DANSK/UKRAINSK

Bibliotek Бібліотека

Kultur

Ukrainsk

Læs

Культура

Читати

Школа

Skole Дізнатися

Lån

Oplev

Взяти книги

Velkommen på dit bibliotek

Вітаємо у бібліотеці

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.

Тут ради усім. У нас багато пропозицій, якими Ви можете
скористатися, і все це – абсолютно безкоштовно. Ви також
можете оформитися як абонент і взяти книги додому.

Sådan kan du bruge dit bibliotek
Udover at låne bøger kan du på biblioteket få adgang til computer 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.

У такий спосіб Ви можете користуватися бібліотекою
В бібліотеці можна не тільки взяти книги, але також
отримати доступ до комп’ютеру і принтеру. Ви можете
отримати допомогу для самообслуговування у мережі –
запитайте про це у бібліотекаря. Окрім цього, Ви можете
отримати книги на іншій мові, ніж данська. А за допомогою
bibliotek.dk Ви також можете замовити книги на українській
мові, які будуть Вам надані у місцевій бібліотеці.

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.

Культура, просвіта і повідомлення у бібліотеці
Бібліотека має багато пропозицій як для дітей, так і для
дорослих. Це можуть бути читацькі клуби, театральні
постанови, лінгвістична допомога чи щось інше. Дитяча
бібліотека також має безліч пропозицій, в яких є місце і для
роздумів, і для розваг.
Ви можете...
• знайти книги та багато іншого
• познайомитися з місцевою громадою
• знайти інформацію
• відвідати заходи
... у бібліотеці

Завітайте до найближчої
бібліотеки і дізнайтеся, які
пропозиції вона має
для Вас і Вашої родини.

