Tigrinya
ናይ ከተማ ቤተ-መጻሕፍቲ
ሃይልብሮን

ናይ ልቓሕ ገደብን ምንቃሕን

ኣድራሻ
ግብሪ(ዝኽፈል ገንዘብ)
ናይ ምዝንጋዕ ግብሪ(ገንዘብ)
ንቆልዑን ምንእሰያትን ክሳብ ዕድመ 19 ዓመት 0.10 ኦይሮ
ንዕበይቲ 0.20 ኦይሮንዝላዓለ ማዕከን(ግብሪ ዝኽፈሎ ማዕክን) 0,50 ኦይሮ።
ናይ መቅጻዕቲ ግብሪ(ገንዘብ)
መጠንቀቂ(ድሕሪ 10 መዓልቲ)1 ኦይሮ 2-4 መጠንቀቂ ነብሲ ወከፍ 3 ኦይሮ
መጠንቀቂ ንዝጎደለ ክፋል ወይ ናይ ግብሪ መጠንቀቂ 1 ኦይሮ።
E-Mail ኣድራሻ ኣለኩም'ዶ? ደስ እናበለና ቅድሚ እቲ ናይ ልቃሕ ግዜ
ምሕላፉ መዘከርታ ሜል ክንሰደልኩም ኢና። በጃኹም ሓቡሩና እንድሕር
ኣድራሻኹም ወይ E-Mail-ኣድራሻ ቀዪርኩም።

ናይ ከተማ ቤተ-መጽሕፍቲ
ሃይልብሮን በርሊነር ፕላትስ 12.።74072 ሃይልብሮን
ስልኪ ቁጽሪ፣07131 56-2663 ፋክስ፣07131 56-2950
bibliothek@heilbronn.de
ሕበሬታ፣07131 56-3136
ናይ ቆልዑ ቤተ-መጻሕፍቲ፣07131 56-3277
ናይ ሙዚቓ ቤት-መጻሕፍቲ፣07131 56-2667
https://stadtbibliothek.heilbronn.de

_ናይ ከተማ ቤተመጽሕፍቲ ሃይልብሮን
_https://stadtbibliothek.heilbronn.de
_ በርሊነር ፕላትስ 12.።74072 ሃይልብሮን
_ ዝኽፈተሉ ግዜ ካብ ሰሉስ ክሳብዓርቢ ካብ ሰዓት 10-19 ቀዳም 10-15

ኣብቲ ክፉት ህዜና ትኽእሉ ኢኹም
ብኣኽእል ወይ ድምእ
ብስኪ ንኸትናውሑ
ወጻኢ ካብቲ ክፉት ግዜና ትኽእሉ ኢኹም
በቲ ናትና ሆም ፐጅ ን በቲ ቤተ-መጻሕፍቲ-አፕ
ንኸተናውሑ ይካኣል እዩ።
ስልኪ ቁጽሪ ፣07131 56-2665
ኢንተርነት፣ https://stadtbibliothek.heilbronn.de
4 ሰሙን፣ መጻሕፍቲ፣መጽሔት፣መጻወቲ፣ሰደ፣ናይ
መስመዒ መጻሕፍቲ፣ኮምፒዩተር ጸወታ፣ተደለይቲ መጻሕፍቲ(ግብሪ 2,50€
ኦይሮ)
ክልተ ሰሙን፣ዲቪዲ (ግብሪ 1.50€ ኦይሮ)
ሓደ ሰሙን ተደላዪ ዲቪዲ (ግብሪ 1.50€ ኦይሮ)

ማእከላዊ ቤት መጻሕፍት ተያትርፎሩም K3
በርሊነርፕላትስ(Berliner Platz) 12,74072 ሃይልብሮምHeilbronn
ስልኪ ቁ.07131 562663
ክፉት ካብ ሰሉስ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 10-19
ቀዳም ሰዓት 10-15
ቤተ- መጻሕፍቲ ኣብ ክፍሊ ከተማ
ቦኪንገን ኪርሽሽታይግ 5 (ኣብ
ቡርገርሃውስ)፣ 74080 ሃይልብሮን
ስልኪ ቁ.07131 398205
ክፉት፣ሰሉስ ካብ 14 ክሳብ 18 ሰዓት
ሓሙስ ካብ ሰዓት 10-12 ካብ ሰዓት 14-18

