям Фінляндії 
літературу на їх рідній мові. Чим краще ви знаєте свою рідну мову, тим 
легше буде вивчити мову вашої нової рідної країни! 

У нашій колекції представлені матеріали на приблизно 80 різних 
мовах. Найбільші добірки на арабській, китайський, сомалійський і 
персидській мовах. Крім більш ніж 21 000 книжок, колекція містить 
фільми, музику, аудіокнижки й журнали. Матеріали знаходяться в 
колекції міської бібліотеки Гельсінкі в Пасіла. Ви можете завітати до 
Пасіла або замовити матеріали через свою місцеву бібліотеку. 

Ми беремо участь в організації різноманітних подій та освітніх курсів 
для дорослих і дітей. Ми з радістю відвідаємо вашу подію й розповімо 
про послуги, що надаються багатомовною бібліотекою! 

Багатомовна бібліотека отримує операційну підтримку від 
Міністерства освіти й культури.

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.

Як шукати матеріали на вашій мові
Ви можете продивитися матеріали багатомовної бібліотеки на веб-
сайті Helmet.fi. Перейдіть на веб-сайт і відкрийте форму пошуку, 
натиснувши «Search for Items» («Шукати матеріали»)   ”Advanced 
Search” («Розширений пошук»).

Оберіть Pasila в якості місцезнаходження. 

Натисніть  
кнопку «Search»  
(«Пошук»).

У меню мов оберіть потрібну мову, 
наприклад, албанську.

Введіть * в якості критерію 
пошуку.

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.


