بیایید و از کتابخانه دیدن کنید!
ورود همگی شما به کتابخانه را خوشامد میگوییم .در کتابخانه
میتوانید مجله و روزنامه بخوانید ،از کامپیوتر استفاده
کنید ،کتاب امانت بگیرید و در برنامهها شرکت کرده و وقت
بگذرانید .استفاده از کتابخانه رایگان است ،زیرا شهرداری
مالک آن است.
شما میتوانید از کارکنان کتابخانه درخواست کمک و اطالعات
کنید.
کتابخانه اینترنت وایرلس رایگان نیز دارد .یعنی میتوانید در
گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر خود در فضای داخل کتابخانه به
اینترنت دسترسی داشته باشید.
کتابخانه سایت اینترنت نیز دارد .در آنجا شما میتوانید
اطالعات مربوط به برنامهها را یافته و کتابها ،موسیقی و سایر
مواد را جستجو کرده و به امانت بگیرید .از کارمندان
کتابخانه بخواهید آدرس سایت را در اختیار شما قرار دهند.
کارت کتابخانه به شما اجازه میدهد تا اقالمی را امانت گرفته
و به خانه ببرید
شما میتوانید کتاب ،مجله ،روزنامه ،موسیقی و مطالب دورههای
آموزشی زبان ،کتابهای ویژه کودکان و فیلم از کتابخانه به
امانت بگیرید .برای امانت گرفتن ،به کارت کتابخانه نیاز
دارید.
برای گرفتن کارت کتابخانه ،کافی است اسناد شناسایی خود را
نشان داده و آدرس خود در فنالند را بدهید .بهعالوه باید یک
تعهدنامه مبنی بر رعایت قوانین امضا کنید .قوانین مدت زمانی
را نشان میدهد که میتوانید اقالم امانی را نزد خود نگه
دارید .اگر آنها را در زمان مقرر برنگردانید ،باید جریمه
بپردازید .شما میتوانید از کارکنان کتابخانه درخواست کنید
اطالعات بیشتری در این رابطه در اختیار شما بگذارند .کارت
کتابخانه شخصی است ،اجازه ندهید هیچ فرد دیگری از کارت شما
استفاده کند .اگر کارت خود را گم کردید ،بالفاصله کارکنان
کتابخانه را مطلع کنید تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
کتابهایی به زبان مادری شما
اگر کتابخانه نزدیک شما ،کتاب به زبان شما ندارد ،کارمندان
میتواند این کتابها را به مکانهای دیگر سفارش بدهند .از
کارکنان درخواست کنید تا کتابی که میخواهید را برایتان
بیابند.

از کارکنان کتابخانه در رابطه با خدمات سوال کنید .آنها
میتوانند ،برای مثال ،به شما در یافتن کالسهای زبان،
برنامههای سرگرمی کمک کنند.
شما میتوانید اطالعات مربوط به خدمات کتابخانه و انجمن فنالند
را به زبانهای زیادی در آدرس  www.infopankki.fiبیابید.

