
Türkçe Şiir gecesi 
22 şubat pazartesi günü saat 18:00´de 

Türk şair Dervişan Türkçe ve Isveççe şiirler 
okuyacak. Kütüphanemize hoş geldiniz! 

 
Susanna Alakoski  

24 mart çarşamba günü saat 18:00´de misafir yazar 
Susanna Alakoski kütüphanede kitaplarını sunacak.  

 
2006´da ilk romanı "Svinalängorna” ile August 
Edebiyat ödülü kazanmış olan yazar, yeni çıkan 
kitabı ”Håpas du trifs bra i fengelset`i" tanıtacak. 

Giriş bedava! 

 
Paskalya tatilinde!   

Film izleyin! (11 yaş ve üzeri) 
9 nisan saat 15:00´den itibaren kütüphande film 

gösterisi olacak. 
Kütüphanenin film grubu bir ”vampyr” ile bir 

insanın arasındaki olanaksız aşkı sunacak. Filmin 
ismi kütüphanede belirtilecektir.  

Sende kütüphanenin film grubuna katıl ve orada 
kayıdını yaptır!  

 
Stickcafé/ Beraber örgü örelim! 

Örgü örmek veya ögrenmek istiyenleri, 22/2 
Pazartesi günü saat 16.00-17.00 arası 
kütüphanemizin kafesine bekliyoruz.  

 
 

Sağlıklı besinlenme ve cimnastik 
akşamına hoşgeldiniz 

19 nisan pazartesi günü saat: 18.00 

 
 
 

Sporcu profiller Inlandsvägen boyunca 
Misafir yazar Håkan Hermansson  

20 nisan çarşamba günü saat: 18.00´de 
kütüphanemize geliyor. 

 
2008 yaz ayında gazeteci Håkan Hermansson evi Lerum´den 
kuzeydeki Karesuando´ya kadar iki buçuk haftada 182 mil 

bisiklet sürmüş. Ve her gün bir sporcu profille reportaj 
yapmış. Kütüphaneye bu gelişinde bu ilginç projeyi sizlerle 

paylaşmak istiyor. 

 
 
 

Masal vakti  
3-5 yaş arasındaki çocuklar için çarşamba günleri 

saat: 9.30´da ve belirtilen tarihlerde 17/2, 24/2, 
17/3, 24/3, 31/3 masal okunacak. 

 
 

Çocuklar için tiyatro 
3 mart çarşamba günü 

Trixi´nin dünyası – Döndürün dünyamı! 
(5-7 yaş grubu) saat: 9.00 ve 10.30 

Yer için başvurunuz! 
10 mart çarşamba günü 

”Alo, kim arıyor” 
(1,5-3 yaş grubu) saat:9.00, 10.00, 11.00 

Yer için başvurunuz! 
 

 
Bilgisayar kursları  

Seniornet (55 yaş üstü gruplar için 
bilgisayar kursu) 

çarşamba günleri saat: 10.00-11.00 ve saat 
11.00-12.00 arası. 

 
Kadınlar için bilgisayar kursu.  

pazartesi günleri saat: 13-14.30 arası. 
 

İsveççe den başka lisanda bilgisayar 
kursları. 

İngilizce bilgisayar kursu. 
çarşamba saat: 15.00-16.30  
20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2  

 
Farsça bilgisayar kursu. 

çarşamba saat: 13.00-14.30 
27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3 

 
Türk kadınlari için bilgisayar kursu. 

çarşamba saat:15-16.30 
24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 

Sürekli bilgisayar kurslarımız var. Ayrıntılı 
bilgi için bize başvurunuz. 

 
Läxhjälp/ Derslerinizde yardım 

alabilirsiniz! 
Pazartesi, salı ve çarşamba günleri saat: 17.30-

19.00 arası Kızıl haç´dan gelen gençlerden bedava 
okul ödevleriniz için yardım alabilirsiniz. 

 
 

Aileler ile Cumartesi  
17 nisan cumartesi günü saat:10.00-15.00´te. 

Programda çocuklar için tiyatro, müzik, şarkı, 
dans gösterisi ve daha çok şeyler var!  

Bütün ailenizle hoşgeldiniz! 



 
 

Bokfika/ Kitap üstüne 
Saat: 19.00´dan itibaren salı günleri.  

23/2, 23/3 

 
Läsecirkel/ Okuma grubu 

Saat: 18.00´den itibaren ABF işbirliği ile 
18/2, 18/3 perşembe günleri. 

 
Spor tatilinde 

Manga (Japon çizgi romanı) çizmeyi öğrenin! 
Kütüphanede iki günlük yeni başlayanlar için 
manga kursu verilecek, (8 yaş grubu ve üzeri). 
15 şubat pazartesi günü saat: 13.00-15.00 arası  

Manga çizmeyi deneyin 
16 şubat salı günü saat: 13.00-15.00 arası  

İkinci seviye: 
Not! Az sayıda yer olduğundan, kayıt için 

kütüphaneye başvurun! 

 
Spor talitilindeki faliyetler 

Film izleyin! (11 yaş grubu ve üzeri) 
19 şubat cuma günü saat: 15.00´de  

Kütüphanenin film grubu en son fantazi dizisinden 
gözlüklü hokkabazı gösterecek. Filmin ismi 

kütüphanede yayınlanacak. Sen de kütüphanenin 
film grubuna katıl, kayıdını kütüphande yaptır!  

 

Yabancı filmler izleyin! 
28/2, 28/3, 25/4 ve 30/5 

(Her ayın son pazar günü) 
Kultur i Väst, Regionbiblioteket, Mediapoolen, 

Filmcentrum, Svenska kyrkan ve Sensus işbirliğiyle. 

 
Müzik gecesi 

1 mart Pazartesi günü saat: 18.00´de 
Per Arvidsson Bremmers ve David Dorel 
Ambrus den Balkan ve Roman müziği!  

 
 

Språkcafé/ Kütüphanede dil alıştırmaları 
Kürtçe/Sorani konuşmayı denemek istiyenler,  

her salı günleri saat: 16.00-17.00 
İngilizce konuşmayı denemek istiyenler: 

her salı saat: 17.00-18.00 
İsveççe konuşmayı denemek istiyenler  
her perşembe günleri saat: 16.30-18.00 

Svenska kyrkan ve VIDARE/ViL işbirliğiyle 
ayarlanıyor. Lisan kafemiz´de ikram bizden! 

Hoşgeldiniz!/Drop-in! 

 
 

Yangın hakkında informasyon 
Yangın anında neler yapmalıyız? 

Kütüphanemizde ilkbahar döneminde  
yangın hakkında informasyon verilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için kütüphanemize başvurun.  

 
Sanat köşesi 

Her ay yeni bir ressamın sergisi sergileniyor. 
Sende sergilemek istiyorsan kütüphanemize 

başvurun! 
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Kütüphanenin açılış saatleri. 
pazartesi-perşembe saat: 10.00-19.00 

cuma saat: 10.00-17.00 
cumartesi saat:10.00-15.00 

 
Telefon numaramız: 366 61 00 veya 366 61 01 

 


