Kurmanji

Başe kû mirov zanibi
Ger tû daxwazki kû tiştekî deyn biki, û ew li cem hinek dinbi, tu dikarî têkeve dorê, û emê ji bo
te wêna veqetînin. Ger kes di dorêde nebe û tu daxwazki kû wêna disa deyn biki, wê demê tu
dikari ji 0243-74388 re telefon biki, anjî di pela bibliotek.borlange.se de bi hejmarên xweyî
kesîn têkeviyê û hal biki. Divê tu hejmarên qerta deyn û şîfreya xwe binivîsîni. Ger tû tiştên
deynkirî dereng deyni, divê tu hinek peran bidi.
Eva ji bo kîtaban derbas nabe.

Agahîya zêde di rûpela mede heye.

Pirtûkxana sereke
Dûşem - Pêncşem:
İn:

Şemî:

Demên vekiri ji bo odeya rojnaman
10.00 - 19.00
09.00 - 18.00
11.00 - 15.00

Dûşem - Pêncşem:
İn:

Şemî:

08.00 - 19.00
08.00 - 18.00
11.00 - 15.00

Demên vekirî ji bo pirtûkxana Kvarnsveden
Dûşem:
Sêşem :

Çarşem:
Pêncşem:
İn:

15.00-19.00
09.00-13.00
15.00-19.00
09.00-13.00
09.00-13.00

Demên vekirî ji bo pirtûkxana Torsång
Dûşem:

Di dema havînî û rojên tatîlan de
demên vekirî li pirtûkxanê guhertîne.
Jibo enformasyona taybet li pela
pirtûkxanê biner.

16.00-19.00

Bişopînin li pirtûkxanê:
bibliotek.borlange.se
facebook.com/biblioteketiborlange
@borlangebibliotek

Navnîşana serdanê
Telefon
E-post
Web

Not!

Sveatorget 5
0243-743 88
biblioteket@borlange.se
bibliotek.borlange.se

Hûn bi xêr hatin
Pirtûkxana Borlänge!

Hûn bi xêr hatin Pirtûkxana
Borlänge!

Xizmetên zêdetirîn li cem
me

Li Pirtûkxanê qerta deyn û deynkirinê belaşe. Ji bo kû tu karibi
qerta deyn bistîni, tenê kîmlika te lazimi.

Were resepsiyonê emê alîkarîya te bikin.

Li Pirtûkxanê tu dikari vana deyn biki…

Dikari pela Biblo bikarbîni!
Di wirde tu dikari Kîtabên deng û Kîtabên-E bixwîni. Bi
zimanên cuda û Swêdîya rehet jî Kîtab hene.

Her wisa li Pirtûkxanê
tu dikari…
Di online de Kîtaban bixwîni!

- Kîtab

- Rojnaman bixwîni

- Kîtabên xwendina wan rehet

- Wîfî belaş bikarbîni

- KÎtabin ji bo fêrbûna zimanê
SwêdÎ

- Komputer bikarbîni

- Klûba torbeyên KÎtaban
- Kîtabên deng
- KÎtabên axaftinê
- Kîtabên-E
- Rojname
- Filîm & Series
- Muzîk
- Lîstêkên TV & LÎstikên komputer

Di rîya rûpela Pirtûkxanê de, anji di pela PressReader
de 180 rojnamên Swêdî, û teqrîbî 7000 bi zimanên li
Dinyayê rojname hene.

- Nivîsan derxê / kopya çêke
- Lêgerîneka biki
- Odeya ji bo xwendinê deyn
biki

Kîtab wê bê

- Têkeve nav çalakîyên weke
ziman û qehwe, kêlîyên çîrokan, anjî li bibblan bi Bebekanre

Ger tu ji ber astengîyên salmezinî, nexweşîyan, anjî ji ber
astengîyên seqetîyan nikaribi bê Pirtûkxanê, mirov wê Kîtaban ji bo te bîni mala te!

- Lîstikan bilîze
- Here qehwê
- Huneran bibîne

- Şemsîye!

Bi gelek zimanan Kîtab û rojname hene!

Pê meyzekirin
Ger hûn grubek bin û daxwaz bikin kû yek li Pirtûkxanê rê şanî
we biki ? Telefonê ji 0243-74388 re wek, anjî têkeve mejla
biblioteket.@borlange.se emê alîkarîya te bikin.

