
Бібліотечні ресурси для українців, які 
прибувають до графства 

Уексфорд. 
Тепло вітаємо українців, які прибувають у Уексфорд! Тут, у бібліотеці Уексфорд (Wexford 
Libraries), ми дуже раді вітати вас у нашому графстві та в нашій бібліотеці. 

Наші бібліотеки – теплі, безпечні, привітні приміщення, і всі ресурси безкоштовні. 

Знайдіть найближчу бібліотеку ту т. Графік роботи та філії | Рада графствa Уексфорд 
(wexfordcoco.ie) Opening Hours & Branches | Wexford County Council (wexfordcoco.ie) 

Будь ласка, зв’яжіться з місцевою бібліотекою та попросіть їх приєднатися, щоб отримати свою 
бібліотечну картку. Або просто зайдіть, щоб подивитися навколо або посидіти і трохи відпочити. 

Перегляньте наш веб-сайт тут: Бібліотеки | Рада  Уексфорд (wexfordcoco.ie) Libraries | Wexford 
County Council (wexfordcoco.ie) 

Доступні послуги та ресурси. 

Друк і ксерокопіювання: 

У всіх наших бібліотеках є комп’ютерні принтери, сканери та копіювальні 
апарати. 

Друкуйте з дому, збирайте у своїй місцевій бібліотеці! | Рада округу 
Уексфорд (wexfordcoco.ie) 

Print from Home, Collect at your Local Library! | Wexford County 
Council (wexfordcoco.ie) 

За друк та ксерокопію стягується невелика плата: 

• Чорно-біле: A4 – 0,20 євро та A3 – 0,40 євро

• Кольоровий: А4-0,40 євро та А3-0,80 євро

3D принтери: 

У наших бібліотеках також є 3D-принтери, які можна безкоштовно 
використовувати. 

https://www.wexfordcoco.ie/libraries/opening-hours-and-branches
https://www.wexfordcoco.ie/libraries
https://www.wexfordcoco.ie/libraries
https://www.wexfordcoco.ie/libraries/more-library-services/computer-and-printing-services/print-from-home-collect-at-your-local
https://www.wexfordcoco.ie/libraries/more-library-services/computer-and-printing-services/print-from-home-collect-at-your-local


 

Безкоштовний широкосмуговий доступ, Wi-Fi і комп’ютери та планшети для 
використання в бібліотеках: 

Ви можете отримати доступ до безкоштовного широкосмугового доступу, 
Wi-Fi та комп’ютерів у всіх бібліотеках Уексфорда. 

Планшети можна позичити для використання в усіх наших бібліотеках. 

Зверніть увагу, що комп’ютери та планшети використовуються лише 
на території бібліотеки. 

Зверніться до місцевої бібліотеки, щоб дізнатися більше про те, як користуватися цими 
послугами. 

Вивчення англійської:  

У нас є онлайн-уроки англійської мови від початкового до розширеного рівня на сайті Learn a 
Language - Transparent Language Online | Рада округу Вексфорд (wexfordcoco.ie) Learn a 
Language - Transparent Language Online | Wexford County Council (wexfordcoco.ie) 

Позичення книг і ресурсів: 

B наших бібліотеках Ви можете позичити книги, аудіокниги, DVD, музичні компакт-
диски, комп’ютерні ігри, тощо. Замовляємо україномовні книги для всіх вікових 
категорій, від дітей до дорослих, українсько/англійські та англійсько/українські 
словники, а також українські розмовники. 

Сенсорні іграшки та допоміжні ресурси: 

Ви можете позичити та отримати доступ до предметів та програм для дітей та молоді з 
додатковими потребами в усіх наших бібліотеках. Ресурси можна переглянути тут Sensory-
Toys-Catalogue-FINAL-compressed-Dec21.pdf (wexfordcoco.ie) Sensory-Toys-Catalogue-
FINAL-compressed-Dec21.pdf (wexfordcoco.ie) 

Інтернет-ресурси 

У нас є великий вибір онлайн-ресурсів eBooks та eResources | Рада округу Вексфорд 
(wexfordcoco.ie), eBooks and eResources | Wexford County Council (wexfordcoco.ie) до 
якої ви можете отримати доступ у будь-якому місці, в будь-який час, на будь-якому пристрої і 
все безкоштовно.  

Все, що вам потрібно, це ваш читацький квиток. 

