
 Sveatorget 5   آدرس مراجعه

   88 743-0243   تلفون

ونیک ی  biblioteket@borlange.se  پست الکتر

 bibliotek.borlange.se  صفحه اینترنت ی

به کتاب خانٔه شهر "بور لِنگه" 
 خوش آمدید!

 اطالعات مفید

 اگر کس دیگری کتاب مورد عالقه شما را قرض گرفته است،

 یم توانید وارد صف انتظار قرض شوید تا اینکه نوبت شما

 نوشته شده ) kvittoشود. مدت زمان قرض روی رسید ( 

 است. اگر شما کتابی را قرض کنید و کس دیگری در صف

 انتظار قرض کردن این کتاب نباشد، یم توانید از طریق

ن با نمتی تلفون:  قرض خود را ۸۸۳۴۷۳۴۰۰تماس گرفتر  

 : نتر  تمدید کنید و یا اینکه وارد صفحه اینتر

bibliotek.borlange.se شوید و با نمتی شناسابی خود ، 

 (personnummer نمتی کارت کتاب خانه و رمز خود ،( 

نتر ما مراجعه کنید.   وارد صفحه شوید. اطالعات بیشتر به صفحه انتر

 فعالیت های کتابخانه را دنبال کنید:

bibliotek.borlange.se 

facebook.com/biblioteketiborlange 

@borlangebibliotek 

 توجه! 

در طول تابستان و تعطیالت آخر هفته و 

 روزهای تعطیل

اوقات مراجعه به کتاب خانه متفاوت خواهد 

 بود. برای

 
ٔ
اطالعات بیشتر مربوط به زمان حال به صفحه

نتر ما  اینتر

 مراجعه کنید. 

 

Dari 



 شهر "بور ِلنگه" خوش آمدید! 
ٔ
 به کتاب خانه

 
 دریافت کارت کتاب خانه و قرض کتاب در کتاب خانه مجان 

 است. برای دریافت کارت کتاب خانه باید کارت شناسان  

 بیایید که  ) receptionenداشته باشید. به دف تر مراجعه ما (  

 شما را کمک کنیم. 

در کتاب خانه شما نی   یم 

 توانید... 

 
 خواندن روزنام ه  -

-  " نت "وی.فن استفاده مجابن از اینتر

(wifi( 

 از کامپیوتر استفاده کردن  -

 چاپ کردن / کتی کردن  -

 سکن کردن  -

در فعالیت هابی مثل تمرین زبان (   -

språkcafé  قصه گوبی ،( 

 (sagostund (   و یا فعالیت اطفال

 خرد/اشتک در کتاب خانه 

 (baby på biblan  کت کنید  )، شر

 بازی های مختلف  -

ی  -  دیدن کارهای هتن

امکانات قابل قرض از  

 کتابخانه ... 

 

 کتاب ها  -

 کتاب های آسان  -

ی لسان سویدبن  -  کتاب برای یادگتر

 کتاب برای گروه های   -
ٔ
کیسه

 )bokcirkelpåsarکتابخابن (  

 کتاب های صوبر  -

 کتاب های نابینایان  -

ونیک ی  -  کتاب های الکتر

 روزنامه ه ا  -

 فیلم و شیال  -

 موسیقر  -

 بازی های کامپیوتر ی  -

 چتر ها!  -

 خدمات کتاب در راه است

 اگر به دیدل سن، بیماری و یا مشکل حرکتی به دلیل مثال

 توان خواهی، نمی توانید خود را به مکان کتاب خانه برسانید،

 کتاب های سفارش شده به منزل شما می تواند روان شود!

 

 دور زدن و معرفی کتاب خانه

 آیا گروهی چند نفره می باشید که می خواهید کتاب خانه را به

 گروه شما معرفی کنیم و دوری با هم در مکان کتاب خانه

و یا با آدرس پست ۸۸۳۴۷۳۴۰۰بزنیم؟ با نمبر   

 تماس بگیرید تا biblioteket@borlange.seالکترونیکی: 

 اینکه شما را با این درخواست کمک کنیم.

 کتاب و روزنامه به لسان های مختلف وجود دارد!

 خدمات دیگر ما

 خواندن روزنامه از طریق اینترنت! 

 از طریق صفحه انترنتی کتاب خانه و یا از طریق برنامه تلفن

۰۰۸شما به  ) PressReaderپیشرفته "پِرس ریِدر" (   

روزنامه از دیگر کشورها، ۷۸۸۸روزنامه سویدنی و   

 دسترسی دارید.

برنامه تلفن و دستگاه های پیشرفتٔه کتاب  
 را امتحان کنید (app Biblio)خانه به نام  

 از طریق این برنامه می توانید به کتاب های صوتی گوش

 دهید و کتاب های الکترونیکی را بخوانید. کتاب هایی به لسان

 های مختلف نیز وجود دارد و نیز کتاب هایی به لسان سویدنی

 آسان.


