બ્રિટિળ રામિેયી વલળે ભાટશતી
અભે શું કયીએ છીએ?
અભે શું કયીએ છીએ?
બ્રિટિળ રામિેયી ય ૂનાઇિે ડ ટકંગડભની યાષ્ટ્રીમ રામિેયી છે . અભે 250 લોથી પુસ્તકો
એકવિત કયી યહ્યા છીએ અને અભને બ્રિિન અને આમયરેન્ડભાં ફધી પ્રકાયની પ્રકાવળત
વાભગ્રીની એક નકર આલાભાં આલે છે -એિરે તભે કશી ળકો છો કે અભે યાષ્ટ્રની
સ્મવૃ તના એક ભોિા બાગનુ ં ધ્માન યાખીએ છીએ. અભે વલશ્વબયથી ભશત્લની પુસ્તકોની
ખયીદ ણ કયીએ છીએ અને અભાયા વંગ્રશભાં ભોિા બાગની બાાઓ વાભેર છે.
બ્રિટિળ રામિેયી મુરાકાત રેલા ભાિે કભારની જગ્મા છે . વંિ ાંક્રાવ ય અભારું બવ્મ
કામાારમ એક ખયે ખય કભારની જગ્મા છે , જે અઠલાટડમાભાં વાતો ટદલવ ખુલ્રી છે .
ફધા રોકો અભાયી દુકાન, યે સ્િોયન્િ અને કેપેભાં આલી ળકે છે . અભે પ્રદળાનીઓ,
પ્રાવંબ્રગક કામાક્રભ ણ કયીએ છીએ અને અભાયા વંગ્રશની મ ૂ ફાફતોની એક ગેરેયીભાં
દય યોજ ભપતભાં જઇ ળકામ છે . લધાયે ભાટશતી ભાિે, જુઓ અભારું પ્રદળાનીઓ અને

પ્રવંગો ચોાવનયું અથલા www.bl.uk/onlinegallery/whatson/whatson.html

અભે અભાયા વંગ્રશનું ખાવ ધ્માન યાખીએ છીએ જેભાં વાભેર છે ભેગ્ના કાિા,ા નેલ્વન
ભેન્ડેરાનું સુનાલણીના વભમેન ુ ં બાણ, બ્રરમોનાડો દા વલન્ચીની નોિબુકો અને
ફીિલ્વના શસ્તબ્રરબ્રખત દસ્તાલેજો. રોકો વલશ્વબયથી અભાયી પ્રદળન
ા ીઓભાં એવતશાવવક
દસ્તાલેજો અને વાટશત્ત્મક કૃવતઓ જોલા આલે છે અને અભાયા લાચન ઓયડાઓભાં
અભાયા ભશાન વંળોધન વંગ્રશોનુ ં અધ્મમન કયલા આલે છે .

રામિેયીને કોણ લાયી ળકે છે?
ફધા રોકો રામિેયીભાં મુરાકાત રઇ ળકે છે અને અભાયી પ્રદળાનીઓનો આનંદ રઇ
ળકે છે અને જાશેય પ્રવંગોભાં આલી ળકે છે . ણ લાચન ઓયડાઓભાં વંગ્રશોને લાયલા
ભાિે, તભાયે લાચક ાવ ભાિે યત્જસ્િય કયવુ ં ડળે. કૃા કયીને નંધળો કે લાચન
ઓયડાઓભાં પ્રલેળ અને ાવની અલવધ તભાયી વંળોધનની જરૂટયમાતો ય વનબાય
કયળે. અભાયી વેલાઓ ય દફાણના કાયણે અભે તભને પ્રલેળની ખાતયી આી ળકશુ ં
નશં અને તભાયી જરૂટયમાતને ધ્માનભાં યાખતા તભને લાચક ાવ આલાભાં આલળે,
જેથી તભે અભાયા વંગ્રશભાં કોઇ વલળે વાભગ્રીને લાયી ળકો. ફીજી રામિેયીઓ
અથલા સ્રોતો તભાયા વંળોધન ભાિે મોગ્મ શોઇ ળકે છે અને સ્િાપ તભને તે યીતે વરાશ
આળે.

