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Cairréil do Mhic Léinn Taighde
 Ar fáil i ngach foirgneamh Leabharlainne
Naisc Líonra
 Wi-Fi ar fáil ar fud BLU
Seomra Léitheoireachta 24 uair an chloig
 Fáil isteach ó phoidiam Ussher amháin
 Svaidhpchárta riachtanach chun fáil isteach
 Seomra ríomhaireachta ar fáil go leanúnach
 Deasca léitheoireachta ar fáil nuair a bhíonn BLU dúnta
Leithris
 Halla Iontrála Berkeley
 Spás Treoshuímh

Fiosraigh láithreán gréasáin na Leabharlainne chun
teacht ar eolas – mar shampla:
 Uaireanta oscailte
 Na forbairtí is déanaí
 Cearta iasachta
 Ríomh-acmhainní ar líne
 Mo Chuntas Leabharlainne
 Pleananna urláir mionsonraithe
Cuir tús le do thuras
Tuilleadh Eolais
www.tcd.ie/Library
Tá súil againn go bhfaighidh tú gur áit chompórdach,
chairdiúil í an Leabharlann, agus go mbainfidh tú idir sult
agus tairbhe as do thréimhse i gColáiste na Tríonóide.

Ionad Eolais na Teicneolaíochta Cúnta (ATIC)
 Ussher, taobh leis an Spás Treoshuímh

Tapaigh an deis atá anois agat ábhar nach mbaineann go
dlúth le do chúrsa staidéir féin a scrúdú. Tús feasa
fiosracht!

Seomraí Oiliúna agus Staidéir Grúpa
 Íoslach Berkeley taobh leis an Spás Treoshuímh
Fastlane/ Iasachtaí Féinseirbhíse
 Spás Treoshuímh Ussher
 Bealach Isteach Lecky
Fótachóipeálaithe / Priontáil / Scanadh
 Berkeley: Íoslach; 1ú Urlár; Halla Iveagh (Taobh leis
an Ábhar Forchoimeádta ag an gCuntar Seirbhíse)
 Lecky: Urlár Uachtarach
 Ussher: Íoslach; 1ú Urlár; 4ú hUrlár
 Is féidir creidmheas maidir leis na feidhmeanna seo a
chur ar do chárta aitheantais ón gColáiste

Fáilte Romhat!
Tá súil againn go n-aireoidh tú ón tús go bhfuil fáilte romhat
sa Leabharlann. Seo í an leabharlann taighde is mó in
Éirinn – tá níos mó leabhar, irisí, agus ábhar de chuile shórt
inti ná mar atá in aon leabharlann ollscoile eile sa tír.
Cé nach gceadaítear gach rud a thabhairt amach ar
iasacht, beidh ar do chumas mórán rud ar bith atá i seilbh
na Leabharlainne a scrúdú le linn do thréimhse sa
Choláiste.

Leabharlanna Berkeley/Lecky/Ussher (BLU)
Turas Féin-Treoraithe

Cuntar Seirbhíse an BLU / Halla Iveagh

Leabharlanna Berkeley/Lecky/Ussher (BLU)

Saoráidí i Leabharlanna BLU

Leabharlann
Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath
Comhairle roimh ré:
 Ní foláir cárta aitheantais do Choláiste na Tríonóide a
thaispeáint agus tú ag dul isteach in aon fhoirgneamh
Leabharlainne
 Tá cead ag fochéimithe suas le 4 leabhar a bhfuil LEN
roimh an seilfmharc orthu a bheith ar iasacht acu san
aon am amháin
 Gheobhaidh tú láneolas faoi sheirbhísí agus
achmhainní na Leabharlainne ar an láithreán gréasáin:
www.tcd.ie/library
 Tá réamhléiriú físeáin ar an BLU le fáil ag:
www.tcd.ie/library/using-library/videos.php
Baineann na leabhair ar na seilfeanna oscailte sa BLU leis
na hábhair seo a leanas:
Na hEalaíona, Na Daonnachtaí, Na hEolaíochtaí
Sóisialta, Altranas & Cnáimhseachas

Seo é croílár an BLU. Is anseo a thagann tú chun leabhair a
thabhairt leat ar iasacht nó a thabhairt ar ais, nó chun fadhb ar
bith i dtaobh na Leabharlainne a phlé leis an bhfoireann.

