


BINE AȚI VENIT!
WELCOME!

现在的公共图书馆已不仅仅是一个书籍的查询和借阅场所，而是一个充满活
力的地方，有丰富多彩的活动，是交友聚会的佳所，在这里可以接触和了解
不同的人以及多元文化。

图书馆始终以文化为重，提供各类书籍、光盘、影视和多种使用新技术的资
源。

Getxo的图书馆除了上述的所有这些以外，还一直努力根据用户的需求不断

加以调整。如同文化，图书馆也始终在发展和改进。

你想认识我们吗？

آجکل کی الئربیریاں، مشاورت اور قرض کی کتابوں کی جگہ کے عالوہ، اور بھی بہت کچھ ہیں۔
  ،وہ زندہ اور متحرک ہیں۔رسگرمیوں سے بھری ہوئیں، رابطہ کرنے،مالقات کرنے

مشنوع ثقافتوں اور لوگوں کے علم کی سہولت کے لیے بہرتین مقامات ہیں۔

 الئربیریوں میں کلچر ایک ثقافت رکھتا ہے۔ جو کتابوں، ریکارڈوں اور فلموں میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر بیان کیا
گیا ہے۔

گیچو کی الئربیریوں میں آپ کو یہ سب ملے گا اور اس سے بھی زیادہ۔
کیونکہ ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی رضوریات اور خوا اپنا رہے ہیں۔

کلچر کے طور پر مسلسل ترقی اور منو میں ہیں۔

RKE (AREETA-ROMO)
Sta. Eugenia plaza, 1

94 464 04 68 / 94 464 48 10
romo.liburutegia@getxo.eus

VILLAMONTE (ALGORTA)
Villamonte A8, behea

94 431 92 81
villamonte.liburutegia@getxo.eus

SAN NIKOLAS (ALGORTA) 
San Nikolas plaza, z/g

94 491 17 04
sannikolas.liburutegia@getxo.eus

کیا آپ ہمیں جاننا چاہ تے ہیں؟

خوش آمدید



馆藏
 مقامی مجموعہ

网络服务
 انٹرنیٹ رسوس

Wi-Fi连接
 وائی فائی کنکشن

 电子书籍借阅
  مقررہ مدت تک الیکٹرونک کتابیں

在阅览室借用手提电脑
 مقررہ مدت تک کمرے میں استعامل کے لئے لیپ ٹاپ

在阅览室借用平板电脑和扫描仪
 مقررہ مدت تک کمرے میں استعامل کے لئے ٹیبلٹس اور

سکیرنز

进入“在线”书目
 آن الئن فہرست

接受捐赠
 عطیات کا ریسیپشن

成人阅览室
عمومی ہال

儿童阅览室
 بچوں کے لئے ہال

借阅服务
  چیزوں کے مقررہ مدت کے استعامل کی رسوس

影像厅
 ویڈیو الئربیری

语音室
 آڈیو الئربیری

复印自助服务
 فوٹو کاپی کیلئے خود رسوس

世界上的报纸
 دنیا کے اخبارات

最新的报纸和杂志 
 اخبارات اور حالیہ رسالے

我们可以为你提供什么？ ہامرے پاس آپ کے لئے کیا ہے؟

。在Getxo图书馆网上你可以根据自己的需要找到相关的场所和服务گیچو کی الئربیریوں کے نیٹ ورک میں آپکو آپکی رضوریات کے مطابق ان جگہوں اور انکی خدمات ملیں گی



我们怎么做？
ہم اسے کس طرح کرتے ہیں؟

我们的计划，有兴趣参加吗？     
ہامرے پاس ایک منصوبہ ہے،تو کیا آپ متحرک ہوتے ہیں؟
一年中我们在图书馆内外组织各种丰富多彩的活动

سال کے دوران ہم الئربیری کے اندر بھی اور باہر بھی مختلف رس گرمیاں منظم کرتے ہیں۔

每月 / مہینہ وار 
故事会（成人）/ کہانیاں سنانے والوں کا کلب (بالغوں کے لیے

听故事活动（儿童）/  کہانی کا وقت (بچوں کے لئے

Versadas，诗社 /  متفق، شاعری کا بہرت کلب 

学期中 /  سکول کے کورس کے دوران
创意写作兴趣活动  /  تحریری تخلیقی کالسیں   

读书会  /  ریڈنگ کلب

好书推荐 /  کتابوں کی پیشکش

座谈会  /  مذکرات اور مالقاتیں

参观学校  /  سکولوں کے دورے 

活动  /  واقعات
书展 （4月）/  کتابوں کا میال (اپریل

旧书市场（6月）/ استعامل کردہ چیزوں کی یکجہتی مارکیٹ (جون           

文学阳台（夏季图书馆-七月和八月）

(حروف کی چھتیں گرمیوں کی الئربیریاں  - جوالئی  اور اگست

比赛  /  مقابلہ جات
“RAMIRO PINILLA”小小说比赛

  مخترص کہانی مقابلہ

 “TXIKI BASKARDO”儿童讲故事比赛  
بچوں کی کہانی کا مقابلہ

关于借阅电子书籍和电影的网页
 کتابوں اور فلموں کے مقررہ مدت کے استعامل کے لیے الیکٹرونک  صورت میں ایک صفحہ

申请图书证以便使用我们和巴斯克其他
图书馆的各类服务。

باسک ملک کی باقی الئربیریوں کے استعامل کے لیے بھی الئربیری کارڈ کی درخواست دیں

各巴斯克图书馆的共用书目
 منفرد باسک الئربیریوں کی فہرست

通过该网页了解我们的图书馆
  اس ویب سائٹ کے ذریعے ہامری الئربیریوں سے رابطہ کریں

www.eliburutegia.eus

www.liburubila.euskadi.eus

www.getxo.eus/liburutegiak



kaixo.getxo.eus
关于移民收留相关信息的在线指南

 غیر ملکی لوگوں کے استقبال کے لئے آنالئن وسائل گائیڈ
有七种语言 / سات زبانوں میں 

请记住 / یاد رکھیں 

@GetxoICC

@bibgetxo

@GetxoICC

@Getxo.Liburutegiak

该徽标，Getxo图书馆将在今后一系列以促进多文化共生为目的的活动中使
用。

 ہم آپ کو مہر پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں گیچو کی الئربیریوں کی طرف سے بین الثقافتی رسگرمیوں کے اقتدار کے
فروغ کیلئے شامل ہوں گی۔


