Ласкаво просимо до бібліотеки Віітасаарі!
Бібліотека працює щоденно об 7.00-21.00 год. В часи роботи бібліотеки на місці знаходяться
працівники, які допомагають читачам - також бібліотекою можна користуватися самостійно
без допомоги. В бібліотеці ви можете брати книги, газети, журнали, аудіокниги, фільми та
музику. Також можна взяти напрокат швейну машину, дриль, різноманітний спортивний
інвентар та дитяче приладдя, наприклад ліжечко чи автокрісло. Kористування бібліотекою
безкоштовне для усіх бажаючих.
Часи роботи
Понеділок 12.00-18.00
Вівторок
12.00-16.00
Середа
12.00-18.00
Четвер
12.00-18.00
П'ятниця
12.00-16.00
Самообслуговування
Щоденно 7.00-21.00 (зачинено 24 та 25 грудня на Різдво)
Адреса та контакти Бібліотеки Віітасаарі
Viitasaaren kirjasto, Koulukuja 6, 44500 Viitasaari, тел. 044 733 5692
Сайт: www.keski.finna.fi
www.viitasaari.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
@viitasaarenkirjasto
Для користування бібліотекою потрібно мати Читацький Квиток (Kirjastokortti)
Читацький квиток має вигляд пластикової картки з вашим власним пін-кодом. Задля
отримання читацького квитка потрібно заповнити бланк (kirjastokorttihakemus). Ми маємо
бланки-заяви також українською мовою. Працівник бібліотеки перевірить ваш документ про
посвідчення особи та внесе ваші дані до бібліотечної системи, після чого ви отримаєте
читацький квиток. Читацький квиток не має вікових обмежень.
Читацький квиток працює у всіх бібліотеках Центральної Фінляндії. Якщо читацький квиток
загубиться, повідомте будь-ласка до бібліотеки.
Як узяти чи замовити наші матеріали
На одному читацькому квиткові в той самий час може бути лише 100 абонементів. Кожне
взяте найменування можна подовжити 5 разів. Абонемент видається на 28, 14 або 7 діб кількість днів зазначено на чеку, який отримуєте при позичанні книг.
Якщо в нашій бібліотеці немає потрібних матеріалів, ви можете замовити їх з інших
бібліотек Центральної Фінляндії. Замовлення здійснюється або самостійно через сайт, або
вам допоможе працівник бібліотеки. Коли потрібна книга тощо прибуде до бібліотеки і ви
зможете її узяти - ви отримаєте про це смс-повідомлення або лист на електронну пошту. Цей
сервіс є безкоштовним. Ваше замовлення чекатиме на вас 10 діб.
Якщо ви замовили матеріали та не забрали їх, або якщо ви запізнилися з поверненням книги
- за це знімається оплата.

Комп'ютери
В бібліотеці ви можете безкоштовно користуватися комп'ютерами. На деякі з них
встановлено український текст для друкування (кирилицю).
В бібліотеці ви можете роздрукувати, відсканувати та копіювати ваші папери. Чорно-біла
копія формату А-4 коштує 0,20 євро за аркуш, кольорова копія і також копія формату А-3
коштує 0,40 євро за аркуш. Сканування безкоштовне.
В бібліотеці діє безкоштовний WiFi (WLAN).
Самообслуговування
Якщо користуєтеся бібліотекою самойстійно без допомоги працівника, то для цього
потрібний бібліотечний квиток та ваш власний пін-код. В часи роботи бібліотеки (7.00-21.00)
ви можете самостійно брати матеріали, користуватися комп'ютерами та читальним залом
навіть якщо нікого з працівників немає на місці.
Матеріали українською та матеріали для вивчення фінської мови
В нашій бібліотеці ви зможете знайти певну кількість матеріалів українською, найбільше є
дитячих книг та книг для молоді. Також маємо книги для вивчення фінської мови з
українськими словничками. В інших бібліотеках Центральної Фінляндії можна також
пошукати та забронювати книги українською. Продивитися їх перелік можна за адресою
https://keski.finna.fi/Content/lapset
В Хельсінкі знаходиться Багатомовна бібліотека (Monikielinen kirasto) з книгами на 80 мовах
світу, також українською. Їх можна замовити і для вас, радимо поцікавитися в працівників
або за адресою www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto.