ાવ ભાિે યત્જસ્િય કયલા શેરા ભાયે શું ખફય શોલી જોઇએ?
બ્રિટિળ રામિેયી ફીજી જાશેય અને ય ૂવનલવીિી રામિેયીઓથી જુદી છે :


લાચન ઓયડાઓભાં ખુલ્રા ળેલ્પોભાં પક્ત વાભાન્મ યે પેયન્વ કૃવતઓ અને શારના
વલજ્ઞાન અને વ્માાયના વંગ્રશો શાજય છે .



ભોિા બાગની લસ્ત ુઓ જે રામિેયીના વંગ્રશભાં છે તેને વંગ્રશભાં યાખલાભાં આલે
છે . વંગ્રશના સ્થથી ટડબ્રરલયીભાં વભમ રાગે છે જે વાભાન્મ યીતે 70 વભવનિ
(વાઇિ ય) અને 48+ કરાક (વાઇિની ફાશય) જે એ લાત ય વનબાય કયે છે કે
વંગ્રશને કઇ જગ્મા ય યાખલાભાં આવ્મા છે .



જે લસ્તુઓ વાઇિ ય યાખેરી છે , જો તેને તેજ ટદલવે જોઇતી શોમ, તો તેને
ભાિે વલનંતી 16.00 ની શેરા કયલી જરૂયી છે .



લાચક ાવ ભાિે યત્જસ્િય કયલા શેરા રામિેયીના ઑનરાઇન કેિેરોગને
www.bl.uk ળોધલાથી તભને પામદો થળે કે અભાયી ાવે તભને જોઇતી વાભગ્રી

છે ; માદ યાખળો કે તભને જે લસ્ત ુઓ જોલી શોમ, તેભની વલગતો ોતાની વાથે
રઇને આલળો.


રામિેયીભાં વાભાન્મ પુસ્તકોની એકથી લધાયે નકરો નથી યશેતી અને તે
ય ૂવનલવીિીના કોવાના કામા ભાિે મોગ્મ નથી.



અભે વાભાન્મ યીતે 18 લાની આયુની નીચેના રોકોને પ્રલેળ નથી આતા જ્માં
સુધી તેભને એલી લસ્તુઓ જોલાની ખાવ જરૂયત શોમ, જે ફીજી રામિેયીઓભાં
ઉરબ્ધ ન શોમ. લધાયે ભાટશતી ભાિે www.bl.uk જુઓ.



આ અભાયી કોઇ ણ પુસ્તક લાંચનારમની ફાશય રઇને જઇ ળકળો નશં.

લાચક ાવ ભાિે કઇ યીતે યત્જસ્િય કયવું
વંિ ાંક્રાવભાં ઉયના ગ્રાઉન્ડ ફ્રોયભાં લાચક યત્જસ્રે ળન કાઉન્િય ય આલો અને
ીવી-આધાટયત અયજી પૉભા બયો. તભાયી અયજીને િે કો આલા કોઇ ણ દસ્તાલેજ
રઇને આલળો, દાખરા તયીકે, બ્રફઝનેવ કાડા, વ્મલવાવમક વભ્મતા કાડા અથલા તભે જે
લસ્તુઓ જોલા ભાંગો છો, તેની વલગતો.
તભાયી ાવે તભાયી ઓખ િ ણ શોવુ ં જોઇએ જેભાં તભાયી વશી અને તભાયા
ઘયના વયનાભાંનો પુયાલો શોલો જોઇએ.
તભાયો ાવ તભાયી જરૂટયમોતો મુજફ એક ભટશનાથી રઇને િણ લા સુધી ભાન્મ યશેળ.ે
વ્મક્ક્તગત વંળોધનકતાાઓ ભાિે અભે વાભાન્મ યીતે એક ભટશનાથી લધાયે અલવધનો
ાવ નથી આતા જ્માં સુધી કોઇ ખાવ જરૂટયમાત ન શોમ. લાચક ાવો રામિેયીની
લયાળની ળયતોની મુતાબ્રફક આલાભાં આલે છે ; તભને એની નકરો લાચક યત્જસ્રે ળન
અને અભાયી લેફવાઇિથી ભી ળકળે. તભને ખફય શોલી જોઇએ કે જો તભે અભાયી
લયાળની ળયતોનું ારન કયળો નશં, તો તભાયા લાચક ાવને વસ્ેન્ડ કયી ળકામ
છે .


