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  برلين ترحب بكم وسط –المكتبة العامة 

االستخدام بغرض والجرائد الكتب واألفالم والموسيقى والمجالت  برلينوسط  –المكتبة العامة توفر 
ساب العديد من مما يفيد في اكتبما في ذلك الكثير من الوسائط المتعددة، ، أيضا االستعارةداخل المكتبة أو 

 ة. المھارات اللغوية وتعلم اللغ

 كما أن استخدام اإلنترنت وأجھزة الحاسب اآللي واإلنترنت الالسلكي وخدمات التنزيل مجاني في المكتبة. 

بشكل المصورة واأللعاب التي تتناسب  والقواميستم بالفعل توفير العديد من الدورات اللغوية الجديدة 
 اللغة األلمانية. تعلم في خاص مع اكتساب المھارات المختلفة 

لكم في ألمانيا، فقد وفرنا في جميع تساھم في تيسير الحياة اليومية إلى تلك الوسائط التي بسھولة وصول ولل
  ترحيب". للمزيد من المعلومات والروابط الھامة:  رفوفالمكتبات "

fluechtlinge/-fuer-mitte/angebote/angebote-p://www.berlin.de/stadtbibliothekhtt 

 

 التسجيل لالستفادة من خدمات لمكتبات  

  اعتبارا من اآلن تسري قواعد جديدة للتسجيل 
  واالشتراك في المكتبات العامة في برلين من

 ن اللجوء. عأجل الالجئين والباحثين 
      

  تسجيل ين ال يحملون إثبات الذحيث أن األشخاص
إلى إذن  فقطرسمي من السلطات المحلية، يحتاجون 

اإلقامة  تصريح اإلقامة المؤقت لطالبي اللجوء أو
من أجل ، (شھادة اإلقامة) االستقبال األولي في مركز

 الحصول على بطاقة اشتراك المكتبة: 
 

  لمدة وتكون بطاقة اشتراك المكتبة سارية المفعول
 ستة أشھر. 

 
  .يمكن تمديد فترة الصالحية 

 
  10من خالل ھذه البطاقة يمكن استعارة  

  وسائط مختلفة في ذات الوقت، كحد أقصى،     
  جانا.م     
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Hansabibliothek*  
 مكتبة ھانزا*

Altonaer Str. 15, 10557 Berlin  
 56 21 83 901 030ھاتف: 

hansa@stb-mitte.de 
،  Hansaplatz  ،Tiergarten Sمحطة ،  U9المترو 

Bellevue,  
  19:30 – 13:00االثنين والجمعة: الساعة 

 18:00 – 12:00الثالثاء، األربعاء، الخميس: الساعة 
  

Kurt-Tucholsky-Bibliothek  
  ولسكيتوخ-مكتبة كورت

 ).Moabiter Ratschlag e. V(التمويل واإلشراف: 
Rostocker Straße 32,10553 Berlin 

  64 02 48 39 030ھاتف: 
   Birkenstr  ،S Beusselstraßeمحطة ،  U9المترو 
   18.00 – 12:30الخميس: الساعة  –االثنين 

 
 

Schiller-Bibliothek mit @hugo-
Jugendmedienetage*  

  ھوغو-مكتبة شيلر مع أيام إعالم الشباب*
Müllerstr. 149, 13353 Berlin 

  83 56 84 901 030تف: اھ
schiller@stb-mitte.de 

  Leopoldplatzمحطة  U6, U9المترو 
  19:30 – 10:00االثنين حتى الجمعة: الساعة 

 14:00 – 10:00السبت: الساعة 
 

Fahrbibliothek  
 المكتبة المتنقلة

 45499-030/9018ھاتف: 
 
 قين للمعا الدخول ُمتاحةإمكانية  *
 

www.stadtbibliothek-mitte.berlin.de 
    www.facebook.com/stb.mitte  

 

 

 

 وسط برلين  –المكتبة العامة 
 
 

Bezirkszentralbibliothek  
Philipp-Schaeffer  

  مكتبة الدائرة المركزية، فيليب شيفر
Brunnenstr. 181, 10119 Berlin   

  44 44 82 901 030 ھاتف:
schaeffer@stb-mitte.de  

 Rosenthaler Platzمحطة ، U8 الخط مترو:
  Rosenthaler Platzمحطة   U8الخط 

  19:30 – 10:00االثنين حتى الجمعة: الساعة 
 14:00 – 10:00السبت: الساعة 

 
Bibliothek am Luisenbad*   

  مكتبة لويزن باد*
Travemünder Str. 2, 13357 Berlin   

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

   ،Pankstraßeمحطة ، U8 : الخطالمترو
 Osloer Straßeمحطة  U8، U9 الخطوط

  19:30 – 10:00االثنين حتى الجمعة: الساعة 
 14:00 – 10:00السبت: الساعة 

 
Bibliothek Tiergarten Süd*   

  مكتبة حديقة الحيوان جنوب*
Lützowstraße 27, 10785 Berlin,  

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

 Kurfürstenstraßeمحطة ، U1المترو 
  18:00 – 12:30االثنين، الثالثاء، الخميس الساعة 

 
Bruno-Lösche-Bibliothek*   

 لوشة-مكتبة برونو*
Perleberger Str. 33, 10559 Berlin,   

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

   ،Birkenstrمحطة ، U9المترو 
 S Westhafenمحطة  M27الباص 

  19:30 – 10:00االثنين حتى الجمعة: الساعة 
 14:00 – 10:00السبت: الساعة 

  
 
 

 


