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Velkommen på dit bibliotek
Her er alle velkomne. Vi har mange tilbud, du kan gøre brug af,
og det er helt gratis. Du kan også blive oprettet som låner og
låne bøger med hjem.
Sådan kan du bruge dit bibliotek
Udover at låne bøger kan du på biblioteket få adgang til
computer og printer. Du kan få hjælp til selvbetjening på nettet –
spørg bibliotekaren. Derudover kan du få bøger på andre sprog
end dansk. På www.verdensbiblioteket.dk er der film, bøger,
e-bøger og lydbøger. Du kan for eksempel bestille bøger på
somali, som du kan hente på dit eget bibliotek.
Kultur, oplysning og formidling på biblioteket
Biblioteket har mange tilbud til både børn og voksne. Det kan
være læseklubber, teaterforestillinger, sproghjælp eller noget
andet. Børnebiblioteket har også en masse tilbud, hvor der er
plads til både fordybelse og underholdning.
Du kan…
• finde bøger og meget andet
• få viden om lokalsamfundet
• finde informationer
• gå til arrangementer
... på dit lokale bibliotek

Besøg dit nærmeste bibliotek
og find ud af, hvilke tilbud de har
til dig og din familie.

Ku soo dhawoow
maktabaddaada
Qof kasta halkaan wey u furan tahay. Waxaan haynaa wax yaabo badan
ku anfacaya oo lacag la’aanna ah. Waxaa sidoo kale heli kartaa kaar aad
ku amaahan kartid buugaagta maktabadda.
Sidaan ayaad u isticmaalikartaa maktabaddaada
Ka sokow amaahda bugaagta maktabadda waxaad ka heli kartaa
kombiyuutaro iyo printar aad warqado ka soo saaran kartid. Sidoo
kale maktabadda waxaad ka heli kartaa caawimaad ku saabsan sida
aad iskaaga wax uga qabsan laheed intarnetka - weydii shaqaalaha
maktabadda. Intaa ka sii dheer, maktabadda waxaad ka heli kartaa
buugaag ku qoran luqado fara badan oo ka duwan luqada deenishka.
Bogga intarnetka www.verdensbiblioteket.dk waxaadna ka heli kartaa
filimaan, buugaag, buugaagta onlineka ah iyo buugaagta la dhageysto.
Tusaale ahaan, waxaad ka dalban kartaa buugaag ku qoran afka
Soomaaliga oo aad ka soo qaadan kartid maktabaddaada.
Dhaqanka, faafinta iyo bixinta macluumaadka maktabadda
Maktabaddu waxay leedahay waxqabadyo loogu talagalay carruurta
iyo dadka waaweyn. Waxay maktabadda qabtaa naadiyo akhriska,
bandhigyo tiyaatarka, caawimaad luqada ama wax kale oo lamid ah.
Waxaad ka heli kartaa...

•
•
•
•

buugaag iyo waxyaabo kale oo badan
aqoon ku saabsan bulshada
maclumaad guud
oo aad tagi karta dhacdooyin

... maktabadda xaafaddaada

Soo booqo maktabadda iyo kala soco
waxyaabaha ku anfacaayo adiga iyo
qoyskaaga.