Ar thaobh na láimhe clé, san ord seo a leanas:
 Deasc an Leabharlannaí ar Diúité — iarr comhairle anseo
maidir le hábhar a theastaíonn don chúrsa staidéir atá
fút, nó maidir le hacmhainní na Leabharlainne
 An Cuntar Seirbhíse – leabhair a sheiceáil amach agus
ar ais – beir leabhair LEN leat ó na seilfeanna go dtí an
Cuntar seo chun iad a fháil ar iasacht – leabhair a d’iarr
tú ó na Cruacha, gheobhaidh tú anseo iad ach an
seilfmharc a thabhairt uait
 Ábhar Forchoimeádta, thar bun an chuntair – ábhar atá
ar liostaí léitheoireachta agus a bhfuil an-éileamh air.
Cead agat ábhar a fhótachóipeáil, nó a léamh sa
Leabharlann go ceann tréimhse 5 uair a chloig

Is féidir dul ó Halla Iveagh go dtí gach ceann de sheomraí
léitheoireachta BLU agus na leabhair ar na seilfeanna oscailte
a scrúdú de réir mar a oireann duit féin.

Déan do chárta aitheantais a svaidhpeáil ag ceann de na
geataí casta agus lean ort trí na doirse gloine go dtí
Cuntar Seirbhíse an BLU / Halla Iveagh.

Ar thaobh na láimhe deise, san ord seo a leanas:
 Ríomhairí tiomnaithe do acmhainní leictreonacha na
Leabharlainne maille le printéir
 Catalóga ar líne ar na cuaillí
 Ríomhairí le húsáid ag léitheoirí ar cuairt
 Catalóga ábhar nach bhfuil ar an ríomhaire go fóill –
ábhar atá píosa maith níos sine go hionduíl
 Limistéar ilmheán – DVDanna, micreascannán, fís,
agus rl.

Ar theacht isteach duit ó phóidiam Leabharlann Berkeley,
tá an Cuntar Iontrála ar thaobh na láimhe deise.
(An fhoireann anseo atá i mbun ticéid léitheora a
dháileadh – agus cuirfidh siad comhairle ort má
chailleann tú do chárta aitheantais.)
Sa limistéar seo freisin tá leithris, slándáil, agus Oifig an
Leabharlannaí.

Ar aghaidh leat anois!

Anois cas an leathanach seo, roghnaigh na Seomraí
Léitheoireachta ina bhfuil an t-ábhar a oireann do na
cúrsaí agat féin, agus lean leis an turas.

Leabharlann Berkeley
Ó Halla Iveagh: téigh amach trí na dóirse gloine; téigh
suas an staighre nó san ardaitheoir.
Ó phóidiam Leabharlann Berkeley: tríd an ngeata casta;
suas an staighre nó san ardaitheoir.
An Chéad Urlár
Dlí (ar dheis ag barr an staighre, ar chlé ón ardaitheoir)
Foilseacháin Oifigiúla (ar chlé ag barr an staighre, ar
dheis ón ardaitheoir)
Téigh suas an staighre nó san ardaitheoir chuig an Dara
hUrlár.
Síceolaíocht, Stair (ar chlé ag barr an staighre, ar dheis
ón ardaitheoir)
Ionad Taighde Staire (ar dheis ag barr an staighre, ar chlé
ón ardaitheoir).
Ionad do mhic léinn taighde go príomha; cead acusan
áirithint a dhéanamh ar na cairréil staidéir.

Leabharlann Ussher
Ó Halla Iveagh: téigh síos an staighre go dtí an
Spás Treoshuímh a bhfuil urlár geal buí ann. Lean ort go
díreach faoin bpirimid ghloine go log an staighre;
ardaitheoir anseo.
Ag dul suas
1ú Urlár: Béarla; Drámaíocht; Staidéar ar Bhodhaire;
Teangeolaíocht.
2ú hUrlár: Fraincis; Stair na hEalaíne; Ceol
3ú hUrlár: Gearmáinis; Gaeilge; Iodáilis; Rúisis; Spáinnis
4ú hUrlár: Clasaicí; Fealsúnacht
5ú hUrlár: Léann Creidimh agus Diagachta
Féadfaidh mic léinn taighde cairréil a chur in áirithint ar an
leibhéal seo.
Ag dul síos
Íoslach an Ussher: Altranas agus Cnáimhseachas;
Irisí Clóite; Leabharlann na Léarscáileanna

Tá Deasca agus Cathaoireacha ar an dá urlár in áiteanna
poiblí, go leor acu i measc na seilfeanna: tá cead suí ag
deasc ar bith atá saor.

