
 شب شعر ترکی
    شعرسرائی سوئدی ترکی 

Dervisan  با حضور شاعر ترک          
١٨:٠٠ فوريه، ساعت ٢٢دوشنبه   

 
Susanna Alakoski  

Susanna Alakoski ديدار با 
.ورودی رايگان .در کتابخانه ١٨  مارس ساعت٢۴ چهارشنبه  

 Susanna Alakoski  به نام با اولين رمان خود  
"Svinalängorna" 

. دريافت نمود٢٠٠۶جايزه نويسندگی را در اوگوست   
های خود از جمله نوشته وی در مورد  

  " اميدوارم در زندان راحت باشی" کتاب جديدش
.کند صحبت می   

 
påsk تعطيالت  

) سال به باال١١! (پخش فيلم  
  در کتابخانه١۵ ساعت آوريل ٩جمعه 
م کتابخانه قسمت دوم سريالی در موردگروه فيل  

به اجرا  عشق غير ممکن بين يک درکوال و يک انسان را      اسم .
.. در کتابخانه موجود استلمياسم ف ميگذارد   

.جهت عضويت در گروه فيلم به کتابخانه مراجعه فرمائيد  
 

 
 بافتن همراه با صرف قهوه

  !ياد بگيريدبافتن را 
   در قهوه خانٔه کتابخانه در ماه فوريهنوشيدن قهوه بافتن همراه با 

١٧-١۶ ساعت ٢٢/٢، ٢/١۵، ٨/٢، ١/٢  
 

 

 
  در مورد تغذيه و ورزش شبی

١٨:٠٠ آوريل ساعت ١٩دوشنبه   

 
 

Inland    ورزشکاران در جاده
Håkan Hermansson    ا نويسندهديداری ب 

١٨ آوريل ساعت ٢٠شنبه  سه  
Håkan Hermansson٢٠٠٨ در تابستان  خبر نگار  

 Lerum- Karesuando با دوچرخه بين   
در جاده  کيلومتری١٨٢٠وی در طّی اين سفر  .سفر کرد   

 Inlandsvägen  هفته و نيم طول کشيد٢که 
 در مورد خاطرات، تجربيات، و مصاحبه با ورزشکاران

کند می صحبت اين سفر جالبدر طّی   
. نمايش ميگذارد به و عکسهای مختلف  

 
 وقت قصه

ها چهارشنبه ٩:٣٠ ساعت  ساله،۵-٣برای کودکان   
٢، ١٧/٢، ١٠/٢، ٣/٢۴/٢، ١٧/٣، ٢۴/٣١/٣، ٣  

کودکان تٔاتر  
   مارس٣ چهارشنبه

!  زمينم را بچرخان-  Trixies دنيای    
١٠:٣٠ و ٩:٠٠ساعت )  ساله۵-٧ی برا(  

!لطفا جا رزرو کنيد  
  مارس١٠ چهارشنبه

"زنه؟ الو کيه زنگ می"  
١١، ١٠، ٩ساعت  ) ساله١،۵-٣برای (  

  .جا رزرو کنيد لطفا

 
 
 

کامپيوتر کالس  
) سال۵۵سنين باالی (بزرگساالن   

١٢-١١  و١١-١٠ها ساعت  چهارشنبه  
 

 کالس کامپيوتر برای زنان
١۴:٣٠ تا ١٣ اعتها س دوشنبه  

 
عالوه بر سوئدی به زبانهای ديگر  

  کالس کامپيوتر به زبان انگليسی
١۶:٣٠ تا ١۵ها ساعت  چهارشنبه  

٢/١٧، ٢/١٠، ٢/٣، ١/٢٧، ١/٢٠  
 

 کالس کامپيوتر به زبان فارسی
١۴:٣٠ تا ١٣ها ساعت  چهارشنبه  

٢/٢، ٢/١٧، ٢/١٠، ٢/٣، ١/٢٧۴ ،٣/٣  
 

بان ترکیکالس کامپيوتر برای زنان به ز  
١۶:٣٠ تا ١۵ها ساعت  چهارشنبه  

٢/٢۴ ،٣/٢، ٣/١٧، ٣/١٠، ٣/٣۴  
 

. دوره ائی برگزار ميشود های کامپيوتر به صورت کالس  
. با ما تماس بگيريدبرای اطالعات بيشتر  

