
 Sveatorget 5 ناونیشانی سەردان

 88 743-0243  تەلەفۆن

 biblioteket@borlange.se بەریدی ئەلکترۆنی

 bibliotek.borlange.se ماڵپەڕی ئینتەرنێت

Kvarnsveden  کاتەکانی کراوەییی کتێبخانەی 

 19.00-15.00  :دووشەم

 13.00-09.00   :سێشەم

 19.00-15.00   :چوارشەم

 13.00-09.00   :پێنجشەم

   13.00-09.00    هەین  

 

Torsång کاتەکانی کراوەییی کتێبخانەی 

 19.00-16.00  دووشەم

 کاتەکانی کراوەییی کتێبخانە سەرەکییەکە

 19.00 - 10.00 پێنجشەم -دووشەم

 18.00 - 09.00    :هەین  

 15.00 - 11.00   :شەمە

!Borlänge بێ ر  بۆ کتێبخانەی ر
 بەخێ 

انیت ی  ئەوەی باشە کە بیی

 ئەوەی کە دەتوێ قەرزیکەی بەاڵم پێشەکی قەرزکراوە، ئەوسا

 دەتوانی لە سرە بووەستی ئەوسا کتێبکەت بۆ ئامادە دەکرێت.

 ماوەی قەرزکردنەکە لەسەر پسوولەکە نووسراوە. ئەگەر

 ئەوەی قەرزتکردوو کەسی تر داوای نەکردووە، ئەوسا

 دەتوانی قەرزیبکەیتەوە واتا لەسەرنەوە. ئەمەش بە زەنگلێدان

یان لەسەر  82077-3420بۆ  bibliotek.borlange.se 

 لەوێندەرێ بچۆ ژوورەوە بە ژمارەی کەسەکیت و ژمارەی

 کارتەکەت و ژمارەی نهێنیت. ئەگەر قەرزەکەت درەنگ

 بردەوە، ئەوسا دەبێ پارەیەک بدەی لەبری ئەو درەنگییە. بەاڵم

 ئەمە بۆ کتێبی مندااڵن نییە.

 زانیاری پترتر لە ماڵپەڕەکەی کتێبخانەکە هەیە.

 کراوەییی ژووری ڕۆژنامەکان
ی
 کاتەکان

 19.00 - 08.00 :پێنجشەم -دووشەم

 18.00 - 08.00    :هەین  

 15.00 - 11.00   شەمە

  !  تێبین 

لە هاوین و ڕۆژەکان  پشوودا کتێبخانەکە  

 کانی کراوەینر 

 جیاوازی هەیە. 

تر  تەماشای ماڵپەڕەکە بکە بۆ زانیاری پێی

Sorani 



ی بۆ کتێبخانەی ی
بێ  ی
 بەخی 

 کارتوەرگریت بەبەالش. تەنها
ی
 لە کتێبخانەکە دەتوان

 ناسنامەکەت پێشاندە و هیچی تر. 

 وەرە بۆ دەفتەری زانیاری واتا پێشوازگە، ئەوسا ئێمە

 یارمەتیت دەدەین. 

هەروەها لە کتێبخانەکە 

 دەتوانیت... 

 ڕۆژنامەگەیل ڕۆژانە بخوێنیتەوە -

 وایف  بەالش بەکار بێنیت -

 داتۆر بەکار بێنیت -

 چاپکەیت و کۆپیکەیت -

 سکانا بکەیت -

 ژووری خوێندن بەکاربێنیت -

بەشدارنی چاالیک بکەیت وەکوو  -

 چایخانەی زمان، دەیم

 مەتەڵ یان منداڵ لە کتێبخانەکە

یاری بکەی بەو ئامرازانەی کە  -

 ئامادەکراون بۆ ئەم مەبەستە

یا -  بڕۆی بۆ کافیێی

 خۆخەریکردن لەگەڵ هونەرگەل -

لە کتێبخانەکە دەتوانیت 

 ئەمانە قەرزکەیت... 

 کتێب واتا پەرتووک -

کتێنی ئاسان واتا بە زمانێیک سانا  -

 نوورساوە

بوون  زمان   - ر
کتێبگەل بۆ فێ 

 سویدی

 کیسەی دەورەی کتێب -

-  
 

 کتێنی دەنیک

 کتێب بۆ گوێگرتن -

ۆن   -  کتێنی ئەلکێی

 ڕۆژنامە -

ە -  فلیم و زنجێر

 مووزیک -

گەمەی تەلەفزیۆن  و گەمەی  -

 داتۆر

 چەتر -

 کتێب و ڕۆژنامە بە جۆرەها زمان هەن! 

 

 کتێبەکە بەڕێوەیە

 ئەگەر ناتوانیت بێیت بۆ کتێبخانەکە بە هۆی تەمەنەوە یان

 نەخۆشییەوە یان کەمئەندایم، ئەوسا کتێب دەتوانرێت

ێت!   ڕاستەوخۆ تاکوو ماڵەکەت بهێێ 

 پێشاندانگەل

 ئایا ئێوە دەستەیەکن و دەتانەوی تەماشای کتێبخانەکە بکەن

یان 82388-0423لەگەڵ چاوساخێک؟ تەلەفۆنکە بۆ   

 ئەوسا biblioteket@borlange.seنامەیەک بنووسە بۆ 

 یارمەتیدان دەدەین و کارەکە سازدەکەین بۆتان. 

 خزمەتگوزارنی دیکە المان

نێت!    ڕۆژنامە بخوێنەوە ڕاستەوخۆ لەسەر ئینیر

 PressReaderبە ڕێگای ماڵپەڕی کتێبخانکە یان بە ئاپی 

ڕۆژنامەی سویدی و هەروەها نزیکەی  ٠٨١دەگەیتە 
٠١١١ 

 ڕۆژنامەی تر لە هەموو جیهانەوە.

 ئەم ئاپەی کتێبخانەکە تاقیکەرەوە:  

 بگریت و کتێنی 
 

 بەمە دەتوان  گوێ لە کتێنی دەنیک

ۆن  بخوێنیتەوە. هەروها کتێبگەل هەن بە جۆرەها  ئەلکێی

 زمان و بە سویدی ساناش. 

 بەرەو کتێبخانەی گشتی بڕۆ لە:

bibliotek.borlange.se 

facebook.com/biblioteketiborlange 

@borlangebibliotek 

!app Biblio 


