
Ласкаво просимо до бібліотек у Вотерфорді 

Ласкаво просимо до міста Вотерфорд та до бібліотек у Вотерфорді.

Наша мережа бібліотек розкинута по всьому місту Вотерфорд та
окрузі. Наші бібліотеки – це безпечні та затишні місця, куди Ви
можете завітати, щоб посидіти і почитати, пошукати щось цікаве на
полицях, повчитися, скористатися безкоштовним Wi-Fi та
комп’ютерами, відвідати різноманітні поді�, майстер-класи та багато
інших безкоштовних заходів 

Привітні співробітники наших бібліотек будуть раді відповісти на
будь-які запитання про наші бібліотеки або послуги та ресурси, які ми
пропонуємо.

   

Бібліотечні ресурси для
осіб, які прибули з України

Бібліотеки у Вотерфорді



Отримання у користування книг та інших матеріалів

Члени спільноти читачів 

Вам не потрібно бути членом спільноти читачів,
щоб відвідувати наші філі� або проводити в них час,
але якщо Ви хочете приєднатися до спільноти
читачів бібліотек, членство безкоштовне. Ставши
членом спільноти читачів Ви можете брати книги
та інші бібліотечні матеріали.

Як член спільноти читачів, Ви також можете отримати доступ до широкого
спектру безкоштовних електронних ресурсів, зокрема електронних книг,
електронних аудіокниг, онлайн-газет, онлайнматеріалів для вивчення мови та
онлайн-курсів. Стати членом спільноти читачів може кожен безкоштовно.

Ви можете взяти до 12 книг, аудіокниг, DVD,
музичних компакт-дисків тощо в наших бібліотеках. 

На сьогоднішній день у нас є добірка компакт-
дисків для вивчення англійської мови, які можна
взяти у користування, що допоможе кожному, хто
хоче вивчити англійську або покращити свої
знання.

У наших бібліотеках Ви можете отримати
безкоштовний широкосмуговий доступ до мережі
Інтернет, Wi-Fi та комп’ютерів. На комп’ютерах
бібліотеки встановлено багато корисних програм,
таких як Microsoft Word, Отримання у користування
книг та інших матеріалів Члени спільноти читачів
Доступ до Wi-Fi, комп’ютерів, мережі Інтернет та
послуг друку Microsoft Excel та Microsoft Powerpoint. 

Доступ до Wi-Fi, комп’ютерів, мережі Інтернет та послуг друку

Також доступні послуги ксерокопіювання та друку (платні). Невеликі обсяги
екстреного друку надаються безкоштовно. Ноутбуки можна взяти у
користування в бібліотеці, будь ласка, зв’яжіться з найближчою бібліотекою для
отримання додаткової інформаці�.



Кімнати для навчання
Групи для батьків та малюків
Час читання історій 
Мовний обмін

У наших бібліотеках проводиться багато безкоштовних подій та заходів,
слідкуйте за нашим веб-сайтом і соціальними мережами, щоб дізнатися
більше про поді�, що відбуваються в бібліотеках поблизу. 

Також багато наших відділень пропонують наступне:

BorrowBox для електронних книг та електронних аудіокниг (для дорослих
і дітей)
Libby для журналів
PressReader для газет
Transparent Languages для вивчення мови
Universal Class для коротких онлайн-курсів 

У нас є великий вибір онлайн-ресурсів, до яких Ви можете отримати
безкоштовний доступ у будь-якому місці, в будь-який час і на будь-якому
пристрої. Все, що Вам потрібно, це членський квиток бібліотек у Вотерфорді.
Наші онлайн-ресурси включають:

Події та заходи 

Онлайн-ресурси

Деякі з наших великих відділень також мають вільні приміщення, які Ви
можете забронювати для організаці� зустрічей та занять груп. Зверніться
до найближчої бібліотеки, щоб дізнатися більше.



Бібліотека, Ардкін
Бібліотека, Браунс Роуд 
Бібліотека, Каппоквін 
Бібліотека, Каррікфіріш 
Центральна бібліотека
Бібліотека, Дангарван 

Бібліотека, Данмор-Іст
Бібліотека, Кілмактомас
Бібліотека, Лісмор 
Бібліотека, Портлоу
Бібліотека, Таллоу
Бібліотека, Трамор 

051 849975
051 849614
087 2605466
051 849696
051 849975
058 21141

Здорова Ірландія у Вашій бібліотеці, яка надає доказову інформацію
та організовує заходи щодо охорони здоров’я.
Робочі питання в бібліотеці – програма, яка допомагає у пошуку
роботи, створенні резюме та запуску бізнесу.
Право на читання, яка спрямована на розвиток навичок грамотності у
дорослих і дітей.

Бібліотеки у Вотерфорді беруть участь у таких національних
програмах:
 

Центр Europe Direct Centre розташований у Центральній бібліотеці,
на Леді Лейн; Ви можете брати участь у багатьох заходах та
інформаційних сесіях, які організовує Центр.

Ми завжди раді допомогти і з нетерпінням чекаємо Вас у наших
бібліотеках

051 383211
051 294270
058 21377
051 387402
058 56347
051 849594

Зв’яжіться з нами:

library@waterfordcouncil.iewww.waterfordlibraries.ie

facebook.com/

WaterfordCouncilLibraries
twitter.com/WaterfordLibs instagram.com/waterfordlibraries

Бібліотеки у Вотерфорді

http://waterfordlibraries.ie/work-matters-library/
http://waterfordlibraries.ie/work-matters-library/
http://waterfordlibraries.ie/right-to-read/
http://waterfordlibraries.ie/right-to-read/
https://www.facebook.com/WaterfordCouncilLibraries
https://www.facebook.com/WaterfordCouncilLibraries