Інтернет-книги, журнали та газети: 

• Borrowbox – має великий вибір цифрових книг і цифрових аудіокниг, 
включаючи невелику добірку російськомовних назв, переважно для підлітків та 
дітей. Сподіваємося, що незабаром буде добірка україномовних назв; 

• PressReader – має 1000 газет і журналів, включаючи добірку 
українською та російською мовами. 

https://www.wexfordcoco.ie/libraries/ebooks-and-eresources/learn-a-language-transparent-language-online
https://www.wexfordcoco.ie/libraries/ebooks-and-eresources/learn-a-language-transparent-language-online
https://www.wexfordcoco.ie/sites/default/files/content/Sensory-Toys-Catalogue-FINAL-compressed-Dec21.pdf
https://www.wexfordcoco.ie/sites/default/files/content/Sensory-Toys-Catalogue-FINAL-compressed-Dec21.pdf
https://www.wexfordcoco.ie/libraries/ebooks-and-eresources


 

Онлайн-курси: 

Увійдіть на веб-сайт Universal Class website  і скористайтеся номером своєї читацької картки, 
щоб зареєструватися для безкоштовного облікового запису. 

Отримайте доступ до більш ніж 500 курсів з 
репетиторами, які будуть контролювати ваше навчання. 
Навчайтеся із захоплюючими відеоуроками, оціночними 
тестами та сертифікатами про досягнення. Теми 
включають: 

• Ремесла та хобі 

• Комп'ютерне навчання 

• Батьківство та сім'я 

• Самодопомога 

 

“Що мені потрібно?” -  Все, що вам потрібно, це номер вашого  читацького квитка. 

 

Події та заходи та інші ресурси:  

У наших бібліотеках та в Інтернеті є багато безкоштовних подій та заходів, і ви можете 
приєднатися до нас, щоб взяти участь у всіх.  

Ми також пропонуємо: 

• Навчальні приміщення 

• Групи батьків, немовлят і малюків для віршів та оповідань 

• Книжкові клуби для дітей та дорослих 

 

Приміщення для зустрічей: 

Деякі з наших відділень також мають вільні місця, які ви можете забронювати для 
зустрічей та груп. Зверніться до найближчої бібліотеки, щоб дізнатися більше. 

Підтримка роботи: 

Ми пропонуємо зону для дослідження, роботи та отримання нових навичок у 
районі міської бібліотеки Уексфорда з безкоштовним доступом до багатьох баз 
даних з інформацією про підприємства, послуги та ринки. Ви можете знайти 
інформацію про працевлаштування, створення бізнесу та багато іншого. Питання 
роботи | Рада графствa Уексфорд (wexfordcoco.ie) Work Matters | Wexford 

County Council (wexfordcoco.ie) 
 

http://lgma.universalclass.com/register.htm
https://www.wexfordcoco.ie/libraries/more-library-services/work-matters
https://www.wexfordcoco.ie/libraries/more-library-services/work-matters


 Ми готові допомогти вам і з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами та вітаємо вас у наших 
бібліотеках графства ексфорд. 

 

Графік роботи бібліотеки: Графік роботи та філії | Рада графствa Уексфорд (wexfordcoco.ie) 
Opening Hours & Branches | Wexford County Council (wexfordcoco.ie) 

 

Контактна інформація бібліотеки: 

• Wexford Town Library: Phone- 053 9196760 Address-Mallin Street, Wexford, Y35 
AY20 

• Enniscorthy Library: Phone- 053 92 36055 Address- Lymington Road, Enniscorthy, Co. 
Wexford Y21 AD92 

• New Ross Library: Phone- 051 421877 Address-Barrack Lane, New Ross, Co. Wexford 
Y34 NW56 

• Bunclody Library: Phone- 053 9375466 Address-Millwood, Carrigduff, Bunclody, Co. 
Wexford Y21 E970 

• Gorey Library: Phone- 053 9483820 Address-Gorey Civic Square, The Avenue, Gorey, 
Co. Wexford Y25 WK37 

• HQ Library Management Services: Phone- 053 9196561 Address- County Hall, 
Carricklawn, Wexford, Y35 WY93 

• Mobile South Library Van: Phone- 087 4176014 
• Mobile North Library Van: Phone- 087 4175810 

 

 

 

https://www.wexfordcoco.ie/libraries/opening-hours-and-branches



