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 به شما خوش آمد می گويد برلين ميتهکتابخانه ی عمومی 

کتاب، فيلم، موسيقی، روزنامه و مجله ھای مختلف را برای استفاده در محل و يا به برلين ميته کتابخانه ی عمومی 
بانه را داده و ھمچنين امکانات بسياری را برای يادگيری زبان و رسانه ھای چند ز نت گرفتن در اختيار شما قراراما

  ارائه می نمايد. 

ھمچنين استفاده از ميز ھای کار، کامپيوتر ھای متصل به اينترنت، شبکه محلی بی سيم اينترنت و امکانات دانلود 
 اطالعات رايگان می باشند.  

ه در حال حاضر دوره ھای جديد زبان آموزی، لغت نامه ھای مصور و بازی ھای متفاوت ايجاد و تکميل می شوند که ب
 طور خاص برای فراگيری زبان آلمانی مناسب ھستند.  

برای اينکه منابع آموزشی که شروع زندگی در آلمان را آسان تر می کنند، پيدا نماييد، ما تمامی کتابخانه ھا را به قفسه 
نتی زير می در آدرس اينتريگری را . راھنمايی ھا و پيوند ھای اينترنتی جالب دھای " خوش آمديد" مجھز کرده ايم 

  :يابيد
 fluechtlinge-fuer-mitte/angebote/angebote-http://www.berlin.de/stadtbibliothek/  

 

 

 ثبت نام برای استفاده 
 از امکانات کتابخانه 

 کتابخانه ھای عمومی برلين شرايط  به زودی در تمامی
ثبت نام و استفاده ی جديد، جھت استفاده ی پناھجويان برقرار 

 . خواھند شد.

افرادی که ھنوز فاقد گواھی ثبت محل سکونت 
)Meldebescheinigung ھستند ( 

 برای دريافت کارت کتابخانه صرفا به 
ھی و يا گوا (Residence Permit)  مدرک اجازه ی اقامت خود

  اسکان در اولين مرکز پذيرش آنھا 
(Accommodation Certificate)  .احتياج خواھند داشت  

 
 کارت کتابخانه برای مدت سه ماه معتبر می باشد. 

 اعتبار کارت قابل تمديد شدن است.  

  با اين کارت شناسايی می توانيد تا 
 مورد را به طور ھمزمان ١٠     
 به امانت بگيريد.       
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Bezirkszentralbibliothek  
Philipp-Schaeffer 

Brunnenstr. 181, 10119 Berlin 
   030 901 82 44 44تلفن: 

schaeffer@stb-mitte.de 
U8 Rosenthaler Platz 

  ١٩:٣٠تا  ١٠:٠٠تا جمعه از ساعت دوشنبه 
 ١٤:٠٠تا  ١٠:٠٠شنبه از ساعت 

 
 

Bibliothek am Luisenbad * 
Travemünder Str. 2, 13357 Berlin , 

   030 901 84 56 10تلفن: 
luisenbad@stb-mitte.de 

U8 Pankstraße; U8, U9 Osloer Straße  
  ١٩:٣٠تا  ١٠:٠٠دوشنبه تا جمعه از ساعت 

  ١٤:٠٠تا  ١٠:٠٠اعت شنبه از س
 
 

Bibliothek Tiergarten Süd * 
Lützowstraße 27, 10785 Berlin, 

    030 23 00 30 88تلفن: 
tiergarten-sued@stb-mitte.de 

U1 Kurfürstenstraße 
 ١٨:٠٠تا  ١٢:٣٠دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه از ساعت 

 
 

Bruno-Lösche-Bibliothek * 
Perleberger Str. 33, 10559 Berlin, 

   030 901 83 30 25تلفن: 
loesche@stb-mitte.de 

U9 Birkenstr.; S Westhafen; Bus M27 
  ١٩:٣٠تا  ١٠:٠٠دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 ١٤:٠٠تا  ١٠:٠٠شنبه از ساعت 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Hansabibliothek * 
Altonaer Str. 15, 10557 Berlin 

   030 901 83 21 56تلفن: 
hansa@stb-mitte.de 

U9 Hansaplatz; S Tiergarten, Bellevue 
  ١٩:٣٠تا  ١٣:٠٠دوشنبه تا جمعه از ساعت 

  ١٨:٠٠تا  ١٢:٠٠سه شنبه چھارشنبه و پنج شنبه از ساعت 
 
 
 

Kurt-Tucholsky-Bibliothek 
 ) Moabiter Ratschlag e. V(نھاد مسئول: .

Rostocker Straße 32,10553 Berlin 
   030 39 48 02 64تلفن: 

U9 Birkenstr., S Beusselstraße 
 ١٨:٠٠تا  ١٢:٣٠دوشنبه تا پنج شنبه 

 
 

Schiller-Bibliothek mit @hugo-
Jugendmedienetage* 

Müllerstr. 149, 13353 Berlin 
   030 901 84 56 83تلفن: 

schiller@stb-mitte.de 
U6, U9 Leopoldplatz 

 ١٩:٣٠تا  ١٠:٠٠دوشنبه تا جمعه از ساعت 
  ١٤:٠٠تا  ١٠:٠٠شنبه از ساعت 

 
 

Fahrbibliothek 
 030/ 9018- 45499تلفن: 

 
 برای معلولين* دسترسی مناسب 

 
www.stadtbibliothek-mitte.berlin.de 

  www.facebook.com/stb.mitte 


