Thư Viện Công Cộng Ở Vermont
Thư viện công cộng là gì?
Thư viện công cộng là nơi để học hỏi, tận hưởng và cải thiện bản thân và tạo cơ hội cho tất cả
mọi người thuộc mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp được học tập và theo đuổi tự nâng cao bản thân.
Thư viện thường cung cấp các tài liệu mà khách có thể mượn, cũng như việc sử dụng tòa nhà
và các tiện ích. Nhân viên thư viện thường sẵn sàng trả lời các thắc mắc và giúp khách đến
thăm sử dụng thư viện.

Thư viện công cộng cung cấp những gì?
Bạn đọc có thể mượn hầu hết các tài liệu trong thư viện trong một thời gian, và sau đó được trả
lại cho thư viện mà không mất bất kỳ loại chi phí nào. Các tài liệu bao gồm:
•

Sách cho người lớn và trẻ em

•

Sách nói và đĩa nhạc

•

Báo

•

Tạp chí

•

Công cụ

•

Phim ảnh

Nhiều thư viện có các sự kiện miễn phí cho khách đến thăm. Thư viện tổ chức nhiều loại sự kiện:
•

Sự kiện giáo dục cho người lớn và
trẻ em

•

Đọc chuyện và các hoạt động khác
cho trẻ em

•

Các sự kiện mỹ thuật

•

Các sự kiện âm nhạc

Nhiều thư viện còn cung cấp công nghệ cho khách đến thăm. Các loại công nghệ có thể bao gồm:
•

Máy tính có kết nối mạng internet

•

Máy in và máy scan

•

Wi-fi miễn phí

•

Các tài nguyên và lớp học trực tuyến

•

Sách điện tử

Thư viện thường có các tiện ích cơ bản cho khách đến thăm:
•

Chỗ ngồi

•

Bàn làm việc và làm bài tập

•

Phòng vệ sinh và nước uống

•

Phòng họp hoặc khu vực học tập
yên tĩnh

Làm thế nào để bạn có thể trở thành thành viên của thư viện?
Thẻ thành viên thư viện được cấp miễn phí nếu bạn sống trong cùng thị trấn có thư viện. Hầu hết
các thư viện sẽ hỏi tên, địa chỉ, và số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Một số thư viện sẽ
hỏi thẻ ID của bạn. Thư viện không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ theo
quy định của pháp luật. Trong hầu hết trường hợp, bạn không cần thẻ thành viên để đến thư viện.

