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Velkommen på dit bibliotek

Witamy w naszej bibliotece

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.

Tutaj wszyscy są mile widziani. Mamy wiele ofert kulturalnych z
których możesz skorzystać i jest to zupełnie bezpłatne. Możesz
również zostać zarejestrowany jako czytelnik i wypożyczać
książki.

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. På www.verdensbiblioteket.dk er der film, bøger,
e-bøger og lydbøger. Du kan for eksempel bestille bøger på
polsk, 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.

Jak korzystać z biblioteki
W bibliotece oprócz wypożyczania książek możesz skorzystać
z komputera i drukarki. Jeśli potrzebujesz pomocy do obsługi
naszej strony internetowej zapytaj pracownika biblioteki. Możesz
też wypożyczać książki w innych językach niż duński. Na stronie
www.verdensbiblioteket.dk znajdziesz filmy, książki, ebooki i
książki do słuchania. Możesz również zamówić książki w języku
polskim i odebrać je w najbliższej bibliotece.
Przekaz kulturalny i informacyjny w bibliotece
Biblioteka ma wiele ofert zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Są to kluby czytelnicze, spektakle teatralne, pomoc językowa i
inne. Wśród wielu ofert biblioteki dziecięcej są takie gdzie jest
czas i miejsce na skupienie oraz na zabawę.
Możesz …
• znaleźć książki i wiele innych rzeczy
• uzyskać informacje o społeczności lokalnej
• znaleźć informacje
• uczestniczyć w imprezach i spotkaniach
... w twojej lokalnej bibliotece

Odwiedź twoją lokalną bibliotekę i dowiedz się
jakie oferty ma ona dla Ciebie i Twojej rodziny.