ቢበራኽ፣
አልተስ ሹልሃሃዉስ፣74078 ሃይልብሮን
ሰልኪ ቁ.07066 5147
ክፉት፣ ሰሉስ + ሓሙስ ሰዓት 14-18

ናይ መዲያ (ማዓክን)ወፈያ
መጻሕፍቲ፣ፊልም፣ሙዚቓ፣ናይ ምስማዕ
መጻሕፍቲ፣ናይ ሙዚቓ ኖት፣ጸወታታት- ኩሉ እዚ ኣብቲ ናይ ከተማ ቤተመጻሕፍቲ ይርከብ እዩ።ንዝኾነ ዕድመ ገለ ኣሎ፣ ንቆልዕን ንዓቢን ።ንወፈያ
ማዓክን ብቢዓይነቱ ቋንቋታት ኣሎና። ኣብቲ ኦንላ ይ ሃይብሮን-ፍራንክፉርት ናይ
ኤለክትሮኒክ መጻሕፍቲ ካልእ ናይ ኤለክትሮኒክ ማዕከ ንናት ንኸትወስድዎ ወይ
ክትሪእዎን።

ጋዜጣን መጽሔትን

ተንቀሳቃሲ ቤተ-መጻሕፍቲ
ስልኪ ቁጽሪ 0713156-3107
ሞባይል፣0172 7247655

ጋዜጣታት ብወረቀት ቅርጺ ኣብቲ ቦታ ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ክንበቡ ይካእል
እዩ። እቲ ብብዝሒ ዘሎ መጽሔታት ክትልቀሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ
"ፕረሰፖታል-ፕረስሪደር ዘሎ ጋዜጣ ናይ 100 ሃገራት "ኦንላይን" ከተንብብዎ
ትኽእሉ ኢኹም።ኣብቲ "ኦንላየ"ብዙሕ ወፈያታ ናይ መጽሔታትን ጋዜጣን ኣሎ።

ምልቃሕ
ናይ ቤተ-መጻሕፍቲ መንነት
ነቲ ቤተ-መጻሕፍቲ ንኽትትቀሙ ናይ ቤተ-መጻሕፍቲ መንነት ኣድላዪ እዩ።
እዚ ኣብቲ ሓበሬታ ቦታ ናይ መንነት ስእሊ(ፎትግራፍ) ምስ
እተቅርቡ እዩ ዝዋሃብ። ቆልዑ ትሕቲ 14 ዓመት ናይ ወለዶም ፍቓድ ብጽሑፍ
የድሊ።
ቆልዑ ክሳብ 19 ዓመት ብነጻ ክልቀሑ ይኽእልኩ ኢዮም። እታ ናይ ቤተመጻሕፍቲ መንነት ገንዘብ ይኽፈላ እዩ።
ናይ መልቀሒ ግብሪ(ዝኽፈል ገንዘብ)
ካብዞም ዝስዕቡ ኣከፋፍላ ክትመርጹትኽእሉ ኢኹም

እቲ ፈርማታትን እቲ ክፉት ሰዓታትን

ኮምፒዩተርን ኢንዝርትንርት

ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብቲ ማእከላዊ ቤተ-መጻሕፍቲ እብ k3 ፣ኮምፒዩተር፣ላፕቶፕስ፣
ስካነር፣ሓታሚት፣CD-መጻወቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ብነጻ ኣብ ናይ
መርበብ ኢንተርነት፣ዋይፊ ኣብ K3 ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀርንጫፍ
ቦታታት ቡኪንገንን ቢበራኽን ዝርከብ።

https://stadtbibliothek.heilbronn.de

ምጽናዕ

ናይ ነብሲ ወከፍ ክፍለ ከተማ
ኣብቲ ናትና ናይ መርበብ ኢንተርነት ገጽ

ሓደ ዓቢ ምርጫ ናይ ማዕክን ዜናታት ንመምሃሪ ቋንቋታት ነቀርብ ኢና።
ን.ኣ. ጀርመን፣እንግሊዝ፣ፍራንሳይ፣ብዙሕ ካልእ እውን። ብተውሳኺ ብመርበብ
ኢንተርነት ኮርስ(ትምህርቲ) ከም ናይ መምሃሪ-ቪድዮ ዝተፈላለየ
ዛዕባታት(ኣርእስቲ) ን.ኣ. ናይ አደፋው-ኮርስ(ትምህርቲ)።

ንሓደ ዓመት 20 € ኦይሮ
3 ወርሒ፣8€ ኦይሮ
ሓንሳብ ምልቕሕ(ንሓደ ማዕከን ብዘይ ምንዋሕ) 1 ኦይሮ።
ሓደ-ክልተ ማዕከናት ብተወሳኺ ፍልዪ ዝበለ ግብርታት ክህልwo ይኽእል
እዩ።ብብዝሒ ዝሽየጥን ምሩጻት-ድቫውደ፣እዚአን ማዓክን ኩለን ምስ
ዘሰማማዕ መለጠፊ ትሓቢረን ኣለዋ።

