:عناوين مكتبات مدينة ميونخ

ساعات العمل
المكتبة المركزية آم غاستآيغ
		
19.00-10.00 الجمعة-االثنين
16.00-11.00 السبت

Am Gasteig
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

19.00-10.00

مكتبات أحياء المدينة
 الجمعة، الخميس، الثالثاء،االثنين
19.00-14.00 األربعاء

stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
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بطاقة المكتبة

مكتبة مدينة ميونخ
مكتبة مدينة ميونخ مؤسسة عمومية في مدينة ميونخ
وهي أكبر مكتبة عمومية في ألمانيا.

مكتباتنا
— المكتبة المركزية بمركز
وبها مكتبة األطفال ومكتبة الشباب والمكتبة
الموسيقية ومكتبة دراسة الطوابع
— , ٢٢مكتبة في أحياء المدينة
— خمس حافالت متنقلة للكتب
— سبع مكتبات بالمستشفيات
— المكتبة االفتراضية eBibliothek
Am Gasteig

مجموعاتنا من الوسائط
هناك أكثر من  ٣مليون كتاب ومجلة ولعبة
وأسطوانات  CDو  DVDو  CD-ROMوكتب
الكترونية والكثير غيرها
استخدام الوسائط في قاعات ألمكتبات يمكن
استخدامها مجانا دون الحاجة لوجود بطاقة االستعارة
الخاصة بالمكتبة
استعارة الوسائط يمكن ذلك فقط باستخدام بطاقة
المكتبة
البحث عن الوسائط:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

بطاقة المكتبة متاحة لجميع األشخاص الذين يعيشون أو
يعملون أو يدرسون في منطقة ميونخ
المستندات الالزمة للتسجيل
— بطاقة الهوية أو جواز السفر باإلضافة إلى
	 إثبات التسجيل في مكتب تسجيل الوافدين ).(KVR
— بالنسبة لألطفال والشباب األقل من سنة :١٨
يضاف أيضا بطاقة ولي األمر و
استمارة التسجيل موقعة.
يمكن الحصول على استمارة التسجيل في جميع
مكتبات المدينة أو من موقع اإلنترنت
www.muenchner-stadtbibliothek.de

ضياع بطاقة المكتبة:
(ر َجاء ) اطلب من مسؤلي المكتبة على
من فضلك َ
الفور حظر استخدام البطاقة.
حسابك الشخصي على اإلنترنت:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

االستعارة/اإلرجاع
يمكنك بواسطة بطاقة المكتبة استعارة  ٢٠وسيط كحد
أقصى من جميع مكتبات مدينة ميونخ.
يمكن إرجاع الوسائط فقط إلى المكتبة التي تم
استعارتهم منها.
في حالة فقد أو إتالف الوسائط:
(ر َجاء ) قم بإبالغ مسؤول االستعالمات.
من فضلك َ
سيتم مطالبتك بالتعويض المماثل.

مدة االستعارة
— الكتب ،واأللعاب ،وأسطوانات
			
CD-ROM/DVD-ROM

 ٤أسابيع ،التمديد ۲ x ۲ :أسبوعين
— أسطوانات  CDوالمجالت
أسبوعين ،التمديد x ۱ :أسبوعين
— أسطوانات DVD
أسبوعين



رسوم االستعارة
— لمدة  ١٢شهرا ٢٠:يورو (قيمة مخفض ة  ١٠يورو)
— لمدة  ٣أشهر ٧ :يورو (قيمة مخفض ة  ٤يورو)
— مجانا لألطفال والشباب األقل من  ١٨عاما ولطالبي
وطالبات اللجوء

تكاليف اضافية
االنترنيت:
— استخدام االنترنيت (الكمبيوتر الشخصي)٥٠ :
سنت  ٣٠ /دقيقة
— الوير لس :مجانا
حجز الوسائط
— الكبار ،عن كل طلب ١٫٢٥ :يورو
— األطفال ،عن كل طلب ٦٥ :سنت
رسوم عدم االلتزام بمدة االستعارة
— الكبار ،لكل وسيط  ٤٠ :سنت عن كل يوم عمل
— األطفال ،لكل وسيط ٢٠ :سنت عن كل يوم عمل
رسائل التنبيه
— الرسالة األولى = للتذكير في اليوم  ٧لنهاية مدة
 ٢يورو
االستعارة
— الرسالة الثانية = للتنبيه في اليوم  ١٧لنهاية مدة
 ٥يورو
االستعارة
— الرسالة الثالثة = لإلخطار في اليوم  ٥٠لنهاية مدة
االستعارة  ١٠يورو

