
Графік роботи бібліотеки: 
 

понеділки і четверга: 12 -18                 вівторок i п'ятниці: 12-15 
 

Влітку 2022 року бібліотека буде закрита в наступні дати: 
06.06.22, i 27-29.06.22, i 4-20.07.22 

 
Відвідайте наш веб-сайт та стежте за нашою сторінкою у Facebook, щоб дізнатися більше про те, що 

відбувається в бібліотеці: 
Веб-сайт: https://www.kvafjordbibliotek.no/  

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/kvafjordbibliotek  

 

Ласкаво просимо в бібліотеку Квефйорду (Kvæfjord bibliotek)  

Бібліотека Квефйорду - це місце зустрічі всіх мешканців та гостей 

Квефйорду.  У години роботи, Ви можете відвідати бібліотеку, щоб 

почитати тут, попрактикувати норвезьку мову, взяти книги, газети чи 

журнали, щоб взяти додому чи просто гарно провести час.  

Бібліотека розташована прямо біля автобусної зупинки  Ро (Rå). 

 

Чим можна зайнятись в бібліотеці 

Стань читачем і отримай локальний 

читацький квиток: 

 

 

 

 

 

Щоб мати можливість брати книги та інші носії 

інформації додому, необхідно мати читацький 

квиток.  Візтміть з собою посвідчення особи і 

ми допоможемо отримати читацький квиток.  

Отримання читацького квитка - безкоштовне.  

Щоб прискорити процес, заповніть анкету для 

отримання читацького квитка і віддайте її на 

стійці бібліотекарю. 

Зіграй в настільні ігри: 

 

 

 

 

 

У бібліотеці є шахи та інші настільні ігри, в які 

можна пограти разом, під час відвідин 

бібліотеки.  

 

Діти на підлітки можуть грати на  

playstation: 

 

 

 

 

 

 

У години роботи Ви можете відвідати 

бібліотеку зі своїми дітьми, а діти та підлітки 

можуть пограти на playstation на наших 

великих екранах.  Якщо є багато бажаючих 

грати одночасно, можна записатись у список 

на 30 хвилин ігрового часу. Якщо черги немає, 

можна грати довше, уточніть на стійці. Грати 

на playstation - безкоштовно. 

 

В'язання: 

 

Любиш в’язати чи 

хочеш спробувати?  У 

нас є пряжа та спиці, 

якими можна 

користуватися, 

відвідуючи бібліотеку. У нас також є багато 

книг про в'язання.  

 

 

   
 

https://www.kvafjordbibliotek.no/
https://www.facebook.com/kvafjordbibliotek


Графік роботи бібліотеки: 
 

понеділки і четверга: 12 -18                 вівторок i п'ятниці: 12-15 
 

Влітку 2022 року бібліотека буде закрита в наступні дати: 
06.06.22, i 27-29.06.22, i 4-20.07.22 

 
Відвідайте наш веб-сайт та стежте за нашою сторінкою у Facebook, щоб дізнатися більше про те, що 

відбувається в бібліотеці: 
Веб-сайт: https://www.kvafjordbibliotek.no/  

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/kvafjordbibliotek  

скористатись нашими ноутбуками: 

 

 

 

 

 

 

Ви можете позичити один з наших ноутбуків 

для використання в бібліотеці (брати з собою 

додому заборонено).  За допомогою 

комп’ютера ви можете працювати в Інтернеті, 

читати цифрові газети, практикувати курси 

норвезької мови або шукати інформацію. 

Читай електронні газети та журнали з 

усього світу: 

 

 

 

 

 

 

За допомогою цифрової служби бібліотеки 

Pressreader Ви можете отримати доступ до 

цифрових газет і журналів з усього світу 

різними мовами зі свого власного телефону, 

планшету, ноутбуку.  Ви повинні знаходитись у  

бібліотеці, щоб отримати доступ до послуги 

через нашу мережу Wi-Fi.  Після отримання 

доступу Ви можете користуватися Pressreader 

вдома протягом 72 годин.  Після цього Ви 

повинні повернутися до бібліотеки, щоб 

поновити доступ.  Якщо у вас немає власного 

телефону, планшета чи ноутбука, Ви можете 

використовувати Pressreader на одному з 

наших загальнодоступних ПК під час 

відвідування бібліотеки. 

Всесвітня бібліотека: 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер ви можете читати цифрові українські 

книги через сервіс цифрової Всесвітньої 

бібліотеки.  Надалі у Всесвітній бібліотеці буде 

більше українських книжок.  Створіть профіль 

користувача з адресою електронної пошти та 

паролем і користуйтеся послугою 

безкоштовно.  

 

Книги різними мовами у бібліотеці: 

 

У бібліотеці є книги для дорослих і дітей 

різними мовами, зокрема російською та 

англійською.  Ми також чекаємо на отримання 

українських книжок, але наразі на них довга 

черга.  Сподіваємося, Ви знайдете для себе 

книги для читання, доступними у нас мовами.  

І, звичайно ж, Ви також можете взяти багато 

книг норвезькою. 

 

 До зустрічі в бібліотеці. 
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