
مرحًبا بالالجئين!

مكتبات برلين العامة 
من أجلكم أنتم وأطفالكم

 Stadtbibliothek
Steglitz-Zehlendorf

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۰ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء

السبت من الساعة ۱۲ صباًحا إلى الساعة ٥ عصًرا

Ingeborg-Drewitz-Bibliothek
.Grunewaldstr رقم ۳، 

ص.ب. ۱۲۱٦٥ برلين
Steglitz قطار الضواحي محطة

Rathaus Steglitz قطار الضواحي محطة
حافلة M48 وM82 وM85 و170 و186 و188 

X83و282 و283 و284 و285 و380 و

 Stadtbibliothek
Tempelhof-Schöneberg

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۰ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء

السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۲ ظهًرا

Eva-Maria-Buch-Haus
.Götzstr رقم ۱۲/۱۰/۸، 

ص.ب. ۱۲۰۹۹ برلين
Alt Tempelhof قطار الضواحي محطة

الحافلة M46، و140، و184، و246

 Stadtbibliothek
Treptow-Köpenick

االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من 
الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء

األربعاء من الساعة ۱ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء
السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۲ ظهًرا

 Mittelpunktbibliothek
Köpenick „Alter Markt“

Alter Markt 2، ص.ب. ۱۲٥٥٥ برلين
Köpenick قطار الضواحي محطة
ترام 27، 60، 61، 62، 67، 68

حافلة 164، 165

Stadtbibliothek Neukölln
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۱ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء

السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۱ ظهًرا

Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße ٦٦ في مجمع 

Neukölln-Arcaden، ص.ب. ۱۲۰٤۳ برلين
Rathaus Neukölln قطار الضواحي محطة

حافلة 104، 166

Stadtbibliothek Pankow
االثنين من الساعة ۱۰ صباًحا 

إلى الساعة ۸ مساًء
الثالثاء والخميس والجمعة من الساعة 

۱۰ صباًحا إلى الساعة ۷ مساًء،
األربعاء من الساعة ۱ ظهًرا إلى الساعة ۷ مساًء
السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۱ ظهًرا

Heinrich-Böll-Bibliothek
.Greifswalder Str رقم ۸۷، 

ص.ب. ۱۰٤۰۹ برلين
Greifswalder Straße قطار الضواحي محطة

M4 ترام

Stadtbibliothek Reinickendorf
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۱ صباًحا إلى الساعة ۷ مساًء

السبت من الساعة ۱۱ صباًحا إلى الساعة ٤ عصًرا

Humboldt-Bibliothek
.Karolinenstr رقم ۱۹، 

ص.ب. ۱۳٥۰۷ برلين
Alt-Tegel مترو أنفاق ،Tegel قطار الضواحي

الحافلة 124، 125، 133، 220، 222

Stadtbibliothek Spandau
من االثنين إلى الجمعة من الساعة ۱۰ 

صباًحا إلى الساعة ۸ مساء، والسبت من 
الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۳ عصًرا

Bezirkszentralbibliothek
.Carl-Schurz-Str رقم ۱۳، 

صندوق بريد ۱۳٥۹۷ برلين
Spandau قطار الضواحي محطة

Rathaus Spandau قطار الضواحي محطة
حافلة M32 وM37 وM45 و130 و135 و136 
X33و145 و236 و237 و337 و639 و671 و



لكم تسعدنا زيارتكم وتسرنا!

تجدون في كل المكتبات البالغ عددها 
٦۷ مكتبة مكاًنا للقراءة والتعلم، ونقطة 
التقاء، ولكن أيًضا هناك مكان لألحالم 

واالستجمام. وتقدم المكتبات كتًبا ووسائط 
أخرى للجميع، لألطفال والصبيان والبالغين.

كما تقدم المكتبات الكثير غير ذلك، 
مثل: القراءة لألطفال، والقراءات األدبية 

واألمسيات السينمائية والمعارض.

الزيارة مجانية!

