
ምፍላጡ ጽቡቕ ዝኾነ 

እቲ ክትልቀሖ ዝሓሰብካ መጽሓፍ እንተ ተለቂሑ፣ ሪጋ ምስትገብር ነቲ መጽሓፍ ክነጽንሓልካ 

ንኽእል ኢና። ሓደ መጽሓፍ ንኽንደይ እዋን ከምትልቀሖ ኣብ’ቲ ሮቸቢታ ተጽሒፉ ኣሎ። 

ዳግማይ ንምልቃሕ እሞ ኸኣ ካልእ ሰብ ኣብ ሪጋ እንተ ዘየለ፣ ቚጽሪ ተሌፎን 0243-74388 

ደዊልካ ወይ ኣብ ዌብሳይት bibliotek.borlange.se ቊጽሪ መንነትካን / ቊጽሪ መለቅሒ-

ካርድን ፒንኮድን ተጠቂምካ ክትልቃሕ ይከኣል’ዩ።  

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይትና ኣሎ። 

Tigrinja 

ኣድራሻ  Sveatorget 5 

ተሌፎን  0243-743 88 

ኢሜል  biblioteket@borlange.se 

ዌብሳይት bibliotek.borlange.se 

ናብ ቦርሌንገ ቤተ-መጽሓፍቲ 

እንቋዕ ደሓን መጻኹም! 

ንቤተ-መጽሓፍቲ ኣብ’ዚ ሰዓቦ 

bibliotek.borlange.se 

facebook.com/biblioteketiborlange 

@borlangebibliotek 

ኣስተውዕል! 

ኣብ እዋን ክረምትን ቀዳመ-ሰንበትን 

በዓላትን ኩፉት ሰዓታት ቤተ-

መጽሓፍቲ ተቐይሩ ኣሎ። 

ንህልዊ ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይትና 

ተመልከት። 

 



ናብ ቦርሌንገ ቤተ-መጽሓፍቲ እንቋዕ ደሓን መጻኹም! 

 
መለቕሒ ካርድ ምውጻእን ምልቃሕ መጽሓፍን ኣብ ቤተ-መጽሓፍቲ 

ነጻ’ዩ። መለቅሒ ካርድ ንምውጻዕ እታ ሓንቲ ተድሊ መንነት ካርድ እያ። 

ናብ’ቲ መቐበሊ ኣጋይሽ(ርሰፕሽን) እንተ መጺኻ ክንሕግዘካ ኢና! 

ብተወሳኺ ኣብ’ዚ ቤተ-

መጽሓፍቲ ይከኣል’ዩ … 

- መዓልታዊ ጋዜጣ ከተንብብ 

- ብነጻ ዋይፋይ ክትጥቀም 

- ኮምፒተር ክትጥቀም 

- ብፕሪንተር ክትቀድሕ  
 

- ስካን ክትገብር 

- ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንኣብነት 

ቋንቋ ሽወደን ትለማመደሉን 

(ስፕሮክካፈ) ሕጻውንቲ 

ጽውጽዋይ ዝሰምዕሉን 

- ጸወታ ክትጻወት 

- ስነ-ጥበብ ከተስተማቕር 

ኣብ’ቲ ቤተ-መጽሓፍቲ 

ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ … 

- መጽሓፍቲ 

- ብቐሊሉ ተነበብቲ መጽሓፍቲ 

- ቋንቋ ሽወደን መምሃሪ ዝኾኑ 

መጽሓፍቲ 

- ሓደ ዓይነት ዘርእስቱ ጃምላ 

መጽሓፍቲ 

- ድምጻዊ መጽሓፍቲ 

- ምንባብ ጸገም ንዘለዎ ዝኾኑ 

ድምጻዊ መጽሓፍቲ 

- ኣብ ኮምፒተር ዝንበቡ 

መጽሓፍቲ(ኤ-መጽሓፍቲ) 

- ጋዜጣ 

- ፊልምታትን ተኸታተልቲ-

ፊልምታትን(ሴርየን) 

- ሙዚቃ 

- ጸወታ-ቴለቪዥንን ጸወታ-

ኮምፒተርን 

- ጽላል 
መጽሓፍትን ጋዜጣታትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣለዉና 

እቲ መጽሓፍ ይመጸካ ኣሎ 

 

ናብ ቤተ-መጽሓፍቲ ብምኽንያት ዕድመ ሕማም ወይ ካልኦት ጸገማት 

ክትመጽእ እንተ ዘይከኣልካ፣ እቶም መጽሓፍቲ ብቐጥታ ናብ ገዛኻ 

ክመጹኻ ይኽእሉ’ዮም። 

 

ዑደታት 

ዑደት ቤተ-መጽሓፍቲ ብመራሒ ዝምራሕ ክትገብሩ ትደልዩ ጉጅለ 

ዲኹም? ብቚጽሪ ተሌፎን 0243-74388 እንተ ደዊልካ ወይ ብኢሜል 

biblioteket@borlange.se እንተ ሓቢርካና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። 

ንህቦም ተወሰኽቲ ኣገልግሎታት 

 
ጋዜጣ ኣብ ኢንተርነት(ኦንላይን) ከተንብብ 

ብመንግዲ ዌብሳይት ቤት-መጽሓቲ ወይ ኣፕ ፕረስሪደር 

ጌርካ ኣስታት 180 ጋዜጣታት ሽወደን 7000 ድማ ጋዜጣ 

ዓለም ከተንብብ 

 
ቢብሊዮ ትበሃል ኣፕ ናይ’ቲ ቤተ-መጽሓፍቲ  

ብኣኣ ድምጻውያን መጽሓፍቲ ክትሰምዕን 

ኤለክትሮኒካውያን መጽሓፍትን ከተንብብን ትኽእል 

ኢኻ። ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ብቕልል ዝበለ ሽወደን 

ከይተረፈ መጽሓፍቲ ኣለዉና። 


