
БІБЛІОТЕКИ

Дитячі казкові години призначені для 
прослуховування оповідань і казок та участі в 
іграх. 
У бібліотеках проводяться літературні вечори, 
письменницькі зустрічі, концерти та презентації. 
Заходи, організовані бібліотеками, є 
безкоштовними.

У багатьох бібліотеках є виставкові приміщення, 
які можна забронювати. Інформацію про заходи 
та дискусії можна отримати безпосередньо в 
бібліотеках та на їхніх веб-сайтах. 
Ви також можете самостійно влаштувати захід у 
бібліотеці.

Ви можете користуватися бібліотечними 
комп’ютерами для читання електронної пошти, 
пошуку інформації в Інтернеті та роздрукування 
матеріалів. 
У деяких муніципалітетах роздрукування є 
платною послугою. Усі комп’ютери оснащені 
текстовими редакторами та іншим корисним 
програмним забезпеченням. 
У деяких бібліотеках також є сканери та клавіатури 
різними мовами.

Ви можете користуватися можливостями, які 
надає бібліотека. 
У всіх бібліотеках є столи та стільці, якими можна 
вільно користуватися для роботи чи відпочинку. 
У багатьох бібліотеках також передбачена 
можливість бронювання приміщення, наприклад 
для зустрічі. 
У деяких бібліотеках є музична кімната для гри на 
музичних інструментах, наприклад на фортепіано.

Що таке електронні книги?

Електронні книги – це звичайні книги, які можна 
читати, наприклад, за допомогою комп’ютера або 

У кожному муніципалітеті Фінляндії є громадська 
бібліотека. Бібліотека – це місце зустрічей та 
культурний центр. Бібліотека призначена для 
дітей, молоді, жінок та чоловіків.

Бібліотека – це місце, де можна читати, проводити 
час, зустрічатися з друзями та відвідувати заходи. 
Співробітники бібліотеки допоможуть вам, дадуть 
відповіді на ваші запитання та проведуть вас по 
бібліотеці.

Бібліотека надає безкоштовні послуги для всіх 
мешканців.
У бібліотеці ви можете

 y брати книги, журнали, музику та відео,
 y користуватися комп’ютерами та іншим 
електронним обладнанням бібліотеки,

 y відвідувати книжкові клуби, заходи та курси,
 y звертатися до співробітників за 
кваліфікованою допомогою,

 y користуватися бібліотечними 
приміщеннями, такими як читальні зали.

Додаткову інформацію можна отримати 
безпосередньо в бібліотеках та на їхніх веб-сайтах.

Майже всі бібліотечні послуги та заходи є 
безкоштовними.

Для того щоб ви могли брати матеріали, вам 
потрібен бібліотечний абонемент.  
Можна також користуватись іншими послугами 
без бібліотечного абонемента.

Бібліотеки проводять заходи 
й надають можливості, в яких 
можна приймати участь

У бібліотеках проводяться заходи для дітей, 
молоді та дорослих. 
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смартфона. Електронні книги також називають 
е-книгами.У вигляді електронних книг може бути 
представлена наукова або художня література, 
наприклад романи, казки або поезія.

Електронні книги можна брати в бібліотеці так 
само, як і друковані.

Як користуватись електронними 
книгами бібліотеки?

Для того щоб ви могли брати електронні книги, 
вам потрібен номер вашого бібліотечного 
абонемента та PIN-код.

Електронні книги легко читати безпосередньо в 
інтернет-браузері. 
У цьому випадку вам не потрібно завантажувати 
окрему програму для читання електронної книги. 
Щоб мати можливість читати електронну книгу, 
ваш пристрій має бути підключений до Інтернету.

Електронну книгу повертати не треба. Вона 
повертається автоматично після закінчення 
терміну тимчасового користування за 
абонементом.

Правила бібліотеки

В усіх бібліотеках існують свої правила. Правила 
визначають права та обов’язки користувачів 
бібліотеки, наприклад, скільки одиниць можна 

брати одночасно та коли треба повернути 
запозичені матеріали. 
Відвідувачі, які порушують правила, можуть 
втратити право на користування матеріалами.

Бібліотека також надає послуги в 
сусідніх районах

Пересувна бібліотека розміщується в автобусі, 
наповненому книгами та іншими бібліотечними 
матеріалами. 
Якщо ви живете далеко від бібліотеки, поруч із 
вашим будинком може бути зупинка пересувної 
бібліотеки.  
Пересувна бібліотека відвідує кожну зупинку за 
певним графіком.

У бібліотеці можна замовити 
книги різними мовами

Ви також можете попросити в бібліотеці книги 
вашою рідною мовою. Їх можна замовити в 
багатомовній бібліотеці, звідки їх доставлять до 
вашої місцевої бібліотеки.

Якщо ви не вмієте читати, ви також можете 
попросити в бібліотеці аудіокниги.

У місцевій бібліотеці вам також можуть пояснити, 
як користуватися бібліотекою за допомогою мови 
жестів на сайті www.viittomakielinenkirjasto.fi.

З нетерпінням чекаємо на вас у бібліотеці!


