
 مجموعه زبانهای خارجی                   
 

آيا مايليد کتابی به زبان غير نروژی امانت بگيريد و يا کتابی به زبان مادری برای فرزندتان 
 بخوانيد؟

 
اين صفحات الکترونيکی برای اقليتهای زبانی و افرادی که به زبان غير نروژی سخن ميگويند، 

. اختصـاص داده شده است  
 

 کتابخانه عمومی برگن، کتاب و منابع متنوعی را به ٣٠ زبان مختلف فراهم نموده که در گزينه  
 حومه  اين مجموعه ها اکثرٌا در کتابخانه مرکزی شهر برگن .مشاهده می کنيد!  های سمت راست

.آن وجود دارد  
شهر برگن و  ( محّلیکتابخانه های   ) زيرمـجمــوعــه هـای کوچک ديگـری نيـز در .قراردارنــد

 
در صفحه های کامپيوتری مذکورميتوانيد، کتابها ومنابع موجود را که به زبانهای مختلف فراهم 

زبان سخن ميگويند، همچنين ميتوانيد در خصوص کشورهائی که به آن . شـده ،مالحظه کنيد
.منابع مــوجــود در کتابخانه را مشاهده کنيد  

 
  از،ما اين کتابهارا کتابهائی را که شما نيازداريد موجود نداشته باشدچنانچه کتابخانه مرکزی برگن 

 - درعين حال مسئول شبکه اطالعاوسلو برايتان امـانت خواهيم گرفت، کــه

کـه در جهـت نشـراطالعاِت عمومی در خصوص زباِن اقليتهـای قـومـی.  ميباشد رسانی 
)کتابخانه چند زبانی(

(بازار)
.فعاليت مينمايد  

 
 روزنامه ها  و نشريات

روزنــامه هائيکـه کـه در. تلف ارائه ميـکنــدرا به زبـانهای مخ و کتابخانه
اينترنت .مطالعه کنيد دسترس کتابخانه نباشد، ميتوانيدازطريق

نشريـات ی روزنـامه

                        
 آموزش زبان

.دوره های آموزشی زبان مشهور مشتمل بر کاست ، سی دی ، ويدئو،سی دی روم وکتاب های زبان ميباشد   
دوره هـای آمـوزشی  سـاير زبـانهـا را نيــز دوره های آموزشی زبان نروژی کتابخانه عالوه بر

.ارائه مينمايد  
 

مطالعه کنيد؟ مجموعه کوچکی  از اين کتابهـا تمرين زبان نروژی کتاب ساده ای جهت آيا مايليد
توضيحات و .در سالن مرکزی کتابخانه در بخش بزرگساالن به معرض نمايش گذاشته  شده است

. رائه شــده استا Bazar's LesNorsk databaseسطح آموزشی اين کتابها در  
اغلب اين کتابها برای کودکـان نوشتــه شده است،  ولی از آنجائيکه اين منابع برای بزرگساالِن 

. هستنــد، انتخــــاب شده اندعالقه مند به زبان نروژی نيزمفيد  
و شايد . ارائه مينمايدرا نيز  کتابخانه همچنين   کتابهای دستور زبان نروژیوکتابهای درسی

و نحوه کاربرد آن درزبان نروژی استفاده کنيد؟ شما ترجيح ميدهيداز کتابی درمورِد َمَثل ها
 

 دنيای تاريخ
  دوران کودکی شنيده ايد به ياد داريد؟آيا افسانه ها و داستانهائی را که در

!ادامه مطلب کتابخانه عمومی برگن در يک پروژه بی نظير
       
خارجی) ارتباطات(لينکها   

بازارهمچنين لينکهای بيشتری بهازاين طريق،. را نيزمعرفی ميکند 
مفيد و ديگران در شهربرگنکه شايد برای اقليت هاِی قومی

 سازمان اقليتهای زبانی
موسسات خارجی و صفحات وب
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