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Ласкаво просимо до публічної бібліотеки
Публічна бібліотека відчинена для кожного відвідувача. Тут Ви і Ваша
родина знайдете корисну інформацію, зможете почитати, виконати
шкільну чи дослідницьку роботу, отримати довідки, взяти участь у
різноманітних програмах, позичити книжки, тощо.
В бібліотеці Ви і Ваша родина можете ...
... брати додому бібліотечні матеріали, зокрема:
• допоміжні ресурси для вивчення англійської мови
• музику, звукові книжки, відеозаписи та фільми на CD та DVD
• книжки, часописи, тощо;
... користуватися комп’ютером
Більшість бібліотек мають комп’ютери для користування електронною
поштою та інтернетом. Деякі бібліотеки надають також комп’ютери для
написання резюме чи листів, або й для навчання мовам;
... користуватися онлайновими ресурсами
Деякі бібліотеки посідають спеціальні онлайнові ресурси та бази даних. Це
дозволяє слухати або читати книжки, часописи чи газети просто з комп’ютера.
Спеціальні онлайнові ресурси містять інформацію, яка допоможе готувати
шкільні проекти, діставати інформацію щодо охорони здоров’я та інше;
... дістати книжки та часописи на багатьох мовах
Деякі бібліотеки посідають книжки, газети та інші матеріали на різних мовах.
Довідайтеся про це докладніше у своїй бібліотеці;

... записатися на програми при бібліотеці
В бібліотеках організуються програми, курси та заходи для дітей, підлітків,
дорослих та родин. Можете записати до якоїсь цікавої програми свою дитину.
При багатьох бібліотеках діють також книжкові клуби, комп’ютерні курси для
дорослих, тощо. Дізнайтеся докладніше у своїй бібліотеці про її програми;
... отримати відповіді на свої запитання
Працівники бібліотек охоче дадуть віповіді на всілякі
запитання. Тільки запитайте!

Як дістати бібліотечну картку?
Бібліотечна картка показує, що Ви записані
до бібліотеки. Для того, щоб отримати картку,
треба прийти до бібліотеки і принести посвідку
особистості. Бібліотечні картки найчастіше
безкоштовні. Дізнатися про порядок запису треба в
безпосередньо в бібліотеці.

... знайти найближчу до Вас
публічну бібліотеку.
Манітоба має понад 100 публічних бібліотек.
Публічна бібліотека Вінніпеґу
Головне відділення: бібліотека «Мілленіум»
251 Donald Street, Winnipeg
Телефон: 204-986-6450
Сайт: winnipeg.ca/library
Маємо 20 філій, з яких найбільша,
«Мілленіум», посідає 650 000 предметів і
книжок 30 мовами
Регіональна бібліотека Західної
Манітоби
Головне відділення у м. Брандон
710 Rosser Avenue Unit 1, Brandon
Телефон:
727-6648
Сайт: wmrl.ca
Філії у Карберрі, Нііпава, Ґленборо, Гартней.
Регіональна бібліотека «Центр-Південь»
Головне відділення у м. Вінклер
160 Main Street, Winkler
Телефон: 204-325-7174
Сайт: scrlibrary.mb.ca
Філії в Альтоні, Мордені та Майамі.

•

Посвідкою особистості можуть бути права
водія, картка медичного страхування Манітоби
або ж будь-який документ, на якому зазначена
Ваша адреса.

•

Зберігайте картку. У випадку її втрати
повідомте бібліотеку.

Як позичати в бібліотеці матеріали?
•

Більшість документів, що зберігаються у
бібліотеці, можна взяти додому. У момент
позичання Вам буде зазначено термін
повернення матеріалів (документа) до
бібліотеки.

•

Матеріали треба повертати у доброму стані,
адже ж ними ще користуватимуться інші люди.

У випадку запізнення?
•

можливо, доведеться заплатити штраф.

•

є можливість продовжити термін утримання
матеріалів у себе. Про те, як це зробити,
дізнайтеся заздалегідь у своїй бібліотеці.

Ваша місцева бібліотека:

Бібліотека ім. Джейка Еппа
255 Elmdale Street, Steinbach
Телефон: 204-326-6841
Сайт: jakeepplibrary.com
Для того, щоб знайти інші публічні
бібліотеки Манітоби, дзвоніть по телефону  
1-800-252-9998 (безкоштовно).
Сайт: gov.mb.ca/chc/pls/index.html
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