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Biblioteka Główna w Sligo jest drugą najstarszą
biblioteką publiczną w Irlandii, założoną w roku
1880. Celem biblioteki jest promowanie dostępu do
serwisu informacyjnego w zakresie kultury, historii
oraz edukacji.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
W SLIGO

Nasze motto
Aby wspierać aktywny, dostępny oraz obejmujący wszystkich
użytkowników serwis wypożyczalni , który zachęca do
czytania, stymuluje wyobraźnię oraz wzbogaca trwającą przez
całe życie naukę i kulturową rekreację.
Biblioteka Główna w Sligo
Tel: 071 91 11675
Fax: 071 91 46798
E-mail: sligocentrallibrary@sligococo
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Biblioteka Główna w Sligo
Bezpłatne członkowstwo
(Za okazaniem dowodu tożsamości np. Prawa jazdy lub
rachunku)
Jednorazowo można wypożyczyć do 10 pozycji na
osobę na okres trzech tygodni.
Nasz księgozbiór zawiera:
• Powieści dla dzieci i dorosłych
• Wybór książek obcojęzycznych, w tym polskich
• Książki na kasetach i płytach CD
• Gazety krajowe i regionalne
• Płyty CD-ROM oraz DVD
• Bezpłatny dostęp do internetu z ważną kartą
członkowską
Oferujemy także:
• Kursy kreatywnego pisania
• Klub Książki
• Wizyty pisarzy
• Warsztaty dla dzieci
• Inne wydarzenia
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Katalog internetowy
www.sligolibrary.ie
Strona internetowa biblioteki umożliwia dostęp do
katalogu internetowego oraz wyszukiwania pozycji,
przedłużania okresu wypożyczania książek oraz
rezerwowanie materiałów. Aby skorzysta ć z tego
serwisu, potrzebna jest oraz nazwa użytkownika
oraz numer PIN.

System klasyﬁkacyjny
Powieści ułożone są w porządku alfabetycznym
według nazwiska autora. Inne pozycje ułożone są w
porządku klasyﬁkacyjnym Dewey.
000 – Komputery, Informatyka
100 – Filozoﬁa i Psychologia
200 – Religia
300 – Nauki społeczne
400 – Pozycje językowe
500 – Pozycje popularno-naukowe
600 – Pozycje techniczne
700 – Sztuka i rozrywka
800 – Literatura
900 – Historia i Geograﬁa

Inne ważne strony
www.borrowbooks.ie
Borrowbooks.ie umożliwia przeglądanie księgozbiorów
różnych bibliotek publicznych w celu znalezienia oraz
zamówienia pozycji niedostępnych w ﬁlli lokalnej.

www.askaboutireland.ie
To miejsce, w którym można dowiedzieć się o Irlandii.
O naszym krajobrazie oraz historii, o sposobie w jakim
pracujemy oraz spędzamy wolny czas. Tu zaleźć można
dostęp do nowych informacji, unikatowych zdjęć oraz
dokumentów pochodzących z irlandzkich bibliotek
publicznych, muzeów i archiwów, jak również z biblioteki
w Sligo.

http://library.pressdisplay.com
To największy na świecie portal internetowy z dostępem do
500 czasopism z 70 krajów w 37 językach. O szczegóły
korzystania z tego serwisu, prosimy zapytać obsługę.

Wydarzenia
Aktualny kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie
internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji
lub dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z ﬁlią lokalną.

Inne Filie w Sligo
Filia Historii Lokalnej, Bridge St. Sligo
071 9111850
sligolib@sligococo.ie

Filia w Ballymote
0719111663
ballymotebranchlibrary@sligococo.ie

Filia w Enniscrone
0719111653
enniscronebranchlibrary@sligococo.ie

Filia w Tubbercurry
0719111705
tubberlib@sligococo.ie
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