آدرس کتابخانهء عامهء مونشن
Am Gasteig
Rosenheimer Straße 5
Tel. 089 48098-3313
Allach-Untermenzing
Pfarrer-Grimm-Straße 1
Tel. 089 1893299-0
Berg am Laim
Schlüsselbergstraße 4
Tel. 089 95446647-0
Bogenhausen
Rosenkavalierplatz 16
Tel. 089 928781-0
Fürstenried
Forstenrieder Allee 61
Tel. 089 7596989-0
Giesing
Deisenhofener Straße 20
Tel. 089 1893129-0
Hadern
Guardinistraße 90
Tel. 089 1893799-0
Hasenbergl
Blodigstraße 4
Tel. 089 5505988-0
Isarvorstadt
Kapuzinerstraße 28
Tel. 089 5454178-0
Laim
Fürstenrieder Straße 53
Tel. 089 1273733-0
Maxvorstadt
Augustenstraße 92
Tel. 089 525685

Milbertshofen
Schleißheimer Straße 340
Tel. 089 18937859-0
Moosach
Hanauer Straße 61a
Tel. 089 30905479-0
Neuaubing
Radolfzeller Straße 15
Tel. 089 1795989-0
Neuhausen
Nymphenburger Str. 171a
Tel. 089 233-82450
Neuperlach
Charles-de-Gaulles-Str. 2a
Tel. 089 1893680
Pasing
Bäckerstraße 9
Tel. 089 233-37265
Ramersdorf
Führichstraße 43
Tel. 089 4613341-0
Schwabing
Hohenzollernstraße 16
Tel. 089 4521363-0
Sendling
Albert-Roßhaupter-Str. 8
Tel. 089 746351-0
Waldtrudering
Wasserburger Landstraße 241
Tel. 089 4306372
Westend
Schießstättstraße 20c
Tel. 089 18937838-0

اوقات باز بودن کتابخانه
Am Gasteig کتابخانهء عامهء ام گاشتیگ
 بجه۱۹  بجه الی۱۰  از:دوشنبه الی جمعه
 بجه۱۶  بجه الی۱۱  از:شنبه
کتابخانه های دیگر عامه در شهر
 بجه۱۹  بجه الی۱۰  از: جمعه، پنجشنبه، سه شنبه، دوشنبه
 بجه۱۹  بجه الی۱۴  از:چهارشنبه
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
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کارت کتابخانه

در مورد ما
کتابخانهء شهر مونشن یک نهاد شهر ایالت مونش
است .این کتابخانه یکی از کتابخانه های بزرگ عامهء
کشور آلمان به حساب میرود.

کارت کتابخانه را همه کسان که در منطقهء مونشن
زندگی میکنند ،کار می کنند و یا تحصیل ،می توانند
بدست بیاورند.
مدارک برای ثبت نام:
 شناسنامه و یا پاسپورت با ورق ثبت نام شهر برای اطفال و جوانان زیر  ۱۸سال ،با شناسنامهءوالدین شان و ورق ثبت نام امضا شده.
ورق ثبت نام را از تمام کتابخانه ها و از انترنت می
توانید بدست بیاورید.
www.muenchner-stadtbibliothek.de

در صورت مفقوط شدن کارت کتابخانه:
لطفا کارت گم شده را باطل بسازید
حساب کاربری شما در اینترنت:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

کتابخانه های ما
 کتابخانهء اَم گایشتیگدارای کتابخانهء اطفال و جوانان میباشد ،کتابخانهء
موزیک و کتابخانهء مربوط به تمبر /پست شناسی
  ٢١کتابخانه های عامه در شهر  ٥اتوبوس کتاب  ٧کتابخانه های بیمارستان  ٢رسانهء سیار کتابخانهء حقوقیAm Gasteig

پیشنهاد و ارائه های ما
بیشتر از سه میلیون کتاب ،مجله ،بازی ها،
 ،CD-ROMs، DVDs، CDsکتاب های الکترونیکی و بیشتر.
استفاده از این وسایل میدیا در اتاق های کتابخانه
بدون کارت کتابخانه مجانی است .به امانت گرفتن
وسایل از کتابخانه مگر با کارت کتابخانه ممکن
است.
جستجو در میدیا  /کتالک انترنتی:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

امانت گرفتن  /بازدهی
با داشتن کارت کتابخانه می توانید  ۲۰وسایل میدیا
را از تمام کتابخانه های مونشنن به امانت بگیرید.
بازدهی وسایل باید به همان کتابخانه ها دوباره تحویل
داده شود.
وسایل میدیا را گم کرده اید و از نزد شما خراب شده
است؟
در بخش معلومات باید گزارش داده شود .ما در آن
صورت جبران آن را از شما تقاضا می کنیم.

زمان امانت
 کتاب ،بازی هاCD-/DVD-ROMs،چهار هفته ،تمدید آن دو بار هر بار برای دو هفته
  CDsو مجالتدو هفته ،تمدید یک بار برای دو هفته
 DVDsدو هفته

مخارج کارت
  ۱۲ماه ۲۰ :یورو ( با مراعات  ۱۰یورو)  ۳ماهه ۷ :یورو ( با مراعات  ۴یورو) -برای اطفال ،جوانان زیر  ۱۸سال و مهاجرین مجانی است.

مخارج اضافی
انترنت:
 برای استفاده از انترنت با کمپیوتر ،نیم ساعت آن: ۵۰سینت
 استفاده از ویالن مجانی استریزرف کردن وسایل میدیا:
 برای بزرگساالن :برای هر سفارش  ۱،۲۵یورو زیر  ۱۸سال :برای هر سفارش  ۶۵سینتهزینه های ایجاد شده:
 برای بزرگساالن :برای هر وسیلهء میدیا و روزآن ۴۰ ،سینت
 زیر  ۱۸سال :برای هر وسیلهء میدیا و روز آن، ۲۰سینت
نوشتن نامه ها جهت یادآوری وسایل میدیا که دوباره
داده نشده است
 .۱نامه جهت یادآوری به تاریخ  ۷روز بعد ازمهلت امانت ۲ :یورو
 .۲نامه جهت اخطاریه به تاریخ  ۱۷روز بعد ارمهلت امانت ۵ :یورو
 .۳نامه جهت باخبری پس از سپری نمودن  ۵۰روزبعد از مهلت امانت ۱۰ :یورو

