
Refugjatët 
janë të 
mirëpritur!

bibliotekat publike  
të beRlinit janë aty pëR ju 
dhe fëmijët tuaj

Stadtbibliothek  
Steglitz-Zehlendorf

e hënë – e premte ora 10 – 20

e Shtunë ora 12 – 17

ingeborg-drewitz-bibliothek

Grunewaldstr. 3, 12165 berlin

tramvaj Steglitz

metro Rathaus Steglitz

autobusët m48, m82, 
m85, 170, 186, 188, 282, 
283, 284, 285, 380, X83

Stadtbibliothek  
Tempelhof-Schöneberg

e hënë – e premte ora 10 – 20

e Shtunë ora 10 – 14

eva-maria-buch-haus

Götzstr. 8/10/12, 12099 berlin

metro alt tempelhof

autobusët m46, 140, 184, 246

Stadtbibliothek  
Treptow-Köpenick

e hënë, e martë, e enjte, 
e premte ora 10 – 20

e mërkurë ora 13 – 20

e Shtunë ora 10 – 14

mittelpunktbibliothek 
köpenick „alter markt“

alter markt 2, 12555 berlin

tramvaj köpenick

tram 27, 60, 61, 62, 67, 68

autobusët 164, 165

Stadtbibliothek Neukölln

e hënë – e premte ora 11 – 20

e Shtunë ora 10 – 13

helene-nathan-bibliothek

karl-marx-Straße 66 in den 
neukölln-arcaden, 12043 berlin

metro Rathaus neukölln

autobusët 104, 166

Stadtbibliothek Pankow

e hënë 10 – 20

e martë, e mërkurë,  
e premte ora 10 – 19

e mërkurë ora 13 – 19

e Shtunë ora 10 – 13

heinrich-böll-bibliothek

Greifswalder Str. 87, 10409 berlin

tramvaj Greifswalder Straße

tram m4

Stadtbibliothek Reinickendorf

e hënë – e premte ora 11 – 19

e Shtunë ora 11 – 16

humboldt-bibliothek

karolinenstr. 19, 13507 berlin

tramvaj tegel, metro alt-tegel

autobusët 124, 125, 
133, 220, 222

Stadtbibliothek Spandau

e hënë – e premte ora 10 – 20, 
e Shtunë ora 10 – 15

bezirkszentralbibliothek

Carl-Schurz-Str. 13, 13597 berlin

tramvaj Spandau

metro Rathaus Spandau

autobusët m32, m37, m45, 
130, 135, 136, 145, 236, 237, 
337, 638, 639, 671, X33



është kënaqësi 
për ne që të na 
vizitoni!

në të gjitha 67 bibliotekat 

ju do të gjeni një vend për të 

lexuar dhe mësuar, një pikë 

takimi, por edhe një vend për të 

ëndërruar dhe për tu çlodhur. 

bibliotekat ofrojnë libra dhe 

media të tjera për të gjithë, për 

fëmijë, të rinj dhe të rritur.

bibliotekat ofrojnë edhe më 

shumë, për shembull: lexime 

për fëmijë, leksione literature 

dhe mbrëmje filmi, ekspozita.

Vizita është falas.

Tek ne ju gjeni

libra, filma, Cd me muzikë, lojëra

media në gjuhë të   
ndryshme

media për mësimin e   
gjuhëve

Gazeta ditore dhe revista 
aktuale gjermane dhe 
ndërkombëtare

media për fëmijë dhe të rinj

asistencë në 
kërkim dhe përzgjedhje

Wlan falas

Vende pune 
për internet dhe kompjuter

Vende pune për lexim të 
qetë dhe të përqendruar

nëse dëshironi të huazoni 

media do t'ju nevojitet një 

kartë biblioteke. atëherë ju 

do ti merrni falas në të gjitha 

bibliotekat publike.  juve do t'ju 

nevojitet leja juaj e qëndrimit 

ose vërtetimi juaj i strehimit. 

fëmijëve nën 18 vjeç ju 

nevojitet një deklaratë 

pajtueshmërie e prindërve ose 

e kujdestarit ose e një personi 

përgjegjës për përkujdesjen.

katalogu i bibliotekave publike 

të berlinit në internet: 

www.voebb.de

këtu gjeni adresat  
e bibliotekave më të rëndësishme  
të çdo lagjeje

Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin (ZLB)

e hënë – e premte ora 10 – 21

e Shtunë ora 10 – 19

amerika-Gedenkbibliothek

blücherplatz 1, 10961 berlin

metro hallesches tor 

metro mehringdamm

autobusat m41, 248

berliner Stadtbibliothek

breite Str. 30 – 36, 10178 berlin

metro dhe tramvaj 
alexanderplatz

tramvaj hackescher markt

metro märkisches museum

autobusi 147

Stadtbibliothek  
Charlottenburg-Wilmersdorf

e hënë – e premte 
ora 11 – 19.30

e Shtunë ora 11 – 14

heinrich-Schulz-bibliothek

otto-Suhr-allee 96  
im Rathaus Charlottenburg

10585 berlin

metro Richard-Wagner-platz

autobusi m45

Stadtbibliothek 
Friedrichshain-Kreuzberg

e hënë – e enjte ora 10 – 19

e premte ora 10 – 17

e Shtunë ora 11 – 16

bezirkszentralbibliothek 
frankfurter allee

„pablo-neruda-bibliothek“

frankfurter allee 14 a

10247 berlin

metro frankfurter tor

tram m10, 21

Stadtbibliothek Lichtenberg

e hënë, e martë, e enjte, 
e premte ora 9 – 20

e mërkurë ora 13 – 20

e Shtunë ora 9 – 16

anna-Seghers-bibliothek

prerower platz 2 im linden-
Center, 13051 berlin

tramvaj hohenschönhausen

tram m4, m5, m17

autobusët 154, 256, 893, X54

Stadtbibliothek  
Marzahn-Hellersdorf

e hënë, e martë, e enjte, 
e premte ora 9 – 19.30

e mërkurë ora 14 – 19.30

e Shtunë ora 10 – 14

bezirkszentralbibliothek  
mark twain

marzahner promenade 52 – 54

12679 berlin

tramvaj Raoul-Wallenberg-Straße

tram m6, m8, 16

autobusët 154, 192, 195, X54

Stadtbibliothek Mitte

e hënë – e premte 
ora 10 – 19.30

e Shtunë ora 10 – 14

bezirkszentralbibliothek  
philipp Schaeffer

brunnenstr. 181, 10119 berlin

metro Rosenthaler platz

tram m1, m8, 12, autobusi 142


