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القراء األعزاء،  

نود أن ندعوكم الستكشاف المجموعة المختارة  

الرائعة من المواد التي نوفرھا في مكتبتنا:  

a. كتب (روائیة وغیر روائیة)   
b. كتب لألطفال والمراھقین   
c. كتب صوتیة   
d. ألعاب    
e. أقراص مدمجة     
f. التدریبیة لتعلم اللغة)مجموعات وسائط (مثل الدورات    
g. كتب في اللغات األجنبیة   
h. كتب إلكترونیة   

 
باإلضافة إلى ذلك، فنحن نقدم:   

a. فاعلیات    
b. إمكانیة وصول لإلنترنت   
c. خدمة نسخ   

ساعات العمل:  

أیام األسبوع  

اإلثنین  

الثالثاء  

األربعاء  

الخمیس  

الجمع  

 

B !مرحًبا بك في مكتبتنا  

فریق المكتبة  
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18:00 - 14:00

13:00 - 10:00
18:00 - 14:00 

19:00 - 14:00

19:00 - 15:00

Mit freundlicher Unterstützung:

Zusammenkommen und Verstehen



LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

HERZLICH WILLKOMMEN IN 
UNSERER BIBLIOTHEK! 

Wir laden Sie ein, mehr als 10.000 Medien zu 
entdecken. Zu Medien gehören alle Dinge, die 
Informationen an die Menschen verbreiten.
Sie können sich alles ausleihen und mit nach 
Hause nehmen. Oder Sie lesen die Bücher und 
nutzen die Medien bei uns in der Bücherei.

Was finden Sie bei uns?
n  Bücher: Bücher zur Unterhaltung
 und Sachbücher zu vielen Themen
n  Kinderbücher und Jugendbücher
n  Hörbücher
n  Spiele
n  Sprachkurse sowie Bildwörterbücher
 und anderes Material zum spielerischen
 Deutschlernen
n  Bücher in englischer Sprache
n  E-Books, also elektronische Bücher
 und Hörbücher zum Download.

Was bieten wir Ihnen noch?
n  Veranstaltungen für Erwachsene
 sowie Vorlesestunden und
 Bilderbuchkino für Kinder und Eltern

Ihr Bücherei-Team

DEAR READERS,

WE WOULD LIKE TO INVITE YOU TO 
EXPLORE MORE THAN 10.000 ITEMS 

WE OFFER AT OUR LIBRARY:
n  Books (fiction and non-fiction)
n  Books for children and adolescents
n  Audio books
n  Games 
n  Media packages (e.g. language courses)
n  English language books
n  E-books

In addition we offer: 
n  Events and activities 

Opening hours:
Weekdays From - to
Tuesday 14:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 13:00,
  14:00 - 18:00
Thursday 14:00 - 19:00 
Friday 15:00 - 19:00

Welcome to our library!
The library team

CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,

NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR 
LES 10.000 MÉDIAS  DE LA BIBLIOTHÈQUE : 

n  livres (littérature générale et spécialisée)
n  livres pour enfants et adolescents
n  livres audio
n  jeux 
n  coffrets multimédia (par ex. des cours de langue)
n  livres en langue anglaise
n  e-books

Nous vous proposons : 
n  des événements

Nos horaires d‘ouverture :
Jours  De  -  à
Mardi 14:00 - 18:00 
Mercredi 10:00 - 13:00 ,
  14:00 - 18:00  
Jeudi 14:00 - 19:00 
Vendredi 15:00 - 19:00 

Soyez les bienvenus dans 
notre bibliothèque!
Votre équipe de la Bibliothèque
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