تجدون لدينا
كتًبا وأفالًما وأسطوانات موسيقية ومسرحيات

وسائط بلغات متعددة
وسائط لتعلم اللغات

صحًفا يومية وجرائد ألمانية حديثة وبعضها دولية
وسائط لألطفال والشباب

اإلشراف على علمية البحث واالنتقاء

شبكة إنترنت السلكية مجانية
أماكن للعمل على اإلنترنت والحواسيب
أماكن عمل للقراءة الهادئة والمركّزة

إذا كنت تريد استعارة وسائط محددة، فأنت 
بحاجٍة إلى بطاقة هوية للمكتبة. ويمكنك 

الحصول عليها مجاًنا في جميع المكتبات 
العامة. أنت بحاجة إلى إذن اإلقامة المؤقت 

الخاص بكم أو شهادة االستضافة. 

يحتاُج األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
۱۸ عاًما إلى خطاب عدم ممانعة من ولّي 

األمر أو الوصّي أو شخص مشرف.

تجدون كتالوج مكتبات برلين العامة 
على شبكة اإلنترنت على الرابط: 

www.voebb.de

هنا تجدون عناوين أهم المكتبات 
في كل منطقة

 Zentral- und Landesbibliothek
Berlin (ZLB)

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۰ صباًحا إلى الساعة ۹ مساًء

السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۷ مساًء

Amerika-Gedenkbibliothek
ميدان Blücherplatz رقم ۱، 

صندوق بريد ۱۰۹٦۱ برلين
 Hallesches Tor مترو أنفاق
Mehringdamm مترو أنفاق

حافلة M41، رقم ۲٤۸

Berliner Stadtbibliothek
.Breite Str رقم ۳۰ - ۳٦، 
صندوق بريد ۱۰۱۷۸ برلين

Alexanderplatz مترو أنفاق وقطار الضواحي ميدان
Hackescher Markt قطار الضواحي في محطة

Märkisches Museum مترو أنفاق محطة
حافلة 147

 Stadtbibliothek
Charlottenburg-Wilmersdorf

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۱ صباًحا إلى الساعة ۷:۳۰ مساًء

السبت من الساعة ۱۱ صباًحا إلى الساعة ۲ ظهًرا

Heinrich-Schulz-Bibliothek
Otto-Suhr-Allee رقم ۹٦

Charlottenburg في مبنى بلدية
ص.ب. ۱۰٥۸٥ برلين

Richard-Wagner-Platz مترو أنفاق
M45 الحافلة

Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg
 من االثنين إلى الخميس من الساعة 

۱۰ صباًحا إلى الساعة ۷ مساًء
الجمعة من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ٥ عصًرا
السبت من الساعة ۱۱ صباًحا إلى الساعة ٤ عصًرا

Bezirkszentralbibliothek Frankfurter Allee
„Pablo-Neruda-Bibliothek“

Frankfurter Allee 14 A

ص.ب. ۱۰۲٤۷ برلين
Frankfurter Tor مترو أنفاق

ترام M10، رقم ۲۱

Stadtbibliothek Lichtenberg
االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من 
الساعة ۹ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء

األربعاء من الساعة ۱۳ صباًحا إلى الساعة ۸ مساًء
السبت من الساعة ۹ صباًحا إلى الساعة ٤ عصًرا

Anna-Seghers-Bibliothek
Prerower Platz رقم ۲

Linden-Center
ص.ب. ۱۳۰٥۱ برلين

Hohenschönhausen مترو أنفاق
M17و M5و M4 ترام

X54 ،893 ،256 ،154 الحافلة

Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf
االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من 
الساعة ۹ صباًحا إلى الساعة ۷:۳۰ مساًء

األربعاء من الساعة ۲ عصًرا إلى الساعة ۷:۳۰ مساًء
السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۲ ظهًرا

Bezirkszentralbibliothek Mark Twain
Marzahner Promenade رقم ٥۲-٥٤

ص.ب. ۱۲٦۷۹ برلين
قطار الضواحي محطة 

Raoul-Wallenberg-Straße
ترام M6 وM8 و16

X54 ،195 ،192 ،154 الحافلة

Stadtbibliothek Mitte
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
۱۰ صباًحا إلى الساعة ۷:۳۰ مساًء

السبت من الساعة ۱۰ صباًحا إلى الساعة ۲ ظهًرا

 Bezirkszentralbibliothek
Philipp Schaeffer

.Brunnenstr ۱۸۱، ص.ب ۱۰۱۱۹ برلين
Rosenthaler Platz قطار الضواحى محطة

ترام M1، وM8، و12، حافلة 142


