
Послуги бібліотеки

Запозичення з усіх ірландських 
бібліотек
Усі публічні бібліотеки Ірландії мають 
національний каталог. Це дає змогу 
шукати в усіх книгах, електронних книгах, 
електронних аудіокнигах та DVD-дисках 
у бібліотеках по всій країні, резервувати 
предмети та надсилати їх для отримання у 
місцевій бібліотеці.

Заходи в бібліотеках
Бібліотеки пропонують широкий вибір 
безкоштовних заходів, курсів і подій для 
будь-якого віку в бібліотеці або онлайн 
протягом року. Теми включають:

• розвиток читання
• культура, творчість, декоративно-

прикладне мистецтво
• здоров’я та благополуччя
• пошук роботи, розвиток кар’єри, 

працевлаштування та відкриття бізнесу
• комп’ютери та мобільні пристрої
• краєзнавство
• наука, технології та кодування

Зв’яжіться з місцевою бібліотекою, щоб 
отримати інформацію про майбутні події та 
заходи.

Поліграфічне обладнання 
Доступне чорно-біле або кольорове 
фотокопіювання, сканування та друк. 
Ви можете друкувати з комп’ютерів або 
планшетів у бібліотеці, але також можливо 
друкувати безпосередньо зі свого ноутбука, 
планшета, смартфона або віддалено з 
комп’ютера вдома.

Українські назви включно з 
дитячими книжками
Увійдіть до каталогу місцевої бібліотеки 
за адресою librariesireland.ie/find-your-
local-library і натисніть «Розширений 
пошук» (Advanced Search). У розділі «Мова» 
(Language) виберіть потрібну мову. Натисніть 
«Пошук» (Search), і ви побачите всі книги 
вибраними вами мовами.



Послуги бібліотеки
Ласкаво просимо до послуг бібліотеки. 
Бібліотеки – це доброзичливі та гостинні 
місця, де можете проводити час ви і 
ваші діти. Вони відкриті для всіх, і ми 
сподіваємося, що ви скористаєтеся ними. 
У багатьох бібліотеках є книжки для 
читання українською мовою, і якщо у вашій 
місцевості їх немає, вам розкажуть, де їх 
знайти в Інтернеті, або як їх забронювати і 
доставити у вашу бібліотеку.

Ви пройшли довгий шлях, щоб бути тут. 
Ми раді, що ви потрапили до нас, і хочемо 
переконатися, що ви почуваєтеся добре.

Зв’яжіться з нами
Контактну інформацію вашої місцевої 
бібліотеки можна знайти на сторінці 
«Знайти свою місцеву бібліотеку» (Find 
Your Local Library) на веб-сайті Бібліотеки 
Ірландії (Libraries Ireland). Перейдіть на 
librariesireland.ie, прокрутіть веб-сторінку 
донизу і виберіть «Знайти свою місцеву 
бібліотеку» (Find Your Local Library) в розділі 
«Публічні бібліотеки» (Public Libraries).
Ви також можете зв’язатися з Бібліотеками 
Ірландії за електронною адресою 
info@librariesireland.ie

Доступні ресурси
Публічні бібліотеки пропонують комфортні 
місця для читання, навчання та зустрічей, 
доступні для всіх членів громади.

Ви також можете отримати безкоштовний 
широкосмуговий доступ до Інтернету, Wi-
Fi та комп’ютери. Будь ласка, зверніться до 
місцевої бібліотеки, щоб дізнатися більше про 
те, як користуватися цими послугами, а також 
про інші послуги, які можуть бути доступні на 
місці.

Доступні безкоштовні онлайн-
ресурси включають:
BorrowBox – тисячі аудіокниг та електронних 
книг для запозичення, в тому числі 
українською мовою

Libby – вибирайте із сотень журналів і коміксів 
онлайн

PressReader – читайте тисячі газет і журналів 
онлайн (деякі українською та російською)

Transparent Languages – онлайн-вивчення 
понад 100 мов, включаючи англійську для 
носіїв понад 30 мов

Universal Classes – доступ до сотень 
безкоштовних онлайн-курсів: від мистецтва 
до бухгалтерії, від догляду за домашніми 
тваринами до психології тощо

Багато бібліотек також мають доступ до 
додаткових інформаційних баз даних і 
ресурсів онлайн або в бібліотеці.

Як приєднатися до бібліотеки

Приєднайтеся до нас…

Це просто. Станьте учасником у 
три прості кроки.

ЦЕ БЕЗКОШТОВНО
1. Заповніть заявку онлайн на librariesireland.

ie/join-your-library або у вашому місцевому 
відділенні

2. Одразу почніть користуватися онлайн-
сервісами, наприклад, електронними 
книгами, електронними аудіокнигами, 
журналами, газетами та курсами

3. Отримайте бібліотечний квиток у місцевому 
відділенні*. Одразу почніть користуватися 
послугами бібліотеки

(Примітка: загальна вимога надання 
підтвердження адреси для приєднання наразі 
не поширюється на заяви від українських 
біженців)

Скільки предметів ви можете 
позичити і на який термін?
Ви можете взяти 12 предметів за раз і тримати 
їх протягом трьох тижнів. Після закінчення 
трьох тижнів, якщо ви хочете тримати їх довше, 
ви можете поновити їх онлайн, увійшовши 
до свого облікового запису бібліотеки або 
зателефонувавши до місцевої бібліотеки. За 
несвоєчасне повернення штрафів немає! Якщо 
у нас немає потрібної вам книги на полиці, ви 
можете знайти її в каталозі та безкоштовно її 
забронювати.




