
 
 

 

 

 
 

እንቃእ ብድሓን መጻኹም 
ናብ ቤትመጻሕፍቲ ከታማ ቦኹም 

 
ቤት መጻሕፍቲ ከተማ ቦኹም አንታ ይሓተና? 
ቤት መጻሕፍቲ ቦኩም ንኽሉ ተቐመጢ ከምኡ ውንተቐማጦ ነጻ ዝኾነመአተዊ ኣብ ክሉ መሳሪሒታት ሓበሬታን ከምኡ ውንንህንጸት ተጠቐምቲ ክንከውን 
የፍቕድ። 
ኣብ ማእኸላይ ቤት መጻሕፍቲ ከምኡ ውን ኣብ ሽዱሽተ ጨንፈራት ክፋላት ናይታ ከተማ ኪኢላታት ተሓጋገዝቲ ብቑዓት ሰራሕተኛታት ኣብ ምድላይ 
ሓበሬታታትን መሳሪሒታትን ይሕግዙና። 

ብገምጋም ከባቢ 400.000 መሳሪሒታት ቐረባት ኣብ መዓልታዊ 

ንጥፈታትን ኣብ ነጻ ግዜን መምሃርን ከምኡ ውን መዘናጊዒታትን ክንጥቀም ንኽእል። 

ኣብ ማእኸላይ ቤት መጻሕፍቲ ንኣገልግሎት ዝቐርብሉና ቀረባት 

 ልብወለድ ናይ ቖልዑን መንእሰያትን መጻሕፍቲ

 ብቑዓት ስነ ጽሑፋት ከምኡ ውን ምኽራውያን

 ፍልምታት ዝስምዑ መጻሕፍቲ ከምኡ ውን ሙዚቃ ሰደ

 ንመጻወቲ ዘገልግሉ

 ቓንቃ ንመምሃሪ ዘገልግሉ

 መጺሀታት ከምኡ ውን ጋዜጣታት

 ባዕዳዊ ቓንቃ ልቢወለድን ንህጻናት ዘገልግሉ መጻሕፍትን
 eBook eAudio ePaper

... ከምኡ ውን ቡዙሕ ኣማራጺታት ይርከብዎም 

እዚ መሳሪሒታት ክትልቕሕዎ ከምኡ ውን ኣብ ከባቢኹም ዝርኸቡ ቤት ንባባት ከተንብቡን ንስራሕን መምሃርን ብዘቕእረብናዮ ህያባት ተጠቀምቲ ንኽትኮኑ 
የኽእለኩም። 
ንመራኸብያን ኣብ ምጥቃም ኣብ ውሽጢ ቤት መጻሕፍቲ ብነጻ ብዜይ ናይ ምእተዊ ፍቓድ ንኽንጥቀም ይካል። አንተደኣ ክንልቅሕ ደሊና ግን ናይ ተጠቃምነት 
ፍቓድ ምውጻእ እግባእ። 

ብኸመይ ናይ ትጠቃምነት ፍቓድ ወረቐት ክውንን ይኽእል? 
እንተድኣ ንነፍሲወከፍ ከምኡ ውን ንውላድካ ናይ ተጠቃማይ ፍቓድ ንምውጻእ ኸነመልክት ካባና ዝሕተት እንተ ሃልዩ ፓስፖርት ታሴራ ከምኡ ውን ናይ 
ተቐማጣይ ወረቕትፍቓድ የድልየና። 

ዕቑበኛታት ናይ ዑቕባ ዝሓተትሉ ወረቐት ወይ ጊዛዊ ዝተዋህበና ፍቓድ ወረቐት ከምኡ ውን ናይ መንበሪ ፍቓድ የድልየና። 

ክንደይ ክኸፍል ይግባእ ናይ ትጠቃምነት ውረቐት ንኽውንን? 
 ንቖልዑ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ብነጻ ክጥቐሙ ይፍቀዶም። 

 ንዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ ዓመታዊ መ|እተዊ ፍቓድ 30 ኦይሮ ማለት 10 ኦይሮ ነኪዩ ኣሎ። ናይ ፍርቂ ዓመት ወይ መንፈቕ መእተዊ ፍቓድ 18 ኦይሮ ማለት
6 ኦይሮ ይንኪ። 

ናይ ተጠቃማይ መንነት ፍቃድ ኣብ ነውጻሉ ግዜ ንዘሎ ርትዓዊ ዋጋ ኣቐዲምና ክንሓትት ይግብኣና። 

ኣብ ዝልቓሓሉ ግዜ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ? 
መራኸብያን ክንልቅሖም ንደልዮም ነገራት ባዕልና መዝጊብና ኣብቲ ናይ መለቂሒ ተርሚናል ወረቐት ጸቒጥና ነውጽእ። ኣብቲ ጸቒጥና ዘውጻእናዮ ወረቐት 
ማዓስ ክንመልሶ ከም ዝግብኣና ሰፊሩ ይርከብ። 

ንዝተለቃሕክዎ ንብረት ክሳብ ክንደይ ምሳኻ ክጸንሕ ይግባእ ክጽንሖ ይግባእ? 

