
Відвідування бібліотеки безкоштовне, а 
читацький квиток дає доступ до вели-
кого вибору пропозицій та послуг. 
Національний читацький квиток є 
безкоштовним і ним можна користу-
ватися в більшості бібліотек Норвегії. 
Все, що Вам потрібно, щоб отримати 
читацький квиток, це діюче посвід-
чення особи, яке визнається в Норвегії.
Деякі бібліотеки вимагають також підпис 
батьків, якщо Вам ще не виповнилося 15 
років. В бібліотеці при отриманні читаць-
кого квитка реєструють деякі Ваші дані.
Детальніше про це можна прочи-
тати на сайті nb.bib.no.  

Читацький квиток дає Вам можли-
вість позичати і брати з собою додому 
книги, музику, фільми та ігри. 

Читацький квиток відчиняє 
двері в цілий світ

Ви можете позичати книги, музику, 
фільми та ігри будь-якій з бібліотек 
у Вікен і повернути в ту бібліотеку, 
де Вам зручніше. Книги можна пози-
чити максимум на 4 тижні, але часто 
можна продовжити термін позики. 
Термін позики можна продовжити 
самостійно онлайн - або в бібліотеці.

Читацький квиток також відчиняє двері 
до електронних послуг бібліотеки, тож 
ви можете здійснювати пошук, резер-
вувати книги, позичати електронні чи 
аудіо книги, читати електронні газети 
та журнали чи користуватися елек-
тронні програмами навчаНня.

Ласкаво просимо до бібліотеки!

Читацький квиток належить Вам особисто. Не позичайте його стороннім особам! Все, що 
позичено в бібліотеці на Ваш читацький квиток – це Ваша відповідальність. Якщо щось, позичене 
на Ваше ім’я, втрачено або пошкоджено, Ви повинні будете це замінити або відшкодувати.  
У випадку втрати читацького квитка, зверніться до Вашої бібліотеки.

ВАША БІБЛІОТЕКА

Інформацію про національний читацький квиток Ви знайдете на nb.bib.no

Інформацію про бібліотеку Вікен Ви знайдете на  vikenfylkesbibliotek.no 
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Бібліотека – це місце для 
літератури, знань і досвіду



Фото: Jarle Nyttingnes

Досвід і місце зустрічі

В бібліотеці ви маєте доступ до книг, 
аудіо книг, музики, фільмів, газет, 
журналів, коміксів та ігор. Бібліотекари 
є експертами у пошуку інформації, будь 
то в Інтернеті чи в книгах. Ви також 
можете скористуватися комп’ютером 
та отримати допомогу з викорис-
танням державних послуг онлайн. 
Ви студент? В багатьох бібліотеках 
є читальні або конференц-зали, які 
можна використовувати для навчання.

В бібліотеках проводяться різноманітні 
заходи, такі як обговорення книжок, 
лекції, казкові зустрічi, виставки, 
відвідування авторів, диспути, 
концерти, комп’ютерні курси та мовні 
кав’ярні. Більшість заходів відкриті 
для всіх. Слідкуйте за календарем 
на веб-сайті Вашої бібліотеки.

Бібліотека – одне з небагатьох місць у 
місцевій громаді, де можна перебувати 
без особливої на те причини. Це місце, 
де Ви можете зустрітися з іншими 
людьми або просто побути наодинці.

Ознайомтеся з 
бібліотекою!

Література та знання

В бібліотеці знайдеться щось 
для кожного – вибирайте те, 
що Вам до вподоби.

Бібліотека має ряд електронних 
послуг, доступ до яких можна 
отримати зі свого персонального 
комп’ютера або з телефону. 
Деякі сервіси мають власні 
додатки, які можна завантажити 
з App Store або Google Play. Щоб 
отримати доступ до електронних 
послуг з бібліотеки, потрібен 
читацький квиток.

Libby: Електронні книги та електронні аудіокниги англійською мовою
Позичайте книги з добірки різноманітних творів сучасної англійської 
літератури.

Pressreader: Матеріали для читання з усього світу
Бібліотека має у своєму розпорядженні для читання понад 7000 газет і 
журналів з більш, ніж 100 країн.
pressreader.com

Bookbites: Електронні книги та електронні аудіо книги норвезькою мовою
Позичайте норвезькі електронні книги та електронні аудіо книги та читайте 
там, де Вам зручно.

Всесвітня бібліотека: Електронні книги та аудіо книги іншими мовами
Електронні книги та аудіо книги албанською, арабською, боснійською, 
хорватською, сербською, курдською, перською, польською, сомалійською, 
тайською, тигринья та турецькою мовами. Ми очікуємо, що електронні книги 
та аудіо книги будуть доступні і на інших мовах!
verdensbiblioteket.no

Filmbib: Документальні і короткометражні фільми
Дивіться 400 короткометражних і документальних фільмів у будь-якому 
місці та в будь-який час.
filmbib.no

Фото: Jarle Nyttingnes


