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Conas a chuala tú faoi Éire Shláintiúil ag do Leabharlann? Cuir tic le do thoil  

Fógra Raidió: RTÉ Radio 1            RTÉ 2FM             Newstalk            Today FM           Nílim Cinnte     

Láithreán Gréasáin  

Sa leabharlann  

D’inis duine dom  

Meáin Shóisialta a (m.s. Facebook, Twitter)  

Alt Nuachtáin    

Eile                    Tabhair sonraí le do thoil ____________________________________ 

 

Cad í an dóchúlacht go mbainfidh tú úsáid as seirbhís Éire Shláintiúil ag do Leabharlann arís? 
Cuir tic le do thoil 

Cuile Seans   

Seans Maith 

B’fhéidir 

Seans beag 

Ní dóigh liom 

Cad í an dóchúlacht go mholfá Éire Shláintiúil ag do Leabharlann do chara? Cuir tic le do thoil 

Cuile Seans   

Seans Maith 

B’fhéidir 

Seans beag  

Ní dóigh liom  

An úsáídeoir nua na leabharlainne tú? Cuir tic le do thoil 

Ní hea, is úsáideoir rialta mé  

Ní hea, úsáidim an leabharlann anois is arís 

Ní hea, ach ní raibh mé sa leabharlann le fada an lá 

Is ea, is ball nua den leabharlann mé   

Is ea, ní bhall de leabharlann mé agus táim anseo den chéad uair  

Cén gnéithe d’Éire Shláintiúil ag do Leabharlann a d’úsáid tú? Cuir tic le do thoil 

Stoc Leabhar                                                                       Imeachtaí Sláinte agus Folláine 

rClosleabhair                                                                     Treoir ar Eolas Sláinte    

rLeabhair                                       

rIrisleabhair 



Cad í an áis Éire Shláintiúil ag do Leabharlann is úsáidí duit? Cuir tic le do thoil 

Stoc Leabhar  

rClosleabhair  

rLeabhair 

rIrisleabhair 

Imeachtaí Slainte agus Follaine 

Treoir ar Eolas Slainte 

An bhfuil aon mholtaí agat maidir leis an tseirbhís Éire Shláintiúil ag do Leabharlann a fheabhsú 
nó maidir le conas is féidir cur léi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

An bhfuil aon tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní eile agat? 

 

Go raibh maith agat as ucht an suirbhé ar Éire Shláintiúil ag do Leabharlann a chomhlánadh.  

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gclár, cuir ceist ag do leabharlann áitiúil nó tabhar cuairt ar 
www.librariesireland.ie 

 

 