መጻሕፍቲ ንምስማዕ ንጥቀመሎም መጻሕፍቲ ናይ ቆልዑ ሰደ ናይ ሙዚቃ ኖት መጻወቲ ከምኡ ውን ናይ ቃንቃ መምሃሪ 28 መዓልታት ምሳኻ ክጸንሕ 
ይፍቀድ። 
ሙዚቃ ሰደ ፍልምታት መጺሄታት ከምኡ ውን ካልእ መሳሪሒታት ን14 መዓታት ክንልቅሖም ንኽእል። 

ንዝተለቃሕናዮም ንብረት ን 2ግዜ ከነናውሖ ንኽእል ንሱ ዝኾነሉ ድማ ብኣካል ብምምጻእ ወይ ብተለፎን ከምኡ ውን ቢንተርነት ከነናውሖ ንኽእል። 
ብኽብረትኩም ነቲ ዝተለቃሕክምሉ ወረቐት ምስትውዓል ይግብኣኩም ምናልባት ካልእ ዓሚል ሓዚእዎ ንኸይህሉ። ከምዚ ምስ ዝኸውን ከነናውሕ 
ኣይፍቀደናን። 



እንታይ የጋጥም ግዚኡ የሕሊፉ ምስ ዘረክቦ? 
ንዝተለቃሕክሞ ንብረት ደንጊኹም ምስ ተምልስዎ ወይ ድማ ንዝተለቃሕክምሉ ወረቀት ደንጊኹም ምስ እተናውሕዎ መቕጻዕቲ ክትክፍሉ ግደታኹም 
ይኸውን። 

ዝርዝር ዋጋ ንዝምልከት 

 ካብ መጀመርታ መዓልቲ 1.50 ኦይሮ  ካብ 22 መዓልታት 10 ኦይሮ 

 ካብ 8 መዓታት 3 ኦይሮ  ካብ 29 መዓልታት 15 ኦይሮ 

 ካብ 15 መዓታት 6 ኦይሮ  ካብ 36 መዓልታት 20 ኦይሮ 

እዚ ንኸየጋጥም መዓልቱ ከም ዝኣኸለ ብኢንተርነት E.Mail ንኸነዛኻኽረኩም ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽኡ ኢኹም። 

እንታይ የጋጥም ንዝተለቃሕክዋ ንብረት ምስ ዝጠፍእን ወይ ምስ ዝበላሾ ? 

ንዝተለቃሕናዮ ንብረት ምስ ዝጠፍኣናን ከምኡ ውን ምስ ነባላሽዎ ንብረት ንኽንትክኦ ንግደድ። 

ናይ ተጠቃምነተይ ወረቐት ምስ ዝጠፍእ እንታይ ክገብር እግበእኒ? 
ብዝቐልተፈ እብ ከባቢኹም ኣብ ዝርከብ ቤት ንባብ ከተመልክቱ ይግባእ ካልእ ሰብ ንኸይጥቀመሉ ድማ ከም ዝሕጸር ወይ ከምዝሕዛእ ንገብሮ። እቲ ዝተሓጽረ 
ወይ ዝተሓዝአ ናይ ተጠቃምነትኩም ወረቀት ተመሊስኩም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንኽኸውን ግን ናይ መንነትኩም ወረቐት ወይ ደኪመንትኹም 
ምሳኹም ሕዝኩሞ ክትመጹ ይግባእ። 

ናይ ተጠቃምነት ወረቐትኩም ዳግማይ ንኸትውጽኡ 7.50 ኦይሮ ክትክፍሉ ይግባእ። 

እዚ ይኹን እንበር 
ኣብ ኩሉ ቤት ንባባት ብቅዳሕ መንነትኩም ወይ ወረቐት ኣብ ኢንተርነት ብነጻ ክትግልገሉ ትኽእሉ 
እዚ ዝስዕብ ዲጂታል ኢንፎርመሽን ንኽትጥቀመ ንምሕጸን 
 Digibib ስሩዕ ካታሎግ ዝርዝር ሓቀኛ ስነጽሑፍ ሰነዳት ካብ ክለን ክፋላት ዓለም ።