વયનાભાંની જરૂટયમાતોનો પુયાલો અને ઓખ
લાચક તયીકે યત્જસ્િય કયલા ભાિે અથલા તભાયા લાચક ાવને પયીથી નવુ ં
કયલા ભાિે અથલા એને ફદરલા ભાિે, તભાયે ફે પ્રકાયની ઓખ દે ખાડલી
જોઇળે; એકભાં તભાયી વશી અને ફીજાભાં તભાયા ઘયનુ ં વયનામુ.ં અભે મ ૂ
દસ્તાલેજો જોઇશું અને પોિોકોીઓ, પેક્વો, ઇંિયનેિ અથલા ળાખાના
વપ્રન્િઆઉિોને સ્લીકાયશુ ં નશં.)

કૃા કયીને નંધળો કે ય ૂટિબ્રરિી બ્રફરો, ફંક /બ્રફલ્લ્ડંગ વોવામિી સ્િેિભેન્િો, ક્રેટડિ
કાડા સ્િે િભેન્િો, એચએભ યે લેન્યુ અને કસ્િમ્વ સ્િે િભેન્િો,સ્િે િ ેન્ળનબુક્વ,
ફેવનટપિ/પેવભબ્રર ક્રેટડિ બુક્વ અથલા ેક્સ્રો િણ ભટશનાથી જૂની શોલી જોઇએ
નશં.
અભે ફંને ઓખ વલના લાચક ાવ આી ળકશુ ં નશં. – કોઇ ણ અલાદ
કયલાભાં આલળે નશં. અભાયી ઓખની જરૂટયમાતો ફદરી ળકળે અને જો
તભને કોઇ વંદેશ શોમ કે શુ ં રાલવુ,ં તો કૃા કયીને વંકા કયો readerregistration@bl.uk. ઓખ આ પ્રકાયની શોમ છે :
ઘયની ઓખનો પુયાલો.
તભાયી ાવે નીચે મુજફ જોઇળે જેભાં
તભારું નાભ અને વયનામું શોવુ ં

તભાયી ઓખનો પુયાલો (જેભાં વશી
+

વાભેર છે). તભાયે નીચેભાંથી કોઇ
એક દે ખાડવુ ં જોઇળે, જેભાં તભાયી

જોઇએ

વશી શોલી જોઇએ:

વગલડ બ્રફર (ગેવ, વલજી, પોન,

ાવોિા*

ાણી)

ચારક રામવંવ *

ફંક/બલન વોવામિી સ્િે િભેન્િ (કોઇ

ફંક કાડા

ણ ઑનરાઇન /ફંક ળાખા

ક્રેટડિ કાડા

વપ્રન્િઆઉિ નશં)

યાષ્ટ્રીમ ઓખ કાડા *

ક્રેટડિ કાડા સ્િેિભેન્િ

ોરીવ/ કસ્િમ્વ /શૉભ ઑટપવ /લૉયં િ

કાઉક્ન્વર કય બ્રફર / કાઉક્ન્વર

કાડા

કાઉક્ન્વર બાડાની પુસ્તક

વમુદ્રી/લાયુ ભાસ્િવા રામવંવ

એચએભ યે લેન્યુ અને કસ્િમ્વ
સ્િેિભેન્િ
સ્િેિ ેન્ળનબુક
ફેવનટપિ/પેવભબ્રર ક્રેટડિ બુક
ાવોિા (જ્માં વયનાભાને અવધકાટયક
યીતે આનાય વત્તાએ દાખર કયે લ ું
છે )*
વયનાભાની વાથે યાષ્ટ્રીમ ઓખ
કાડા *
વયનાભાની વાથે ચારક રામવંવ *

શૉભ ઑટપવની યશેલાની વભિિ
ય ૂવનલવીિીની શૉર ઑપ યે વવડન્વની
વટિિટપકેિ (વંસ્થા દ્વાયા સ્િે મ્ અને
વશી વાથે)
િીલી રામવંવ
ફંદૂકનું રામવંવ
ઘયના લીભાની ોબ્રરવી
ે ક્સ્રો (જ્માં ફંને ભાબ્રરક અને
કાભગાયના વયનાભાઓ આેરા છે )


