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Тут раді всім. У нас є для Вас багато пропозицій, і всі вони – 
абсолютно безкоштовні. Ви також можете зареєструватися 
як абонент і взяти книги додому. 

Як користуватися бібліотекою
У бібліотеці можна не лише взяти книги додому, а й 
отримати доступ до комп’ютера та принтера. Ви можете 
отримати допомогу у самообслуговуванні у мережі – 
запитуйте у бібліотекаря. Окрім цього, Ви можете знайти 
книги іншими мовами, ніж данською. А на сторінці bibliotek.
dk можна, наприклад, замовити книги українською, і вони 
надійдуть у Вашу місцеву бібліотеку. 

Культура, просвіта та обмін знаннями у бібліотеці
Бібліотека має багато пропозицій як для дітей, так і для 
дорослих. Це можуть бути читацькі клуби, театральні 
постанови, лінгвістична допомога чи інше. Дитяча бібліотека 
також має безліч пропозицій, серед яких є простір і для 
роздумів, і для розваг. 

Ви можете...
• знайти книги та багато іншого 
• познайомитися з місцевою громадою 
• знайти інформацію 
• відвідати заходи
 
...у Вашій місцевій бібліотеці

Завітайте до найближчої 
бібліотеки і дізнайтеся про 
пропозиції для Вас і Вашої 
родини. 

Her er alle velkomne. Vi har mange tilbud, du kan gøre brug af, 
og det er helt gratis. Du kan også blive oprettet som låner og 
låne bøger med hjem.

Sådan kan du bruge dit bibliotek
Udover at låne bøger kan du på biblioteket få adgang til com-
puter og printer. Du kan få hjælp til selvbetjening på nettet – 
spørg bibliotekaren. Derudover kan du få bøger på andre sprog 
end dansk. Du kan for eksempel bestille bøger på ukrainsk, 
som du kan hente på dit eget bibliotek.

Kultur, oplysning og formidling på biblioteket
Biblioteket har mange tilbud til både børn og voksne. Det kan 
være læseklubber, teaterforestillinger, sproghjælp eller noget 
andet. Børnebiblioteket har også en masse tilbud, hvor der er 
plads til både fordybelse og underholdning.

Du kan…
• finde bøger og meget andet
• få viden om lokalsamfundet 
• finde informationer
• gå til arrangementer

... på dit lokale bibliotek

Besøg dit nærmeste bibliotek 
og find ud af, hvilke tilbud de har 
til dig og din familie.

Velkommen på dit bibliotek Вітаємо Bac у бібліотеці


