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У бібліотеці на місці: понад 80 000 носіїв 
інформації - книги, аудіокниги, компакт-
диски, ноти, Tonies для Toniebox та багато 
іншого. 
 

Картка Bib-light: безплатний 
пробний абонемент для наших 
цифрових пропозицій 

 

Публічна бібліотека Тріру (Die Stadtbücherei Trier) 
запрошує у мандрівку п'ятьма поверхами, де можна 
поспілкуватися, почитати, дізнатися щось цікаве та 
познайомитися з новими людьми.  
Наша бібліотека налічує понад 80 000 одиниць різних 
медіа, які можна знайти самостійно чи за допомогою 
консультації наших співробітників. Ви можете їх 
прочитати, послухати, подивитися чи погратися ними 
також безпосередньо в бібліотеці у затишній атмосфері. 
Крім того, у нашому бібліотечному кафе ви можете 
почитати актуальні газети та журнали, насолоджуючись 
смачною кавою. 
У  навчальному центрі Lerntreff ви знайдете книги та 
довідники з таких галузей як базова освіта та вивчення 
німецької мови як іноземної. До того ж там є багато 
навчальних посібників для школярів (від 5 класу до 
атестата про повну загальну середню освіту), довідники 
на тему комп’ютерної грамотності та користування 
Інтернетом, фотографування і редагування зображень. 
Там ви можете скористатися ноутбуками бібліотеки.  
 

Співробітники бібліотеки проводять екскурсії, 
включаючи тематичні медіапакети, а також майстер-
класи, семінари, читання та тематичні вечори для всіх 
вікових груп. Додаткову інформацію про наші заходи ви 
знайдете на нашому вебсайті у розділі 
«LeseWerkRaum». 

Наші онлайн-пропозиції для всієї родини: 
 eKidz: популяризація читання для дітей молодшого 

шкільного віку 

 Onleihe: електронні книги, онлайн-навчання, 
цифрові аудіокниги, газети та періодичні видання 

 Filmfriend: фільми, серіали та документальне кіно 

 Freegal: музика та аудіокниги 
 Tigerbooks: великі історії для маленьких 

користувачів. Понад 8 000 електронних медіа для 
дітей від 2 до 8 років. 
 

Додаткову інформацію можна знайти за посиланням:  
https://www.stadtbuecherei-trier.de/digitale-buecherei/  

Видавець 
Stadtverwaltung Trier 
Stadtbücherei Trier 
Domfreihof 1b | 54290 Trier 
www.stadtbuecherei-trier.de 
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Чт: 12-19 год 
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