 Munzinger Online ማለት ብረታዊ ገንዘብ ሰናቲም መዳልያ ውሑስ ሓበሬታታት ውልቀሰባት ሃገራት ስነጽሑፍ ፊልም ከምኡ ውን ሙዚቃ።

ብመንገዲ www.onleiheruhr.de ebook ዝስምዑ መጻሕፍቲ መጺሄታት ንዝተወሰነ ግዜ ብነጻ ክትግልገሉ ትኽእሉ። 

ብመንገዲ https://stadtbuecherei.bochum.de አቲ መሳርሒ ደሊኽሞ ዘለኹም ኣብቲ ስሩዕ መዝገብ ወይ ድማ Katalog ናይቲ ቤት መጻሕፍቲ 
ንምድላይ ይሕግዘኩም፣ እቲ ተለቂሑ ዘሎ መሳርሒ ናይቲ ማእከላይ ቤት ንባብ ንምሕዛእ ይካኣል፣ በቲ 
መጥቀምሕሳብ ገርኩም ነቲ መሳርሒ ተለቂሕኩሞ ዘለኹም ክሳብ ክልተ ግዜ ከተናውሕዎ ትኽእሉ። 

ስሩዕ ዝኾነ ሰዓታት ንቖልዑ መጽሓፍ ዝንበበሉ ግዜ እውን ኣሎና 

 ኣብነብስወከፍ ማእኸላይ ቤት ንባብ ክሉ ግዜ ሰሉስ ሰዓት 16:30  ቤት ንባብ ሊንደን ክሉ ግዜ ሰኑይ ሰዓት 16:30 

 ቤት ንባብ ጌርተ ክሉ ግዜ ሓሙስ ሳዓት 15:30  ቤት ንባብ ኩቨንበርግ ክሉ ግዜ ሰሉስ ሰዓት 16:30 

 ቤት ንባባ ላንገድረያ ክሉ ግዜ ሰኑይ ሰዓት 16:30  ቤት ንባብ ቫተንሻይድ ክሉ ግዜ ሓሙስ ሰዓት 16:30 

 
ብወገና በቲ ቀጻሊን ስሩዕን ዕደትኩም እንዳ ኣመስገና ብድሓን ምጹና። 

እዋናዊ መደባት ከምኡ ውን ቆጸራታት ንዝምልከት https://stadtbuecherei.bochum.de/aktuelles ክትረኽብዎ ትኽእሉ። 

ከምኡ ውን ኣብ Facebook https://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/ 

 

ቤት ንባብ ከተማ ቦኩም ሕቶታትኩም ኣብ ምምላስ ወትሩ ድሉዋት ኢና። 

 

ኣድራሻን ዝኽፈተሉ ሰዓታትን 

ማእከላይ ቤት ንባብ 

Gustav-Heinemann-Platz 2-6, 44777 Bochum 
Tel.: 02 34 / 9 10 24 96 

ካብ ሶኑይ ክሳብ ኣርቢ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት19 ቀዳም ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 13 
 

ቤት ንባብ ጌርተ 

Heinrichstr.4, 44805 Bochum 
Tel.: 02 34 / 8 58 66 

ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት18 

ቤት ንባብ ክቨረንቡርጋር ኣብ ኡኒ ሰንተር 

Quernburger Höhe 270, 44801 Bochum 
Tel.: 02 34 / 9 10 91 41/42 

ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11 ክሰብ ሰዓት 18 

 

ቤት ንባብ ላንገንድረር 

Unterstr.71, 44892 Bochum 
Tel.: 02 34 / 8 93 79 39 

ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 18 

ቤት ንባብ ቫተንሻይድ ኣብ ገርትሩዲስ ሰንተር 

Alter Markt 1, 44866 Bochum 
Tel.: 02 34 / 9 10 65 28/29 

ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 18 

 

ቤት ንባብ ሊንደን 

Hattinger str. 804-806, 44879 Bochum 
Tel.: 02 34 / 9 40 96 84 

ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 18 

ፋሚለን ቢብሎቴክ ቪመልሃውሰን 

Markstr. 292, 44801 Bochum 
Tel.: 02 34 / 7 54 01 

ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11ክሳብ ሰዓት 18 
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