આ દસ્તાલેજોને મા તો વયનાભાના પુયાલા તયીકે અથલા ઓખના પુયાલા
તયીકે લાયી ળકાળે. તેભને ફંને ભાિે લાયી ળકાળે નશં. કૃા કયીને નંધળો કે
કેિરાક ચારક રામવંવો અને યાષ્ટ્રીમ કાડો વયનાભાને નથી દે ખાડતા અને
એિરે અભે આ દસ્તાલેજોને સ્લીકાયી ળકશુ ં નશં. કૃા કયીને નંધળો કે જ્માં
ણ જરૂય શોમ, તો તભાયે વલદે ળી દસ્તાલેજોનો અવધકૃત અનુલાદ આલો
જોઇએ.

લાચક ઓયડાની જરૂટયમાતો:
કૃા કયીને નંધળો કે તભાયે બ્રિટિળ રામિેયી લાચક ઓયડાઓના લયાળની ળયતોને
સ્લીકાયી ડળે. તભને એની નકરો લાચક યત્જસ્રે ળનથી અને લેફવાઇિ www.bl.uk
ય ભળે

લાચક યત્જસ્રે ળન કામાકાયી વભમ:
વોભ

ભંગ

બુધ

ગુરૂ

શુક્ર

ળવન

યવલ અને
અંગ્રેજી
જાશેય
યજાઓ

09.30 - 09.30 09.30 09.30 09.30 - 09.30 17.45 –
–
– 17.45 16.15 16.15
19.45 17.45

ફંધ

ઑટપવ ફંધ થલાની ઓછાભાં ઓછા 15 વભવનિ શેરા આલળો.
વંિ ાંક્રાવ લાચન ઓયડાઓનો કામાકાયી વભમ:
લાચન ઓયડાઓ યવલલાયો અને અંગ્રેજી જાશેય યજાઓના ટદલવે ફંધ યશે છે .
વોભ

ભંગ

બુધ

ગુરૂ

શુક્ર

ળવન

યવલ અને
અંગ્રેજી
જાશેય
યજાઓ

બ્રફઝનેવ
અને આઇી
વેન્િય,
હ્યુભેવનિીવ,
વલયર

10.00 પુસ્તકો અને 20.00

09.30 20.00

09.30 20.00

09.30 20.00

09.30 17.00

09.30 17.00

ફંધ

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

ફંધ

વંગીત,
વલજ્ઞાન,
વાભાત્જક
વલજ્ઞાન
એવળમા અને
આટિકા
અભ્માવ,

10.00 17.00

નક્ળાઓ,
શસ્તરેબ્રખત
દસ્તાલેજો

પ્રદળન
ા ગેરેયીમો અને દુકાનનો કામક
ા ાયી વભમ:
વોભ

ભંગ

બુધ

ગુરૂ

શુક્ર

ળવન

યવલ અને
અંગ્રેજી જાશેય
યજાઓ

09.30 09.30 09.30 09.30

09.30

09.30

11.00

-18.00 -20.00 -18.00 -18.00

-17.00
18.00

17.00

ફધો વભમ સ્થાવનક ય ૂકે વભમ છે .

અભને કેલી યીતે ળોધલા
રેન

વૌથી નજીકના યે ર સ્િે ળનો છે વંિ ાંક્રાવ ઇંિયનેળનર અને
ય ૂસ્િન.
વૌથી નજીકના અંડયગ્રાઉન્ડ સ્િે ળનો છે ટકંગ્વ ક્રોવ વંિ ાંક્રાવ,
ય ૂસ્િન અને ય ૂસ્િન સ્ક્લેમય.

ફવ

ફવ રૂિો 10, 30, 73, 91, 390 અને 476 બલનની ાવેથી જામ છે .

કાય/ભોિયફાઇક/વામકર
વૌથી નજીકના કાય ાકા છે ભાચાભોન્િ સ્રીિ અને જડ્ડ સ્રીિ અને
ભીિય લાી ાટકંગ ઉરબ્ધ છે ઓસ્સુલ્િન સ્રીિ. અભાયા
પબ્રમાભાં વામકરો ભાિે કલય કયે ર જગ્મા નથી.
www.bl.uk
પોન +44 (0)870 444 1500

