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Me bişopînin li ser 

Facebook û Twitter! 

 

 

 

 

 

PIRTÛKXANEYA GIŞTÎ Û CIYÊ 
HEVDÎTINÊ 

Rojname û 

kovaran bi awayê 

dîjîtalî bixwînin 

Niha hûn dikarin rojname û 
kovaran ji 100 welatî pirtir 
li pirtûkxaneyê bixwînin. Ji 
nava bêtirî 2700 rojname û 
1800 kovaran bi 60 

zimanên cuda hilbijêrin.  

Hûn (dikarin) wan li ser 
teblêt, smartfon an 
xêvjimêrê/komputerê 
bixwînin.Hûn dikarin 
hilbijêrin ku yan ser 
xêvjimêra pirtûkxaneyê 
bixwînin yan jî wan daxînin 
ser teblêt û smartfona xwe 
û ji malê va wan bixwînin. 

Bo agahiyên zêdetir bi 
karmendên (me) ra 

pêwendiyê bigirin. 

 

Pirtûkxaneya 

Giştî ya 

Kongsberg’ê  

 

 
Kongsberg bibliotek 

Kirkegata 2B 

3616 Kongsberg 

Telefon: 32 86 68 50 
 

E-mail: 

kongbib@kongsberg.folkebibl.no 

http://www.kongsberg.kommun

e.no/Tjenester/Kultur/Bibliotek/ 

 

 

 

 
 

 

 

Bi xêr hatin! 

 
 



Kurmansji 

 

Çalakî û bûyerên 

pirtûkxaneyê 

 

 

SÊŞEM 

 
KAFEYA ZIMÊN bo kesên 

ku hinekî norvejî 
diaxivin li 12 nîvro li 
odeya komê ya 
pirtûkxaneyê. Li vir hûn 
dikarin bi kesên din ra 
zimanê norvêjî hînkarî 
bikin.  
 

 

 

 

 

HÛNANDIN LI 
PIRTÛKXANE YÊ. Gelo 
hûn ji hûnandinê hez dikin 
yan jî hez dikin kesek hebe 
pê ra bihûnin? Yan jî gelo 
hez dikin hûnadinê hîn 
bibin? Niha hûn dikarin li 
pirtûkxaneyê hûnandinê 
bikin! Li saet 1 piştî nîvro 

bi me ra bin û hezkiriyên 
devken bibînin ku komî ser 
hev dibin. Tayê hûnandinê 
bo kesên nû li bal me 
heye-bo kesên ku ji berê 
va hûnadinê dizanin: Bi 

xwe ra tayê bînin. 

PÊNCŞEMÎ 

 

Gelo bo spartekên xwe 
pêdiviya we bi arîkariyê 

heye? Xaça Sor nava 3.30-
6.00 li odeya komê ya 
pirtûkxaneyê ARÎKARIYA 
SPARTEKÊ pêşkêş dike. 
Bo her kesî vekirî ye. 
 

ÎNÎ 

 

KAFEYA ZIMÊN bo kesên 
ku hinekî norvejî 
diaxivin li 12.30 nîvro li 
odeya komê ya 

pirtûkxaneyê. Li vir hûn 
dikarin bi kesên din ra 
zimanê norvêjî hînkarî 
bikin. 

ŞEMÎ 

 

Em li saet 11 berî nîvro li 
pirtûkxaneya zarokan 
DEMA ÇÎROKAN pêşkêş 
dikin. Bo zarokên 3 salî 

guncaw e. Em li 12 nîvro li 
pirtûkxaneya zarokan 
FÎLMÊN BO ZAROKAN 
nîşan didin. 

 

KURSEKA ZIMÊN BI 
BELAŞ EMANET 
WERGIRIN! 

 
Pirtûkxane KURSÊN 
ZIMÊN wekî emanet dide 

û hûn dikarin bi belaş 
wergirin. Bo wergirtina 
karteka pirtûkxaneyê, dive 
hûn karteka pênaseyê ya 
bi itibar bînin.  
 

Ji bîr nekin ku em 

 

 

 


