آدرس کتابخانه های عمومی مونيخ
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
Juristische Bibliothek
Neues Rathaus
Marienplatz 8
Tel. 089 233-92709

ساعات کار
 کتابخانه مرکزیAm Gasteig:
۱۹  الى۱۰ دوشنبه تا جمعه
۱٦  الى۱۱ شنبه
کتابخانه های عمومی منطقه ای:
۱۹  الى۱۰  جمعه، پنج شنبه، سه شنبه،دوشنبه
۱۹  الى۱٤ چهارشنبه
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
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درباره ما
کتابخانه عمومی مونيخ ،یک موسسه عمومی در
شهر مونیخ است که دارای بزرگترین سیستم کتابخانه
عمومی در آلمان می باشد.

کتابخانه های ما
— کتابخانه مرکزی  Am Gasteigدارای 		
کتابخانه مخصوص کودکان و نوجوانان ،يک
آرشيو موسيقی و يک آرشيو تمبر
—  ٢٢کتابخانه عمومی منطقه ای
—  ٥اتوبوس کتاب
—  ٧کتابخانه بيمارستانی
— کتابخانه مجازی eBibliothek

کارت عضويت در کتابخانه
کارت عضویت برای تمامی افراد ساکن ،شاغل يا
محصل در منطقه مونيخ قابل دريافت است.
مدارک الزم جهت ثبت نام:
— کارت شناسايی يا گذرنامه به همراه گواهی
رسمی اقامت از طرف وزارت کشور (.)KVR
— برای افراد زير  ١٨سال عالوه بر مدارک فوق،
کارت شناسايی اولياء قانونی و فرم امضا شده
ثبت نام.
شما می توانيد فرم ثبت نام را از تمام کتابخانه های
عمومی يا آدرس اينترنتی زير دريافت کنيد:
www.muenchner-stadtbibliothek.de

در صورت مفقود شدن کارت کتابخانه:
هرچه سريعتر آن را باطل کنيد.
دسترسى به حساب کاربری آنالين:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

خدمات
این مجموعه کتابخانه بيش از سه ميليون کتاب،
روزنامه ،بازی DVD، CD ،CD-ROM ،کتابهای
الکترونیکی و بسياری محصوالت ديگر ارائه می
نماید .استفاده عمومی از محصوالت رسانه ای در
محيط کتابخانه ها رايگان است و نيازی به ارائه
کارت عضويت در کتابخانه نیست .امانت گرفتن
محصوالت رسانه ای فقط با کارت عضويت در
کتابخانه امکانپذير است.
اطالعات درباره کتابها و محصوالت رسانه اى
کتابخانه:
www.muenchner-stadtbibliothek.de

امانت گیری و بازگرداندن
با دردست داشتن کارت عضویت امکان به امانت
گرفتن حداکثر  ٢٠محصول رسانه ای در تمام
کتابخانه های عمومی مونيخ وجود دارد.
محصوالت رسانه ای فقط بايد به کتابخانه ای
بازگردانده شوند که از آن به امانت گرفته شده اند.
لطفا ً ما را از محصوالت رسانه ای گم شده يا آسيب
ديده از طریق باجه اطالع رسانی در جریان بگذارید.
مسؤوليت جايگزين کردن اين محصوالت به عهده
امانت گيرنده مى باشد.

مدت زمان امانت گيری
— کتاب ،بازیCD-ROM/DVD-ROM ،

٤هفته ،تمدید ٢x٢ :هفته
— روزنامهCD ،
 ٢هفته ،تمديد ٢x١ :هفته
— DVD
 ٢هفته

هزينه های امانت
—  ١٢ماهه ٢٠ :يورو (براى مشمولين تخفيف ١٠
يورو)
—  ٣ماهه ٧ :يورو (براى مشمولين تخفيف ٤
	یورو)
— افراد زير  ١٨سال و پناهجويان :رايگان

هزینه های ديگر
اینترنت
اینترنت (با استفاده از ٥٠ :)PCسنت برای هر ٣٠
دقیقه
 :WLANرایگان
رزرو محصوالت رسانه ای
— بزرگساالن ۱٫۲٥ :يورو برای هر سفارش
— افراد زير  ١٨سال ٦٥ :سنت برای هر سفارش
هزينه عدم بازگرداندن بموقع
— بزرگساالن ٤٠ :سنت برای هر محصول رسانه
ای و هر روز کاری
— افراد زير  ١٨سال ٢٠ :سنت برای هر
محصول رسانه ای و هر روز کاری
هزينه صدور اخطاريه برای محصوالت رسانه ای که
بموقع بازگردانده نشده اند
— اولین نامه ،يادآوری ،صدور در روز هفتم پس
از پايان مدت امانت ٢ :يورو
— دومین نامه ،اخطاريه ،صدور در روز هفدهم
پس از پايان مدت امانت ٥ :يورو
— سومین نامه ،اخطاریه رسمى ،صدور در

