წევრობა:

გაზეთები: ადგილობრივი და ეროვნული

ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება უფასოა!
ბიბლიოთეკაში გასაწევრიანებლად
დაგჭირდებათ მხოლოდ ფოტოსურათიანი
საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი და

ინტერნეტი

ონლაინ მომსახურება
გაწევრიანების შემდეგ მიიღებთ წვდომას ყველა
უფასო ონლაინ სერვისზე:

ბიბლიოთეკის წევრებს აქვთ წვდომა
საჯაროს კომპიუტერებზე. ბეჭდვის
ხარჯები:

მისამართის დამამტკიცებელი საბუთი.

ელწიგნები და ელ. აუდიო წიგნები
შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და მოუსმინოთ

18 წლამდე ბავშვების გაწევრიანების
შემთხვევაში მშობლებმა/მეურვეებმა უნდა

1 მხარე შავ-თეთრი: 15 ცენტი ერთ

ელექტრონულ წიგნებს და ელექტრონულ

გვერდზე.

აუდიო წიგნებს თქვენს კომპიუტერზე ან თქვენს

წარადგინონ ფოტოსურათიანი

ერთ მხარეზე ფერადი ბეჭდვა: 60 ცენტი

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი და

ერთ გვერდზე

ტელეფონზე/პლანშეტზე.

მისამართის დამამტკიცებელი საბუთი.

ელექტრონული ჟურნალები
შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ რამდენიმე თქვენი

წიგნების გატანა
ჩვენ გვაქვს შემდეგი წიგნების კოლექცია:


მხატვრული ლიტერატურა



სამეცნიერო ლიტერატურა



საბავშვო წიგნები - როგორც
ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის, ისე
12 წლამდე ბავშებისთვის



მოზარდებისთვის



სრულწლოვანი

ფოტოკოპირება
შავ-თეთრი ერთ მხარეზე A4 ფორმატით: 15

ელექტრონული გაზეთები

ცენტი
ორ მხარეზე A4 ფორმატით: 25 ცენტი
ერთ მხარეზე A3 ფორმატით: 30 ცენტი

DVD-ები



აუდიო წიგნები

შეგიძლიათ გაიტანოთ 12 წიგნი 3 კვირის
ვადით.
წიგნების მოთხოვნა
ახლა გაქვთ უფლება გაიტანოთ წიგნები

ერთ-ერთი ჩვენი საჯარო კომპიუტერის
გამოყენებით შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა
არქივებზე, სადაც ათწლეულობის მანძილზე
ძველი ირლანდიური გაზეთები ინახება

ინფორმაციისთვის მიმართეთ
საინფორმაციო მაგიდას.

ახალგაზრდებისთვის


საყვარელი ჟურნალი.

ელექტრონული სასწავლო კურსები
მიიღეთ წვდომა ასობით უფასო ონლაინ

აქტივობები და ღონისძიებები

კურსზე.
ენების ელექტრონული სასწავლო კურსები

ბევრი ფილიალი რამდენიმე აქტივობას
გთავაზობთ: კითხვა, ხელობა, თამაშები,

მიიღეთ წვდომა ჩვენს ონლაინ მანგო ენებზე და
შეისწავლეთ ახალი ენა!

ისტორიების მოყოლის დრო და ა.შ.
იკითხეთ ბიბლიოთეკაში.
უფრო მეტი ონლაინ სერვისი ხელმისაწვდომია

ქვეყანაში არსებული ნებისმიერი საჯარო

ვაიფაი ხელმისაწვდომია უმეტეს

ბიბლიოთეკიდან.

ფილიალებში.

შემდეგ ბმულზე: www.corkcoco.ie/library-services

ფილიალის ბიბლიოთეკები
ბალივურნი (Ballyvourney)

026 – 45767

ბენდონი (Bandon)

021- 8844830

ბენტრი (Bantry)

027 – 50460

ქეიფ კლიერ (Cape Clear)

028 - 41006

ქერიგელაინი (Carrigaline)

021- 4371888

ქერიგროჰინ როუდი

ქასლთაუნბერი (Castletownbere)

027 – 70233

კორკი

ჩარლევილი (Charleville)

063 – 89769

ქლონაკილტი (Clonakilty)

023 – 8834275

ქობი (Cobh)

021- 4811130

დანმანვეი (Dunmanway)

023 – 8855411

ფერმოი (Fermoy)

025 – 31318

ქანტურკი (Kanturk)

085 – 8714237

ქინსეილი (Kinsale)

021- 4774266

ლენდინგი HQ (Lending HQ)

021 – 4546499

მაკრუმი (Macroom)

026 – 42483

მელოუ (Mallow)

022 – 21821

მიდლტონი (Midleton)

021 – 4613929

მილსტრიტი (Millstreet)

029 – 21920

მიტჩელსთაუნი (Mitchelstown)

25 – 41939

ნიუმარკეტი (Newmarket)

029 – 61090

პესიჯ ვესტი (Passage West)

021 – 4863727

შული (Schull)

028 – 28290

შერკინ აილენდი (Sherkin Island)

028 - 20009

სკიბერინი (Skibbereen)

028 - 22400

იოული (Youghal)

024 - 93459

კორკის საგრაფოს საბჭო
ბიბლიოთეკისა და ხელოვნების სამსახური

ტელეფონი: 021 4546499
ელფოსტა: corkcountylibrary@corkcoco.ie
Website: www.corkcoco.ie/library-services
Twitter: www.twitter.com/corkcolibrary
Facebook: www.facebook.com/corkcocolibrary

კორკის საგრაფოს საბჭო

ბიბლიოთეკისა
და
ხელოვნების
სამსახური

ეს თარგმანი დააფინანსა:

მოგესალმებათ!
ქართული

