
Kütüphane

İzm�r

Kaynak sayısı* Özel tar�felerD�j�tal kütüphane F�yat

4 k�tap
4 ç�zg� roman

4 derg�
4 DVD
4 CD

* Ödünç alma süres� 3 haftadır.

50 TL
18 yaş altı, öğrenc�,

öğretmen ve emekl� 

40 TL 
IF Izm�r öğrenc�ler�

Kütüphane
üyel�ğ� Culturethèque 100 TL

İzm�r Fransız Kültür Merkez� kütüpha-
nes� 10 000’den fazla kaynağa er�şeb�-
leceğ�n�z rahat b�r calışma alanı sunar. 
Kütüphanem�zde çocuklar ve Fransızca 
öğrenenler �ç�n özel alanlar, w�-f� er�ş�m� 
ve b�lg�sayar bölümü bulunur. Kütüpha-
neye kayıt olmak �ç�n k�ml�ğ�n�z �le gele-
rek üyel�k formu doldurmanız gerek�r.

Öğrenc� Kütüphanes�
D�l sev�yeler�ne göre (A1, A2, B1, B2) sı-
nıfl andırılan kaynaklar Fransızca öğre-
n�m ve prat�ğ�n�z� destekler.

 Kütüphane çalışma saatler�
Pazartes�, Perşembe: 
10.00 – 13.00 ve 14.00 – 18.30
Salı, Çarşamba: 
10.00 – 13.00 ve 14.00 – 19.15
Cumartes� : 10.00 – 17.00
Cuma ve Pazar: Kapalı 

Etk�nl�kler
K�tap Kulübü, değ�ş�k oyunlar, v�deo 
oyunları (PS4...) g�b� etk�nl�kler�m�z ve 
okul grupları �ç�n düzenlenen eğlence-
l� akt�v�teler hakkında b�lg� almak �ç�n       
@�nst�tutfranca�s�zm�r Facebook say-
famızı tak�p ed�n�z.

 AMBASSADE DE FRANCE 

EN TURQUIE



Culturethèque, Türk�ye Fransız Kültür 
Merkez�’n�n sunduğu d�j�tal kütüphane-
d�r. Akıllı telefon, b�lg�sayar ya da tab-
let�n�zden b�r tıkla Fransız gazete ve 
derg�ler�n�, e-k�tapları okuyab�l�r, müz�k 
ya da radyo d�nleyeb�l�r, ç�zg� f�lm, eğ�-
t�m v�deoları ya da belgesel �zleyeb�l�r, 
DELF-DALF sınavlarına hazırlanab�l�r-
s�n�z.

 Kayıt ve üyel�k
Culturethèque’e üye olmak ve tüm kay-
naklara ulaşmak çok kolay! 

Hemen www.culturetheque.com ad-
res�ne g�rerek 3 haftalık ücrets�z dene-
me süren�z� başlatın! Üyel�ğ�n�z�n deva-
mı �ç�n kütüphanem�ze kayıt olmalısınız.

Culturethèque

www.culturetheque.com

Onl�ne oku
Derg� ve Gazete
Edeb�yat
Ç�zg� roman
B�l�m
Gençl�k edeb�yatı

Onl�ne d�nle
Müz�k
Sesl� k�taplar
Çocuk şarkıları
Fransız radyoları

Onl�ne �zle
Konser
Belgesel
WebTV

Onl�ne öğren
Fransızca 
Delf-Dalf’e hazırlık
Okul desteğ�

İzm�r Fransız Kültür Merkez� Kütüphanes�   
Cumhur�yet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13 - 110

med�atheque.�zm�r@�fturqu�e.org

Onl�ne katalog: �fturqu�e.b�benl�gne.fr

www.�fturqu�e.org/�zm�r

�nst�tutfranca�sdeturqu�e

@�fturqu�e

@�nst�tutfranca�s�zm�r

Okullar:
Culturethèque Fransızca 
öğrenmek �ç�n mükemmel b�r 
pedagoj�k araç olduğu �ç�n Türk�ye 
Fransız Kültür Merkez� frankofon 
eğ�t�m ortaklarına öncel�kl� b�r 
abonel�k tar�fes� sunuyor.
B�z�mle �let�ş�me geç�n:
med�atheque.�zm�r@�fturqu�e.org


