
 

  

Narystė 

Prisijungimas prie bibliotekos 

yra nemokamas! 

Viskas, ko jums reikia prisijungti, 

yra asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą su nuotrauka ir adreso 

įrodymas. 

Tėvai (globėjai) privalo pateikti savo 

asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą su nuotrauka ir adreso 

įrodymą, jei prisijungia vaikai iki 18 

metų. 

Skolinami daiktai 

Mes turime kolekcijas: 

 Grožinė literatūra 

 Negrožinė literatūra 

 Knygos vaikams - nuo mažylių 

iki 12 metų 

 Paaugliams 

 Jaunimui 

 DVD diskai 

 Audio knygos 

Jūs galite pasiskolinti 12 daiktų 3 

savaitėms. 

Reikalaujami daiktai 

Dabar jūs galite pasiskolinti daiktus 

bet kurioje šalies viešojoje 

bibliotekoje.  

Laikraščiai : Vietiniai ir 

valstybiniai 

 

Internetas 

VIEŠAISIAIS kompiuteriais gali 

naudotis bibiotekos nariai. 

 Spausdinimo kainos: 

1-pusė juoda & balta: 15ct. už 

puslapį. 

1-pusė spalvota: 60ct. už puslapį. 

 

Kopijavimas 

Juoda & balta: 1-pusė A4: 15ct. 

Abi pusės A4: 25ct. 

1-pusė A3: 30ct. 

Prašau kreiptis į registratūrą. 

  

Veikla ir renginiai 

Daugelyje filialų siūloma įvairi 

veikla:  skaitymai, amatai, žaidimai, 

pasakojimų laikai ir kt. Prašome 

kreiptis į biblioteką.  

„Wi-Fi“ yra daugelyje filialų.  

 

Internetinės paslaugos 

Tapęs nariu, jūs gaunate prieigą prie 

visų mūsų nemokamų internetinių 

paslaugų: 

El. knygos ir El. audio knygos 

Jūs galite atsisiųsti ir mėgautis el. 

knygomis ir el. audio knygomis savo 

kompiuteryje ar savo 

telefone/planšetiniame kompiuteryje. 

El. žurnalai 

Jūs galite atsisiųsti keletą 

mėgstamiausių žurnalų. 

El. laikraščiai 

Prisijunkite prie archyvų, kuriuose yra 

dešimtmečių senų Airijos laikraščių, 

naudodami vieną iš mūsų viešųjų 

kompiuterių 

El. mokymosi kursai 

Prisijunkite prie šimtų nemokamų 

internetinių kursų. 

El. kalbos mokymasis 

Gaukite prieigą prie mūsų internetinės 

“Mango kalbos” ir išmokite naują kalbą! 

Daugiau internetinių paslaugų galite 

rasti apsilankę  

www.corkcoco.ie/library-services 

 

 

http://www.corkcoco.ie/library-services


 

Bibliotekų filialai  

Ballyvourney  026 – 45767 

Bandon  021- 8844830 

Bantry   027 – 50460 

Cape Clear        028 - 41006 

Carrigaline  021- 4371888 

Castletownbere 027 – 70233 

Charleville  063 – 89769 

Clonakilty  023 – 8834275 

Cobh   021- 4811130 

Dunmanway  023 – 8855411 

Fermoy  025 – 31318 

Kanturk  085 – 8714237 

Kinsale  021- 4774266 

Lending HQ  021 – 4546499 

Macroom  026 – 42483 

Mallow   022 – 21821 

Midleton  021 – 4613929 

Millstreet  029 – 21920 

Mitchelstown  25 – 41939 

Newmarket  029 – 61090 

Passage West 021 – 4863727 

Schull   028 – 28290 

Sherkin Island 028 - 20009 

Skibbereen  028 - 22400 

Youghal   024 - 93459 

 

 

 

 

Cork grafystės taryba 

 Biblioteka ir menų paslaugos 

Carrigrohane Road 

Cork 

Telefonas: 021 4546499 

El. paštas: corkcountylibrary@corkcoco.ie 

Tinklapis: www.corkcoco.ie/library-

services 

“Twitter”: www.twitter.com/corkcolibrary 

“Facebook”: 

www.facebook.com/corkcocolibrary 

 

 

 

Šį vertimą finansavo:  

 

 

Neaktyvių sąskaitų lėšos 

 

Cork grafystės taryba 

 

  Cork grafystės taryba  

Biblioteka 

ir  

menų 

paslaugos 

sveikina 

jus! 
  Lithuanian 

Lietuvių kalba 
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