Tá Deasca agus Cathaoireacha ar gach urlár, ach is do
mhic léinn taighde go príomha na deasca ar an 5ú hUrlár.

San fhoirgneamh seo duit, is fiú breathnú ar an ailtireacht.
I 1967 a osclaíodh an Berkeley. Tá duaiseanna éagsúla
buaite ag an bhfoirgneamh, agus fós féin bíonn ailtirí agus
leabharlannaithe araon á mholadh.

Tá Ionad Eolais na Teicneolaíochta Cúnta (ATIC)
díreach taobh leis an Spás Treoshuímh agus ar thaobh na
láimhe clé de log an staighre a théann in áirde chuig na
hurláir eile. Anseo tá ríomhairí agus trealamh eile do mhic
léinn atá cláraithe le Seirbhís Mhíchumais an Choláiste.

Leabharlann Lecky
Ó Halla Iveagh: téigh síos an staighre go dtí an Spás
Treoshuímh a bhfuil urlár geal buí ann. Cas ar dheis, thar
na leithris ar thaobh na láimhe clé agus síos cúpla céim (nó
síos an rampa) go dtí Leabharlann Lecky.
Urlár Íochtarach: Staidéar Gnó; Eacnamaíocht;
Oideachas; Tíreolaíocht; Geolaíocht; Staidéar Sóisialta
Lean an líne dearg ar an gcairpéad fad le staighre agus
ardaitheoir go dtí an tUrlár Uachtarach:
Polaitíocht; Socheolaíocht
Tá Deasca agus Cathoireacha do chách ar an dá leibhéal
chomh maith le roinnt Cairréal do Mhic Léinn Taighde.
Tá Bealach Amach go dtí Foirgneamh na nEalaíon ar an
Urlár Uachtarach. Ar dhul isteach an doras seo duit,
cuimhnigh gur gá do chárta aitheantais a thaispeáint don
Mhaor Leabharlainne.
Seomraí Oiliúna agus Seomraí Staidéir Grúpa
Ó Halla Iveagh: téigh síos an staighre go dtí an Spás
Treoshuímh a bhfuil urlár geal buí ann. Cas ar chlé agus
téigh síos an staighre atá díreach ar thaobh na láimhe clé.
Is féidir na Seomraí Staidéir Grúpa a chur in áirithint do
thréimhse dhá uair an chloig san am – tá an stáisiún
áirithinte suite ag Deasc an Leabharlannaí ar Diúite i Halla
Iveagh.
Tá fáil ar Leabhair Thagartha Ghinearálta sa limistéar seo
chomh maith.

Fastlane/ Iasachtaí Féinseirbhíse
Ní mór do mhic léinn agus baill foirne TCD úsáid a bhaint
as na meaisíní Fastlane i Spás Treoshuímh Ussher agus
ag bealach isteach Lecky lena n-iasachtaí a sheiceáil
amach agus ar ais.

Cruacha Iata
Toisc go bhfuil an oiread sin leabhar sa Leabharlann,
coinnítear mórchuid acu (80% faoi nó thairis) i gcruacha
iata, agus cuirtear fios orthu de réir mar a iarrtar iad.
Tuigfidh tú ón taifead sa chatalóg má tá leabhar sna
cruacha iata. Má fheiceann tú (place request or use call
slip), cliceáil ar Request Stack Item, lean na treoracha,
agus seolfar ríomhphost chugat nuair a bheidh an leabhar
ag an gcuntar duit. Más é (use call slip) atá sa chatalóg,
téigh i gcomhairle le duine den fhoireann ag an gcuntar
le do thoil.

Seanleabhair Chlóite & Cnuasaigh Speisialta
Ón Halla Tosaigh: tríd an ngeata casta, cas ar dheis
láithreach, agus téigh síos réim amháin staighre nó téigh
san ardaitheoir go dtí Leibhéal -1. Lean na comharthaí ar
an dorchla chomh fada leis an ardaitheoir a thabharfaidh in
airde go dtí Seomra Léitheoireachta na Seanleabhar
Clóite tú. Anseo is féidir fios a chur ar leabhair ó na
cruacha iata atá faoi réir ag an rannóg seo.

