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Velkommen på dit bibliotek
Her er alle velkomne. Vi har mange tilbud, du kan gøre brug af,
og det er helt gratis. Du kan også blive oprettet som låner og
låne bøger med hjem.
Sådan kan du bruge dit bibliotek
Udover at låne bøger kan du på biblioteket få adgang til
computer og printer. Du kan få hjælp til selvbetjening på nettet –
spørg bibliotekaren. Derudover kan du få bøger på andre sprog
end dansk. På www.verdensbiblioteket.dk er der film, bøger,
e-bøger og lydbøger. Du kan for eksempel bestille bøger på
rumænsk, som du kan hente på dit eget bibliotek.
Kultur, oplysning og formidling på biblioteket
Biblioteket har mange tilbud til både børn og voksne. Det kan
være læseklubber, teaterforestillinger, sproghjælp eller noget
andet. Børnebiblioteket har også en masse tilbud, hvor der er
plads til både fordybelse og underholdning.
Du kan…
• finde bøger og meget andet
• få viden om lokalsamfundet
• finde informationer
• gå til arrangementer
... på dit lokale bibliotek

Besøg dit nærmeste bibliotek
og find ud af, hvilke tilbud de har
til dig og din familie.

Bine ați venit în biblioteca
dumneavoastră
Acesta este locul unde cu toții sunt bineveniți, un loc unde poți
beneficia gratis de oferta noastră bogată. Tot aici poți sa te
înregistrezi ca utilizator nou și să împrumuți cărțile dorite.
Cum poți utiliza biblioteca
Pe lângă cărțile împrumutate, mai ai dreptul și să folosesti
computerul și imprimanta bibliotecii. În cazul în care ai nevoie
de ajutor pentru a folosi sistemul online, este recomandat să
întrebi bibliotecarul. În cadrul bibliotecii vei avea acces nu
doar la cărți în limba daneză ci și în alte limbi. Accesând www.
verdensbiblioteket.dk vei avea posibilitatea de a găsi o gramadă
de alte filme, cărți, e-books și cărți audio, inclusiv cărți în limba
română pe care le poți comanda la biblioteca locală.
Cultură, informare și comunicare în cadrul bibliotecii
Biblioteca are o gamă variată de programe atât pentru copii cât
și pentru adulți. Poți face parte din grupuri de lectură, îți poți
îmbunătății limba daneză și te poți bucura de spectacole teatrale
printre multe altele. Biblioteca copiilor are, de asemenea, o
mulțime de oferte, atât educative cât și distractive.
In cadrul bibliotecii locale poți ...
• să găsești cărți și multe altele
• să dobândești cunoștințe despre comunitatea locală
• să găsești diferite informații
• să iei parte la diferite evenimente

Vizitează biblioteca ta locală și află ce oferte
au pentru tine și familia ta.