  

 
 
  تحصيلی کمک

١٩ تا ١٧:٣٠ساعت  ها و چهارشنبه ها ها سه شنبه دوشنبه  
 با داوطلبانی از صليب سرخ و مدارس بزرگساالن

 

 
 شنبه با خانواده

١۵ تا ١٠ آوريل ساعت ١٧شنبه   
. به روز خانواده خوشامديد  

،  ارائه تئاتر کودکان، کارگاه خالقيت جوانان و بزرگساالن، خوانندگی، موسيقی
رقص و اجرای  
 



  قهوهمطالعه کتاب با صرف
٢٣/٣، ٢٣/٢، ٢۶/١ تاريخ  .١٩سه شنبها ساعت   

 
خوانیدوره   

١٨/٣، ١٨/٢، ٢١/١تاريخ . ١٨پنج شنبها ساعت   
  ABF با همکاری 

 

 در تعطيالت ورزشی
!طرز ترسيم مانگا را ياد بگيريد  

مانگا برای تازه کاران در روزٔه ٢ دوره  
. سال به باال٨کتابخانه، از سن   

:١٣ - ١۵ت  فوريه ساع١۵دوشنبه   
امتحان کنيد ترسيم مانگا را  

:١٣ - ١۵ فوريه ساعت ١۶سه شنبه   
 تدريس جزئيات

تعداد جا محدود است! وجهت  
!در کتابخانه ثبت نام کنيد  

 
 

بيشتر در تعطيالت ورزشی برنامهای  
) سال١١از! (فيلم تماشا کنيد  

  در کتابخانه١۵ فوريه ساعت ١٩جمعه 
رگروه فيلم کتابخانه قسمت آخ  

  در مورد جادوگر عينکی سريال تخيلی
.گذرد ميرود را به نمايش می هنر جادو که به مدرسه  

جهت . اسم فيلم در کتابخانه موجود است  
.عضويت در گروه فيلم به کتابخانه مراجعه فرمائيد  

ببينيد را  جهانی فيلمهای  
١٨ ساعت ٢۵/۴، ٢٨/٣، ٢٨/٢  
)آخرين يک شنبه در ماه(  

مرکزیانٔه با همکاری کتابخ  
رسانه خبری، ،   

.مرکز فيلم، کليسای سوئد، سنوس  

 

  شب موسيقی
 بين المللی

.١٨ مارس ساعت ١دوشنبه    
  و  اروپای شرقی گلچينی از ترانهای ملی

 ترانهای جديد سوئدی 
David Ambrus, نی قره  

Per Arvidsson Bremmers, گيتار 
 
ABF ریبا همکا  

 
 
آموزی زبان   
کتابخانه در  

 تمرين صحبت به زبان کردی
١٧-١۶ سه شنبها ساعت  

 تمرين صحبت به زبان انگليسی
١٨-١٧سه شنبها ساعت   

 تمرين صحبت به زبان سوئدی
١٨-١۶٫٣٠ شنبها ساعت پنج  

سای سوئدبا همکاری کلي  
با صرف قهوه کالسهای رايگان  

!بدون رزرو وقت  

 
 

آتش سوزی اطالعات در مورد  
 در وقت آتش سوزی چه بايد کرد؟

فيلم توضيح ميدهند با  همراه ماموران آتش نشانی  
١٨ فوريه ساعت ٢٣سه شنبه   

 

 
هنری اهنمايشگ   

 با هنرمند ماه
!با کتابخانه جهت نمايش گذاری هنر خود تماس بگيريد  

 

بهارٔه برنامٔه  
 کتابخانٔه

Biskopsgården 
2010 

 
 

 
 

 
Vårväderstorget 3 

 
کاری کتابخانه ساعت  

١٩-١٠ پنج شنبه ساعت -دو شنبه   
١٧-١٠جمعه ساعت   
١۵-١٠شنبه ساعت   

٣۶۶۶١٠١  يا٣۶۶۶١٠٠تلفن   
 

 

     


