D A N S K / V I ETN A M ESISK

Thư viện

Bibliotek
Kultur Trường

Vietnamesisk

Văn hóa
Udarbejdet af: BiblioteksCenter for Integration, Det Kgl. Bibliotek
Kontaktinfo: bcfi@kb.dk
Design og illustrationer: malenehald.dk
Download pjecen her
www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter

Skole
Đọc

Oplev

Tiếng Việt

Læs

Mượn

Lån
Trải nghiệm

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
vietnamesisk, 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.

Chào mừng bạn đến thư
viện của bạn
Tất cả mọi người đều được chào đón tại đây. Chúng tôi có nhiều
dịch vụ, bạn có thể sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng có
thể được khởi tạo là người mượn và mượn sách về nhà.
Cách sử dụng thư viện của bạn
Ngoài việc mượn sách, bạn có thể truy cập vào máy tính và máy
in tại thư viện. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cho việc tự phục
vụ trực tuyến - xin hãy hỏi thủ thư. Ngoài ra, bạn có thể mượn
sách bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Đan Mạch. Tại www.
verdensbiblioteket.dk có phim, sách, sách điện tử và sách nói. Ví
dụ bạn có thể đặt mượn sách tiếng Việt và bạn có thể nhận tại thư
viện của bạn.
Văn hóa, thông tin và truyền thông tại thư viện
Thư viện có nhiều dịch vụ cho cả trẻ em và người lớn. Đó có thể là
câu lạc bộ đọc sách, biểu diễn sân khấu, trợ giúp ngôn ngữ hoặc
một cái gì đó khác. Thư viện dành cho trẻ em cũng có rất nhiều
dịch vụ, nơi có chỗ cho cả đào sâu suy nghĩ và giải trí.
Bạn có thể …

•
•
•
•

tìm kiếm sách và nhiều hơn thế nữa
có được kiến thức về cộng đồng
tìm kiếm thông tin
tham gia các sự kiện

... tại thư viện của bạn.

Hãy tới thư viện của bạn và tìm hiểu những
dịch vụ họ có cho bạn và gia đình bạn.

