Cenevre Kenti belediye
kütüphaneleri ağına
hoş geldiniz !
Kendiniz ya da çocuklarınız için bir kitap, CD
veya DVD mi arıyorsunuz ? İnternette araştırma
yapmak ve e-postalarınıza bakmak için rahat
ve sıcak bir ortama mı gitmek istersiniz ? Bir
kahve eşliğinde favori gazetenizi mi okumak
istersiniz ? Cenevre Kenti’nin kütüphaneleri
size kapılarını açıyor, hem de ücretsiz olarak.
Orada 500.000’in üzerinde kitap ve doküman,
80.000’in üzerinde CD ve 50.000’nin üzerinde
DVD bulabilirsiniz. Çok sayıda kitap, dergi, DVD,
gazete vs. Başta İngilizce, Almanca, Rusça,
Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve
Arnavutça olmak üzere birçok yabancı dilde sizi
bekliyor. Orada çalışan kütüphane görevlileri sizi
bilgilendirmek ve size araştırmalarınızda yön
göstermekten memnuniyet duyar. Cenevre Kenti
kütüphanelerinizde sizi heyecanla bekliyoruz.
Daha fazla beklemeden bizi ziyaret edin !
Sami Kanaan
Kültür ve Spor Departmanından Sorumlu
İdari Danışman
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Belediye kütüphaneleri ağı, 7 kütüphaneden,
bir gezici kütüphane hizmetinden ve bir de
evlere hizmetten oluşmaktadır. Bu ağ, yetişkin
ve gençlere tüm konularda ve tüm bilgi, eğitim,
kültür ve eğlence amaçlı kaynaklara danışma
ve bunları ödünç alma imkânını sunmaktadır.
Belediye kütüphaneleri neredeyse şehrin tüm
bölgelerinde mevcuttur.

Belediye kütüphanelerine
nasıl erişilir ?
Belediye kütüphanelerinin koleksiyon ve
hizmetlerine erişim serbest ve ücretsizdir.
Belediye kütüphanelerinden dokümanların ödünç
alınması da ücretizdir ancak öncesinde kimliğinizi
ibraz ederek kaydolmanız gerekmektedir. Reşit
olmayan çocukların kaydında ebeveynlerinin ya da
yasal temsilcilerinin izni (imzası) gerekmektedir.
Akabinde evinize posta yolu ile bir kullanıcı kartı
gönderilecektir. Sadece Cenevre kantonunda
ya da Cenevre kenti ile ortaklık anlaşması
olan kasabalarda ikamet eden kişiler kayıt
yaptırabilmektedir.1
Ayrıntılı iletişim bilgilerini (adres, çalışma saatleri,
telefon numarası) “Program” broşüründe ve
belediye kütüphanelerinin internet sitesinde
bulabilirsiniz: www.bm-geneve.ch

Belediye kütüphaneleri
hangi çok dilli
koleksiyonları tavsiye
ediyor ?
Yetişkinler için :
• Romanlar : İngilizce, Almanca, İtalyanca,
		 İspanyolca, Portekizce
• Yazılı basın : İngilizce, Almanca, Rusça2,
		 Arapça2, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce
• İnternet basını : Yabancı dilde 100 ülkeden
		 gelen 5000’i aşkın başlık
• Okulda okunan kitaplar2 İngilizce ve
		 Almanca olarak
Gençler için :
• Kitaplar : İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça,
		 İspanyolca, Portekizce, Arapça, Arnavutça
Belediye kütüphaneleri ayrıca dil öğrenim
yöntemleri de sunmaktadır (Fransızca’dan yabancı
dile ya da Fransızca dilinin öğrenimi).
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Belediye kütüphaneleri
koleksiyonları nelerden
oluşmaktadır ?
Belediye kütüphanelerinin her yaş için
sundukları:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgeseller
Romanlar
Çizgi romanlar
Müzik albümleri
Dergi ve gazeteler
Büyük harfler ile yazılmış romanlar
Müzik koleksiyonları
Multimedya koleksiyonları (kurgu filmleri,
belgeseller, okul kitapları, yabancı dil öğrenim
yöntemleri)
• Dijital kaynaklar (basın)

Belediye kütüphaneleri
hangi hizmetleri
sunmaktadır ?
Belediye kütüphanelerinde çalışma, okuma ve
dinleme alanları olduğu gibi Wifi ağına bağlantı
imkânı da vardır. Ayrıca kütüphaneye gittiğinizde ya
da öncesinde telefon ile 45 dakikalık bir oturum için
yer ayırtabilir ve e-postlarınıza bakabilirsiniz.
Çok sayıda ücretsiz kültürel aktiviteler ve eğitim
atölyeleri tüm sene boyunca halka açıktır : Tüm
bunları keşfetmek için belediye kütüphanelerinin
zaman programına veya internet sitesine bir göz atın!
Dokümanları konulara göre keşfetmek için
kaynakçalar, diskografiler ve bloglardan
(blog-bmgeneve.ch/) yararlanabilirsiniz.
İnternetteki kataloglar
https://collectionsbmu.ville-ge.ch/ sayesinde belediye
kütüphaneleri koleksiyonlarının tamamına ve uzaktan
ödünç alma işlemlerinizi yönetmek için “Benim
alanım” seçeneğine erişebilirsiniz. Erişim kodu size
kullanıcı kartınız ile birlikte gönderilecektir.
Belediye kütüphaneleri ağı çalışanları sorularınızı
cevaplamaktan ve size araştırmalarınızda eşlik
etmekten memnuniyet duyar.

Nyon, Ambilly, Annemasse, Collines du Léman, Divonne-les-Bains, Evian, Gex, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly,
Thonon-les-Bains, Saint-Cergues (FR) Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, Ville-la-Grand
Sadece Şehir Kütüphanesinde mevcuttur

