میونخ شہر الئبریریاں پتے

کھولنے کے اوقات
www.muenchner-stadtbibliothek.de/offen

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
aktuell geschlossen
stb.neuaubing.kult@
muenchen.de
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
Monacensia
Maria-Theresia-Straße 23
Telefon 089 41 94 72 - 0

stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
www.facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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الئبریری کارڈ

ھمارے بارے میں
میونخ سٹی الئبریری میونخ کے شہر کی ایک
سہولت ہے .یہ جرمنی میں سب سے بڑی میونسپل
الئبریریوں
میں سے ایک ہے.

ہمارا الئبریریاں
— الئبریری Stadtbibliothek Am Gasteig
بچوں کی الئبریری ،موسیقی کی الئبریری اور فئال
ٹیلئک الئبریری کے ساتھ
—  21برانچ الئبریریاں
—  5کتب بسوں
—  7ہسپتال الئبریریاں
—  2میڈیا موبائل
— قانون الئبریری

ہماری پیشکش
تین ملین سے زائد کتابیں ،رسالے ،کھیل ،سی ڈیز،
ڈی وی ڈی ،سی ڈی روم ،الیکٹ رانک کتابوں اور
زیادہ.
میڈیا استعمال میں کوئی الئبریری کارڈ کے ساتھ
الئبریریوں کے احاطے میں ممکن ہے.
میڈیا کے قرضے ایک الئبریری کارڈ کے ساتھ ہی
ممکن ہے.
میڈیا آالت تالش  /آن تفصیلی فہر ست:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

الئبریری کارڈ تمام اف راد کی ،میونخ خطے میں
رہنے سکتے ہیں کام کرنے یا ابھی تعلیم حاصل
کرنے والے لوگ سی ممکن ہے.
رجسٹریشن کے لئے کاغذات:
— رجسٹریشن آفس کی رجسٹریشن س رٹیفکیٹ کے
— ساتھ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ
بچوں اور والدین یا سرپرستوں کی  /کے بیان اور
دستخط رجسٹریشن فارم کے عالوہ میں  18سال
سے کم نابالغوں کی.
رجسٹریشن فارم تمام عوامی الئبریریوں یا آن
الئن پر دستیاب ہے
www.muenchner-stadtbibliothek.de

الئبریری کارڈ کے نقصان:
فوری طور پر چھوڑ ب راہ مہربانی کارڈ بالک
کرین
انٹرنیٹ پر آپ کے اکاؤنٹ:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/opac

قرض  /واپسی
آپ کی الئبریری کارڈ کے ساتھ قرضے لینے کی
تمام میونخ میونسپل الئبریریوں میں  20میڈیا کی
ایک زیادہ سے زیادہ ممکن ہے.
میڈیا کی واپسی شہر الئبریری جہاں وہ ادھار لیا
رہے تھے میں ہی ممکن ہے.
کھو یا نقصان پہنچا؟
معلومات پر الگ ان کریں .ہم مناسب معاوضہ کے
لئے بارے میں سوچیں.

قرض کے مدت
— کتابیں ،کھیل ،سی ڈی  /ڈی وی ڈی روم:
 4ہفتوں ،توسیع کے  2ایکس  2ہفتے
— سی ڈیز ،رسائل:
 2ہفتے ،توسیع 1 :ایکس  2ہفتے
— ڈی وی ڈی:
دو ہفتے

کارڈ کے فیس
 12ماہ( € 20،00 :کم کر )€ 10،00
 3ماہ( € 7،00 :کم )€ 4،00
 18سال سی کم اور پناہ گزینوں کے

—
—
—
لئے مفت

بچوں کے

اضافی فیس
انترنت:
— انٹ رنیٹ اور کمپیوتر کا استعمال  30منٹ € 0،50
—  : WLANمفت
بکنگ کے لئے
— بالغوں € 1،25 :سفارش کے مطابق
—  18سال سے کم :سفارش فی € 0،65
ناکامی کی فیس
بالغوں :ہر میڈیا اور کھولنے دن 40 ،سینٹ
—  18سال سے کم :ہر میڈیا اور کھولنے دن،
 20سینٹ
واپس آ میڈیا کے لئے تحریری وارننگ
—  1.پڑھنا  /قرضے کی مدت سے  th 7کیلنڈر
کے دن یاد دہانی€ 2،00 :
—  2.پڑھنا  /قرضے مدت سے  17کیلنڈر دن پر
یاد دہانی€ 5،00 :
—  3.پڑھنا  /قرضے مدت سے کی  th 50کیلنڈر
دن پر رائے€ 10،00 :

