ناونیشانی کتێبخانەکانی شاری میونشن
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

کاتەکانی کردنەوە
کتێبخانەی سەرەکی لە ئام گاستایگ
١٩،٠٠  تا١٠،٠٠ دوشەممە – هەینی کاتژمێر
١٦،٠٠  تا١١،٠٠ شەممە کاتژمێر

Am Gasteig

کتێبخانەی گەڕەک و ناوچەکانی شار
 تا١٠،٠٠ هەینی،پێنج شەممە،سێ شەممە،دوشەممە
١٩،٠٠
١٩،٠٠  تا١٤،٠٠ چوارشەممان تەنها کاتژمێر
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
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کتێبخانەی شاری میونشن
سەبارەت بە ئێمە:
کتێبخانەی شاری میونشن دامەزراوەیەکی شاری میونشنی
پایتەختی هەرێمە .پەڕتوکخانەکەمان گەورەترین سیستەمەی
کتێبخانەی شارە لە ئەڵمانیا.
لقەکانی کتێبخانەکانمان:
– کتێبخانەی سەرەکی لە ئام گاستایگ )(Am Gasteig
...کە بێجگە لە کتێبخانەیەکی گشتی  ،کتێبخانەیەکی مندااڵن/الوان
...کتێبخانەیەکی مۆسیقا و کتێبخانەیەکی تایبەتی دراو و پول و
...ئەرشیڤێکی گەورە لەخۆ دەگرێت
–  ٢٢لقی کتێبخانە لە ناوچە وگەڕەکەکانی شاری میونشن
–  ٥کتێبخانەی گەڕۆك (بە پاس)
–  ٧کتێبخانە لە نەخۆشخانەکان
– کتێبخانەی ئەلەکترۆنی لە ئینتەرنێت
خزمەتگوزاریەکانمان:
– زۆرتر لە  ٣ملیۆن کتێب  ،گۆڤار  ،یاری , CDs ،
eBooks , CD-ROMs , DVDs...
...وە زۆر میدیای تر.
– خوێندنەوە وبەکارهێنانی ئەم کتێب و کەرەستانە (میدیا(
...لەناو کتێبخانەدا بێ بەرامبەرە.
– تەنها وەرگرتنی میدیاکان بۆ ماوەیەکی دیاریکراو (إستعارة(
...بە کارتی ئەندامێتی کتێبخانە دەبێت.
– گەڕان بە دوای میدیاکاندا لەڕێگەی کەتەلۆگی ئۆنالین.
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac...

کارتی کتێبخانە:
هەر کەسێك کە لە شاری میونشن یان لە دەوروبەری نیشتەجێ
بێت ,یاخود کاربکات یان بخوێنێت دەتوانێت ببێتە خاوەنی کارتی
کتێبخانە.
بەڵگەنامەی پێویست بۆ وەرگرتنی کارت:
کارتی باری کەسێتی ئەڵمانی یان پاسپۆڕت لەگەڵ پشتگیری
فەڕمی نیشتەجێبون.
بۆ منااڵن و الوانی ژێر تەمەن  ١٨ساڵ  ،بێجگە لەو بەڵگانەی
سەرەوە پێویست بە کارتی باری کەسێتی خاوەن مناڵ یان
سەرپەرشتیاری مناڵ دەکات .وە دەبێت ئەو کەسەش فۆرمی
ناونوسکردنی مناڵەکە واژۆ بکات.
فۆڕمی ناونوسکردن لە هەمو کتێبخانەکانی شاری میونشن هەیە
یان دەتوانرێت لە :
 www.muenchner-stadtbibliothek.deدابەزێنرێت.
لە کاتی ونبون و لەناوچونی کارتەکە تکایە ئاگادارمان بکەنەوە
بۆ داخستنی کارتەکە.
لە ئینتەرنێت دەتوانرێت هەمو کاتێك تەماشای بار و ڕەوشی
کارتی ئەندامێتی ( )Benutzerkontoبکرێت.
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

وەرگرتن  /گەڕانەوە
بە کارتی کتێبخانە دەتوانرێت تا  ٢٠کتێب و میدیا بۆ کاتێکی
دیاریکراو وەربگیرێت.
گەڕانەوەی میدیاکان تەنها لەو کتێبخانەیە دەبێت
کە لێی وەرگیراوە.
ونبون و لەناوچونی کتێب و میدیاکان:
لە کاتی ونبون و لەناوچونی کتێب و میدیاکان
تکایە پەیوەندیمان پێوە بکەن.
ئێمە داوای نرخی کتێبی لەناوچو دەکەین.

ماوەی وەرگرتنی میدیاکان :
– کتێب  ،یاری  CD-ROM ،بۆ  ٤هەفتە وەردەگیرێت.
...تازە کردنەوەی ماوە  ٢جار،هەر جارەی بۆ٢هەفتە.
–  CDو گۆڤارەکان بۆ٢هەفتە /تازەکردنەوە١جار بۆ٢هەفتە.
–  DVD'sتەنها بۆ  ٢هەفتە.

نرخی کارتی کتێبخانە
بۆ  ١٢مانگ  ٢٠یۆرۆ (داشکاندن  ١٠یۆرۆ(
بۆ  ٣مانگ  ٧یۆرۆ (داشکاندن  ٤یۆرۆ(
بۆ منااڵن و الوانیژێر تەمەن  ١٨ساڵ و
پەنابەران بێ بەرامبەرە.

نرخی خزمەتگوزاریەکانی تر
ئینتەرنێت  ٠,٥٠یۆرۆ بۆ  ٣٠خولەك.
WLANبێ بەرامبەرە. .
نرخی خواستنی کتێب (حجز کردن(:
– بۆ گەورە  ١,٢٥یۆرۆ بۆ هەر کتێبێك.
– بۆ ژێر  ١٨سااڵن  ٠،٦٥یۆرۆ بۆ هەر کتێبێك.
نرخی درەنگ گێڕانەوە:
– بۆ گەورە  ٠،٤٠یۆرۆ بۆ هەر میدیایەک و
...هەر ڕۆژێکی کار.
– بۆ ژێر تەمەنی  ١٨سااڵن  ٠،٢٠یۆرۆ.
نرخی ئاگادارکردنەوە بە هۆی نەگێڕانەوەی میدیاکان:
یەکەم نامەی ئاگادارکردنەوە:
لە  ٧هەمین ڕۆژ دوای نەگێڕانەوە  ٢،-یۆرۆ
دووەم نامەی ئاگادارکردنەوە:
لە  ١٧هەمین ڕۆژ دوای نەگێڕانەوە  ٥،-یۆرۆ
سێهەم نامەی ئاگادارکردنەوە:
لە  ٥٠هەمین ڕۆژ دوای نەگێڕانەوەی  ١٠،-یۆرۆ

