
 

  

Anëtarësimi 

Anëtarësimi në bibliotekë është 

falas! 

Gjithçka që ju duhet për t’u 
anëtarësuar është dokumenti i 

identifikimit dhe i adresës së 
vendbanimit. 

 

Prindërit/kujdestarët duhet të 
paraqesin dokumentin e tyre të 

identifikimit dhe të adresës së 

vendbanimit për të regjistruar 
fëmijët nën 18 vjeç. 

 
 

Artikujt që mund të huazohen 
 

Ne kemi koleksione të: 
 

 Letërsisë artistike 

 Joartistike 
 Librave për fëmijë – për 

moshat nga parashkollor deri 
në 12 vjeç 

 Adoleshentëve 

 Të rinjve 
 DVD-ve 

 Audio-librave 
 

Ju mund të huazoni deri në 12 

artikuj për 3 javë. 

Kërkimi i artikujve 

 

Ju mund të kërkoni artikuj nga çdo 

bibliotekë publike në vend. 

Gazeta lokale dhe kombëtare  

 

Interneti 

Kompjuterët PUBLIK mund të 

përdoren nga anëtarët e bibliotekës. 

Kostot e printimit: 

1-faqe bardhë e zi: 15c për faqe 

 

1-faqe me ngjyra: 60c për faqe. 

 

 

Fotokopjet 

Bardhë e zi: 1-faqe A4: 15c 

     2-faqe A4: 25c 

    1-faqe A3: 30c 

 Ju lutemi pyesni tek recepsioni. 

  

Aktivitete dhe evente 

Shumica e degëve ofrojnë një gamë 

aktivitetesh: lexime, punë dore, 

lojëra, histori etj. Ju lutemi pyesni 

në bibliotekë.  

Wi-fi është i disponueshëm në 

shumicën e degëve.  

 

 

Shërbime online 
 

Kur ju anëtarësoheni, ju keni akses në 

të gjitha shërbimet tona falas online: 

 
Libra dhe audio-libra në 

formatin elektronik  

Ju mund të shkarkoni dhe shijoni libra 

dhe audio-libra në kompjuterin tuaj ose 

në telefon/tablet. 

 
Revista në formatin elektronik 

 

Ju mund të shkarkoni dhe shijoni një 

shumëllojshmëri të revistave tuaja më 

të preferuara 

 

Gazeta në formatin elektronik 
 

Akses në arkivat që përmbajnë gazeta 

të vjetra irlandeze prej dekadash duke 

përdorur një nga kompjuterët tanë 

publik 

 
Kurse mësimi në formatin 

elektronik 
 

Akses në qindra kurse falas online. 
 
 

Mësim gjuhe në formatin elektronik 
 

Kini akses në gjuhët tona Mango dhe 

mësoni një gjuhë të re! 

 

 

Për më shumë shërbime online vizitoni 

www.corkcoco.ie/library-services 

 

 

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


 

Degët e bibliotekave 

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 

 

 

 

 

Zyra e Arteve dhe e Shërbimeve të 

Bibliotekës së Kauntit Kork 

Carrigrohane Road 

Cork 

Telefon: 021 4546499 

Email: corkcountylibrary@corkcoco.ie 

Faqja e internetit: 

www.corkcoco.ie/library-services 

Twitter: www.twitter.com/corkcolibrary 

Facebook: 

www.facebook.com/corkcocolibrary 

 

 

 

Shërbimi i përkthimit u financua nga:  

 

 

 

 

   

Këshilli i Kauntit Kork 

Zyra e Arteve 

dhe e 

Shërbimeve 

të Bibliotekës  

Ju 

mirëpret! 

       Shqip 

ALBANIAN 
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