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KÜTÜPHANE REHBERI Türkçe

HERKESE AÇIK BULU MA YER KÜTÜPHANE
Kütüphane bulu ma yeri ve kültür merkezidir. Kütüphanede kitap okuyabilir, zaman
geçirebilir, arkada lar ile görü ülebilir ve de etkinliklere kat labilirsin. Kütüphane görevlileri
sana yard m eder, sorular cevaplar ve kütüphaneyi tan rlar. Kütüphanede ngilizce de
hizmet verilir.
Kütüphane Nedir?
Kütüphane, çocuklar, gençler ve yeti kinler içindir. Kütüphaneden kitap, dergi, f lm, müzik,
bilgisayar oyunlar ve dil kurslar ödünç al nabilir. Kütüphanede, Fince dili e itim
materyalleri bulunmaktad r. Çocuklar için resimli kitaplar, masallar, çocuk filmleri ve çocuk
müzikleri mevcuttur. Kütüphanede müzik notalar ve müzik kay tlar vard r. Baz
kütüphanelerde örne in piyano çal nabilecek müzik odas vard r.
Kütüphanede yabanc gazete ve dergiler de bulunur. Kütüphanenin bilgisayarlar nda
internet ba lant vard r. Kendi dilindeki gazeteleri internetten de okuyabilirsin.
Baz kütüphanelerde, bilgisayar ay rmak için kütüphane kart na ihtiyaç duyulur. Bilgisayar
kullanma zaman önceden de ay rabilirsin. nternet bulunan bilgisayarlarda elektronik
postalar okuyabilir, internetten bilgi arayabilir ve ç kt alabilirsin. Bilgisayar ç kt
ücretlidir. Tüm bilgisayarlarda bilgi i lem ve de ba ka yararl programlar mevcuttur. Baz
kütüphanelerde taray ve de ik dillerde klavye de vard r. Bilgisayar ve internet
kullan na ili kin yard , Tamperede Tietotori-bilgi merkezleri ve Netti-Nysse-internet
otobüsünden edinebilirsin.
Kütüphane ziyareti, ödünç alma ve bilgisayarlar n kullan

ücretsizdir.

Kütüphane Kart
n Edinilmesi
Herkes kütüphane kart edinebilir. Materyalleri ödünç almak için kütüphane kart na ihtiyaç
vard r. Kütüphane kart , bütün Pirkanmaa bölge kütüphanelerinde geçerlidir. Kütüphane
kart , foto rafl kimlik kart göstererek edinebilirsin. 15 ya ndan küçüklerin kütüphane
kart ba vuru formunda ebeveynin ya da vekilin imzas gerekmektedir.
lk kütüphane kart ücretsizdir. Kart ki iseldir. Bir ba ka ki inin kart
kullanmas na izin
vermeyin. Kart z kaybolacak olursa, hemen kütüphaneyi bu konuda haberdar edin.
Kullan ya, kütüphane kart ile beraber ki isel ifre yani PIN kodu da verilir.
Ödünç Alma ve ade
Ödünç alma süreleri genel olarak iki ve dört haftal kt r. Ödünç kar
n da fi al r. Fi te
materyalin iade tarihi belirtilmi tir. Ödünç al nan materyal ba kas taraf ndan
ay rt lmad ysa; materyal kütüphanede, PIKI-a kütüphanesi ya da telefonla yenilenebilir.
Kütüphane kurallar na uyan herkesin ödünç alma hakk vard r. Ödünç al nan materyal geç
iade edilmi se, gecikme ücretinin ödenmesi gerekir. Ödünç al nan materyalden ah s
sorumludur.
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Ay rtma
Yerinde olmayan mateyali, internetten ya da kütüphanenin kullan hizmetlerinden
ay rtabilirsin. Ay rtma i lemi ücretlidir. Çocuk ve gençlerin materyal ay rtmas ücretsizdir.
Materyallerin Bulunmas
Kütüphanede kitaplar ve di er materyaller, konulara göre düzenlenmi tir. Her bir konuya
fland rma numaras verilmi tir. Örne in, Finlandiya co rafyas n s fland rma
numaras 42’
dir. Kitaplar raflarda alfabetik s rada, genel de yazar n soy ismine göre
ralanm r. Edebiyat eserleri dillerine göre düzenlenmi tir.
Kitaplar ve s fland rma numaralar na ili kin bilgiyi, bilgisayarlardaki elektronik katalogdan
edinenilirsin. Kayna ; yazar , ba
ya da konusuna göre arayabilirsin. Ayn zaman da,
kitap bir ba kas taraf ndan ödünç al nm sa, kitap ba ka bir kütüphanede de bulunuyorsa
ya da kitap ay rt lm sa onu da elektronik katalogdan görebilirsin. Kütüphane görevlileri
bilgilerin ve kitaplar n bulunmas n da yard mc olurlar.
Kütüphanedeki Etkinlikler
Kütüphanede çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenir. Masal saatlerinde masal dinlenilir ve
oyunlar oynan r. Masal saatlerine üç ya ndan büyük çocuklar kat labilir. Masal saatlerinin
ço u Fincedir. Ayr ca çocuklar için tiyatro gösterileri ve ba ka faaliyetler de vard r.
Kütüphanede edebiyat ak amlar , yazar bulu malar , konserler ve gösteriler düzenlenir.
Kütüphanenin düzenledi i etkinlikler ücretsizdir. Ço u kütüphanede ay rt labilecek sergi
alan bulunmaktad r. Etkinlikler ve sergiler hakk nda bilgi, kütüphanenin internet
sayfalar ndan, gazetelerden ve yerel radyodan sa lanabilir.
Kütüphane Arabalar
Kütüphane arabas duraklar , yak nlarda kütüphane olmayan bölgelerde bulunur.
Kütüphane arabas n zaman çizelgesi ve duraklar hakk nda bilgi, kütüphaneden ve
kütüphanenin internet sayfalar ndan sa lanabilir.
Kütüphaneye Ho geldiniz
Kütüphanenin internet sayfalar ndan kütüphane adreslerini ve aç k olma saatlerini
bulabilirsiniz. Her bir kütüphane ulusal ve uluslararas kütüphane a alt nda faaliyet
gösterir. Kütüphane ortak oturma odas ve etkinlik merkezidir.

