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BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THƯ VIỆN

vietnam

THƯ VIỆN LÀ NƠI GẶP GỠ CỦA MỌI NGƯỜI
Thư viện là nơi hẹn hò và là trung tâm văn hóa. Bạn có thể đọc sách, tiêu khiển thời
gian, gặp gỡ bạn bè và tham gia vào các biến cố. Nhân viên của thư viện sẽ giúp đỡ
bạn, trả lời mọi câu hỏi của bạn và giới thiệu thư viện cho bạn. Bạn cũng sẽ được
phục vụ bằng tiếng Anh.
Trong thư viện có những gì?
Thư viện làm ra cho mọi người, trẻ con, thanh thiếu niên, nam nữ già và trẻ. Thư viện
có thể cho mượn nhiều loại sách, báo, phim ảnh, nhạc, các trò chơi game và những
tài liệu của các khoá học ngôn ngữ. Trẻ con có cả sách minh họa, chuyện cổ tích,
phim thiếu nhi và nhạc. Trong thư viện còn có cả nốt nhạc và băng, đĩa nhạc. Một số
thư viện có cả phòng nghe nhạc, và phòng chơi nhạc như để đánh piano.
Bạn có thể xem báo chí đủ loại của nhiều nơi trên thế giới. Các máy điện toán của thư
viện đều nối mạng internet. Bạn cũng có thể xem báo bằng tiếng riêng của mình trên
internet.
Ở một số thư viện thì bạn cần phải có thẻ thư viện mới đặt được máy điện toán. Bạn
có thể đặt giờ dùng máy trước hoặc đến tận nơi. Khi dùng máy nối mạng internet thì
bạn có thể xem email của mình, tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc in giấy tờ. Việc in
sẽ phải trả tiền. Mọi máy đều có các chương trình viết và những chương trình hữu
dụng khác. Trong một số thư viện còn có máy scan và một số bàn phím của nhiều thứ
tiếng. Tại Tampere bạn sẽ được giúp đỡ dùng máy điện toán và internet tại điểm
Tietotori và trên xe Netti-Nysse.
Việc đi thư viện, mượn sách và dùng máy điện toán thì hoàn toàn miễn phí.
Làm sao bạn có được một thẻ thư viện?
Ai cũng có thể nhận được thẻ thư viện. Bạn cần tới nó khi mượn tài liệu. Một cái thẻ
thư viện giống nhau đang được dùng toàn vùng Pirkanmaa. Bạn sẽ nhận được thẻ
thư viện khi trình chứng minh nhân dân, trong đó có hình. Trẻ em dưới 15 tuổi phải có
chữ ký của người bảo hộ viết vào đơn.
Thẻ thư viện đầu tiên thì miễn phí. Thẻ này chỉ dùng cho cá nhân riêng. Đừng cho
người khác dùng thẻ của mình. Nếu bị mất thẻ, thì phải thông báo ngay cho thư viện.
Bạn sẽ nhận được mã số PIN riêng khi có được thẻ.
Cách mượn và trả lại
Thời gian mượn thay đổi tùy loại, đa số là hai hoặc bốn tuần. Khi bạn mượn, thì sẽ
nhận được biên lai. Trong biên lai đó có ghi rõ ngày trả lại cuối cùng là lúc nào, tức
ngày đáo hạn. Bạn có thể nới dài thêm thời gian mượn đồ tại thư viện, hoặc trong thư
viện trên mạng PIKI hay là qua điện thoại, nếu như tài liệu bạn đang mượn không có
người khác đang chờ đặt.
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Ai cũng có quyền mượn, nhưng phải tuân theo quy tắc của thư viện. Nếu bạn trả sách
muộn, thì bạn phải chịu đóng tiền lệ phí muộn. Bạn phải chịu trách nhiệm cho những
thứ mình mượn.
Cách đặt
Bạn có thể đặt tài liệu mà hiện nay không có trong thư viện. Bạn có thể đặt qua mạng
internet hoặc tại điểm phục vụ khác trong thư viện. Việc đặt phải trả tiền. Nếu đặt tài
liệu của trẻ em và thiếu niên thì miễn phí.
Làm sao bạn có thể tìm ra đồ để mượn?
Tất cả sách và mọi tài liệu trong thư viện đều được xếp trên kệ theo từng đề tài một.
Mỗi một đề tài sẽ có được một số riêng, tức là số phân loại. Thí dụ như số 42 là phân
loại của sách về môn địa lý của Phần Lan. Những cuốn sách đều được đặt theo trật tự
của chữ cái và thường là theo họ của tác giả. Văn học thì được xếp theo thứ tự của
ngôn ngữ.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin thêm để biết được sách mình đang tìm thuộc hạng
nào, thì bạn có thể dùng máy điện toán kiểm tra thư viện trên mạng. Ở trên máy bạn
cũng có thể thấy được, là sách đang bị người khác mượn hay không, hoặc nó chỉ có ở
thư viện khác hoặc có ai đang đặt nó hay không. Các nhân viên của thư viện cũng sẽ
giúp bạn tìm kiếm thêm thông tin về sách vở.
Các biến cố trong thư viện
Trong thư viện có tổ chức nhiều biến cố cho trẻ em. Trong giờ kể chuyện cổ tích sẽ
nghe kể chuyện cổ tích và chơi. Trẻ em trên 3 tuổi được vào nghe. Đa số các giờ kể
chuyện cổ tích diễn ra bằng tiếng Phần Lan. Đôi khi cũng có những màn kịch và các
biến cố khác cho trẻ em.
Trong thư viện còn tổ chức các đêm nghe văn học, các cuộc gặp gỡ những nhà văn,
có cả những buổi hòa tấu và những buổi trình diễn. Các biến cố của thư viện tổ chức
hoàn toàn miễn phí. Một số thư viện có chỗ để trưng bày nghệ thuật mà mình có thể
đặt. Mọi thông tin về các biến cố, buổi trưng bày nghệ thuật bạn có thể xem qua thông
báo trên trang chủ của các thư viện báo trên mạng, hoặc trên báo chí và radio địa
phương.
Xe thư viện
Xem thư viện có một số trạm ngừng, tức những vùng không có thư viện ở gần. Bạn có
thể theo dõi giờ đến của xe thư viện và mọi trạm của nó tại các thư viện và trên trang
chủ trên mạng của các thư viện cũng có báo.
Xin chào mừng bạn đến thư viện!
Bạn có thể tìm ra địa chỉ, giờ mở cửa của các thư viện trên mạng tại trang chủ của
mọi thư viện. Mỗi một thư viện đều được nối mạng vào hệ thống mạng thư viện của
toàn nước và có nối liền với nhiều quốc gia khác. Thư viện là phòng khách chung cho
mọi người và cũng là nơi có nhiều diễn biến được tổ chức.

