
Бібліотеки dlr

Не лише книжки!

Окрім традиційних паперових книг, 
ви можете взяти у нас аудіокниги, 
музичні компакт-диски та DVD-
диски.

Ми маємо велику добірку 
щоденних і щотижневих газет 
і журналів, з якою можна 
ознайомитися онлайн.

В усіх залах передбачено 
безкоштовний доступ до мережі 
Інтернет, зокрема через Wi-Fi. 
Відвідувачі можуть скористатися 
послугами чорно-білої та 
кольорової фотокопії, сканування 
та друку.

Друкувати матеріали можна як 
з комп'ютерів бібліотеки, так і з 
ноутбука, планшета, смартфона та 
навіть з домашнього комп'ютера. 
Крім того, у бібліотеці можна 
скористатися ноутбуком загального 
користування.

Онлайн-ресурси 
Ми пропонуємо велику кількість 
інформаційних ресурсів на нашому 
вебсайті libraries.dlrcoco.ie

Тут ви можете:
•  завантажувати електронні книги та 

аудіокниги, які потім можна читати 
та прослуховувати на своєму 
планшеті, ноутбуці або смартфоні

•  читати журнали, газети та комікси 
в режимі онлайн

•  відвідувати онлайн-курси
•  вивчати мови
•  слухати музику або завантажувати 

її на свій пристрій
•  слухати подкасти
•  відвідувати виставки 

безпосередньо зі свого планшета, 
ноутбука або домашнього 
комп'ютера

Вам знадобиться лише номер 
читацького квитка та PIN-код. І всі ці 
послуги абсолютно безкоштовні!

Ми надаємо послуги у графстві Дан-Лері-Ратдаун через мережу з 8 бібліотек, 
включно з центром dlr LexIcon. Усі бібліотеки dlr є загальнодоступними 
установами, вони абсолютно безпечні, гостинні й інклюзивні.

Бібліотеки можуть відвідувати усі бажаючі, книги видаються безкоштовно, а 
за недотримання термінів повернення штраф не стягується. Адміністрації 
всіх бібліотек Ірландії співпрацюють між собою та використовують єдиний 
загальнонаціональний каталог. Це означає, що якщо вам потрібно 
замовити книги з іншого графства, їх надішлють у вашу місцеву 
бібліотеку, де ви зможете їх отримати.



Залишайтеся на зв'язку
Будьте в курсі всіх подій у бібліотеках 
dlr – підпишіться на нашу електронну 
розсилку (https://libraries. dlrcoco.ie/
events-and-news/dlr-libraries-ebulletin) 
та стежте за нашими новинами у 
соціальних мережах.

Вебсайт: https://libraries.dlrcoco.ie

Програма подій
Для читачів різного віку ми 
запланували безліч подій, проектів та 
ініціатив, які пов'язані як з місцевими, 
так і з загальнонаціональними 
кампаніями і будуть проводитися у 
приміщеннях наших бібліотек або у 
віртуальному просторі. 

Деякі з них:
Кампанія з підвищення грамотності 
«Right to Read»

Кампанії зі зміцнення здоров'я «Keep 
Well» та «Healthy Ireland at your 
Library»

Творча програма «Creative Ireland»

Програма з питань зайнятості «Work 
Matters at your Library»

Крім того, ми запланували низку 
заходів щодо підтримки ініціатив 
«Age-Friendly», «Digital literacy» та 
«STEAM», а також приєдналися до 
програми, покликаної забезпечити 
комфортний доступ до 
бібліотек для людей, які 
страждають на аутизм.

Контактні дані:
Бібліотека Blackrock. Тел.: 01 288 8117 
E: blackrocklib@dlrcoco.ie
Бібліотека Cabinteely. Тел.: 01 285 5363 
E: cabinteelylib@dlrcoco.ie
Бібліотека Dalkey. Тел.: 01 285 5317 
E: dalkeylib@dlrcoco.ie
Бібліотека Deansgrange. Тел.: 01 285 0860 
E: deansgrangelib@dlrcoco.ie
Бібліотека Dundrum. Тел.: 01 298 5000 
E: dundrumlib@dlrcoco.ie
dlr LexIcon. Тел.: 01 280 1147 
E: dlrlexiconlib@dlrcoco.ie
Бібліотека Shankill. Тел.: 01 282 3081  
E: shankilllib@dlrcoco.ie
Бібліотека Stillorgan. Тел.: 01 288 9655 
E: stillorganlib@dlrcoco.ie


