
Biblioteka e Kirkkonummit

Në bibliotekë mund të lexoni shtypin dhe libra si dhe t`i huazoni ato. Nga biblioteka
po ashtu mund të huazoni audio-libra, fjalorthët, kurse të mësimit të gjuhëve, 
muzikë dhe filma. Në bibliotekë ka material të shumëllojshëm si për të rriturit ashtu
dhe për fëmijët dhe rininë. Në bibliotekë poashtu mund të mësoni, kaloni kohën e 
lirë, merrni pjesë në ngjarje dhe të takoheni me shokë/shoqe. Biblioteka është e 
hapur për të gjithë dhe përdorimi i saj është falas.

Për huazim të materialit të bibliotekës ju nevojitet kartela e bibliotekës të cilën mund
ta merrni nëse dëshmoni identitetin e juaj dhe nëse pranoni t`i përmbaheni
rregullave të përdorimit të bibliotekës. Për kartelë të bibliotekës duhet të keni adresë
banimi në Finlandë. Personat nën moshën 15-vjeçare mund ta marrin kartelën e 
bibliotekës përmes pëlqimit të shkruar nga ana e garantuesit të moshës madhore
(prindit apo kujdestarit). Për ndryshimin e adresës apo emrit si dhe për humbjen e 
kartelës menjëherë duhet të lajmëroni bibliotekën.

Në bibliotekën e komunës Kirkkonummi bëjnë pjesë tri biblioteka: biblioteka
kryesore, biblioteka në Masala, biblioteka në Veikkola dhe autobiblioteka. 

Shërbimi në largësi

Nëse në bibliotekë nuk ka material në gjuhën e juaj, biblioteka mund t`i porositë
librat të cilat i dëshironi nga Biblioteka shumëgjuhëshe. Ky shërbim është falas. 
Mund të porosisim dhe të huazojmë material edhe nga bibliotekat e tjera më larg. 
Në atë rast marrim pagesën për huazim nga larg.

Kompjuterët e bibliotekës

Në të gjitha bibliotekat e Kirkkonummit gjenden kompjuterët për përdorimin e 
internetit, për kërkimin e materialit, për mësim dhe për lojëra kompjuterike për rininë
dhe fëmijët. Në bibliotekën kryesore mund të shfrytëzoni wifi-rrjetin me telefonin apo
kompjuterin e juaj personal. Gjithashtu mund t`u huazojmë lap-top kompjuterë për
përdorim në bibliotekë.

Në bibliotekën kryesore mund të digjitalizohen c-kaseta dhe lp-disqe, negativa të
fotografive, diapozitiva si dhe vhs-shirita në formë moderne. Përdorimi i aparateve
është falas por mos harroni t`i merrni me vedi cd-të dhe dvd-të disqet e juaja të
zbrazëta apo kartë memorien së bashku me materialin që do të digjitalizohet!

Sipas nevojës, biblioteka mund t`u ofrojë ndihmë në përdorimin e internetit, 
digjitalizimin si dhe në kërkimin e informatave.

Ngjarjet dhe hapësirat e bibliotekës

Në bibliotekë organizohen mjaft ngjarje të ndryshme për të rriturit dhe fëmijët. Të
dhënat për këto ngjarje i gjeni në kalendarin tonë të ngjarjeve.

Banorët e Kirkkonummit mund të përdorin pa pagesë dhomat e bibliotekës kryesore
për hulumtim dhe tubime. Dhomat për hulumtime janë dhoma për një person, 
ndërsa dhomat për tubime janë dhoma për 10 dhe 15 persona. Për rezervimin e 
hapësirave mund të kontaktoni portirin (040 126 9395) e bibliotekës.

Mirë se vini në bibliotekë! Personeli i bibliotekës është këtu për ju!


