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Ce este  
o bibliotecă?

Cum  
împrumuți?   

Biblioteca este un serviciu gratuit pentru toţi cei 
care locuiesc în Norvegia. La bibliotecă poţi să:

  împrumuți cărți, cărți audio, filme, muzică  
și jocuri;

  citești ziare și să folosești internetul;
  ai accesul la informații publice;
 te întâlnești cu alți copii, tineri și adulți;    

Cea mai importantă sarcină a bibliotecii este să le 
dea tuturor celor care locuiesc în Norvegia accesul 
gratuit la cunoștințe și cultură. La bibliotecă pot 
avea loc expoziții, prelegeri și alte activități.   

Toți cei care locuiesc în Norvegia pot primi  
o cartelă de împrumut de la bibliotecă, arătând 
legitimația. Cartela de împrumut este gratuită  
și nu costă nimic să împrumuți ceva.

Copiii trebuie să aibă semnătura părinților sau 
unui tutore pentru a primi o cartelă de împrumut. 
 
Ia mereu cu tine cartela de împrumut dacă vrei  
să împrumuți ceva. 

Dacă nu predai la timp ceea ce ai împrumutat, 
trebuie să plătești o taxă.

Dacă pierzi sau distrugi ceea ce ai împrumutat, 
trebuie să înlocuiești pierderea sau să plătești  
o taxă.



În limba  
românăă  

Majoritatea bibliotecilor au o gamă largă de cărți și 
filme în limba norvegiană și în limba engleză. Multe 
biblioteci deţin, de asemenea, muzică și jocuri pe 
care le poți împrumuta.

Dacă biblioteca nu are ceea ce cauți în limba ta, 
întreabă personalul dacă pot să facă o comandă de 
la Biblioteca poliglotă (DFB). Acest lucru este 
gratuit. 

Pe internet dfb.nb.no puteți găsi titlurile cărților 
care sunt disponibile la DFB. Dacă aveți un card 
național de împrumut este posibil în unele cazuri 
să puteți comanda cărți direct de pe pagina de 
internet. Întrebați la biblioteca de care aparțineți 
dacă este cazul dumneavoastră.

DFB are cărți, printre altele, în următoarele limbi: 
albaneză, amhară, arabă, badina, bosniacă, bulgară, 
burmeză, dari, engleză, estonă, franceză, hausa, 
hindi, islandeză, joruba, chineză, croată, kurmanji, 
letonă, lituaniană, olandeză, oromo, panjab, pashto, 
persană, poloneză, portugheză, română, rusă, sârbă, 
shona, somaleză, sorani, spaniolă, swahili, tagalog, 
tamilă, thai, tigrinia, cehă, cecenă, turcă, twi, 
ucraineană, ungară, urdu, vietnameză.

Întreabă la bibilotecă dacă ai nevoie de ajutor 
ca să găseşti ceea ce cauți.
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