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Pablo Neruda Bibliothek, Friedrichshain 

donderdag 19 juni 2014 

Een zijstraatje aan een drukke boulevard leidt naar een pleintje met de Pablo Neruda 

Bibliothek, geopend in 2011. Een oud schoolgebouw werd met Europese middelen en 

districtmiddelen gerenoveerd tot een open, licht openbaar bibliotheekgebouw. Gelegen naast 

de muziekacademie en de Kindergarten, krijgt ze heel wat kinderen over de vloer. Het is de 

enige bibliotheek in Friedrichshain-Kreuzberg: een jonge buurt met kleine kinderen, jongeren 

zijn in de buurt en in de bib quasi niet aanwezig. De werking van de bib volgt de groei van de 

bevolking.  

Een uitnodigende hal met een poster in diverse talen verwelkomt de bezoeker. Het gebouw 

met drie verdiepingen werd opengewerkt zodat de etages zichtbaar worden. Eenmaal je in de 

bib bent, zijn de verdiepingen gescheiden en bereikbaar via een trappenhal of lift. Elke 

verdieping heeft nog de oude structuur van aparte klaslokalen behouden d.w.z. de gang met 

de lokalen, maar de muur is weggehaald zodat een open ruimte gecreëerd wordt. Maar 

omwille van plaatsgebrek heeft men de lokalen visueel terug gesloten door de haakse 

opstelling van de rekken. Jammer.  

Net zoals in alle bezocht Berlijnse bibliotheken, is ook hier veel ruimte ingenomen door 

kantoren en backoffice.   

Rechts kom je terecht in een gezellig leescafé met wifi (aanwezig in de hele bib), tijdschriften 

en kranten. Het personeel en de werking van het café ondersteunt de bibwerking. In het café 

zijn mensen tewerkgesteld in het kader van sociale economie. Dit betekent een meerwaarde 

zowel voor het café als voor de bib.  

Links loop je de bibliotheek in.  

Aan het Servicepunt op de benedenverdieping kun je terecht voor uitleen met zelfscanbalies, 

betalingen voor bestsellers (2 euro per stuk), inschrijvingen, reservaties en problemen. 

Op de eerste verdieping vinden we de Familienbibliothek met een peuter- en kleuterhoek, 

materialen voor ouders en kinderboeken en informatieve materialen voor kinderen, 

vreemdtalige kinderboekjes ( o.a. Engels, Spaans en Frans). Een 50-tal thematische 

Medienkiste staan ter beschikking van ouders en leerkrachten. Leerkrachten worden extra 

ondersteund door leerkrachtenmateriaal en boekensets van 10 exemplaren.   

De bib zet tal van projecten op om de taal- en leesvaardigheid van kinderen te verhogen. 

‘Kinderen moet woordsterk (Wordstark) worden. Kinderen beleven literatuur met al hun 

zintuigen’ zijn uitgangspunten voor hun werking.  

Een boekenproject Lesestart, vergelijkbaar met Boekbaby’,s heeft naast de doelgroep baby’s 

en peuters ook aandacht voor kleuters. Daarna schuiven de kinderen in de schoolprojecten 

in.  

De bib ontwikkelde diverse workshops, die steeds kant- en klaar ter beschikking staan van 

het personeel. De materialen zitten in één box. Op elk moment kan eender welke workshop 
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gegeven worden aan klasgroepen. Een aparte ruimte, met aangepaste inrichting, biedt ruimte 

aan één klas.  

Een project met taalarme kinderen werkt 1 keer per maand met 10 kinderen gedurende een 

schooljaar. De ouders en leerkrachten worden bij het project betrokken via een ouderavond. 

Personeelstekort weerhoudt de bib ervan dit project aan meerdere groepen aan te bieden.  

Al deze projecten en nog meer vind je terug op http://www.berlin.de/stadtbibliothek-

friedrichshain-kreuzberg/lesen-lernen/kinder-werden-wortstark/ 

Op de tweede verdieping bevindt zich de uitgebreide Musikbibliothek met een grote collectie 

partituren moderne muziek. De Artothek heeft een dubbel doel: kunstenaars ondersteunen 

en kunstuitleen. Verder vinden we hier de belletrie en kunstboeken. Met het project Berliner 

Lëse Buhne krijgen lokale auteurs een kans: boeken, lezingen en optredens.  

Op de derde verdieping is er het Multimedia-Lernzentrum met 10 Internet-PCs. De rest van 

de collectie vinden we hier terug.  

Opmerkelijk is ook het hoekje Welcome Kultur: een soort van onthaal voor anderstaligen, 

gefinancierd door Europese Gemeenschap. We leren dat omkadering, flyers,… wel 

gefinancierd kunnen worden, boeken en andere media niet. Subsidie aanvragen is een 

arbeidsintensief project, maar levert resultaten op, weliswaar enkel projectmatig. Vraag blijft 

of men er in slaagt dit in de reguliere werking op te nemen. Een aantal projecten 

ondersteunen deze collectie: voorlezen in het Spaans voor de moeders, soort van leesclub, 

voor moeilijklezenden.  

Deze bibliotheek wil een baken zijn in haar gemeenschap en ze slaagt hier ook in.  
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