За нас

Читателска карта
Мюнхенската градска библиотека е институция
към града Мюнхен. Тя е най-голямата общинска
библиотечна система в Германия.

Нашите библиотеки
— Централна библиотека Am Gasteig c детскоюношеска, музикална и филателна
библиотеки
— 21 филиални библиотеки
— 5 библиотечни автобуса
— 7 библиотеки към болнични заведения
— библиотечно обслужване по домовете
— eBibliothek (виртуална библиотека))

Нашата оферта
На разположение са повече от три милиона
книги, списания, игри, компактдискове, DVD,
CD-ROM, електронни книги и много други.
Използването на медиите в помещенията на
библиотеките е безплатно и възможно без
читателска карта. Заемане на медиите се
извършва само с читателска карта.
Медийно проучване / Онлайн каталог:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Читателска карта могат да получат всички лица,
които живеят, работят или учат в района на
Мюнхен.
Документи за регистрация:
— Лична карта или паспорт с удостоверение за
местоживеене от службата за регистрация
на гражданите (KVR)
— При деца и юноши под 18 години се изисква
като допълнение паспортът на
родител/настоятел и подписаният формуляр
за регистрация.
Формулярът за регистрация е на
разположение във всички обществени
библиотеки или онлайн на адрес
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Загубената читателска карта трябва незабавно
да бъде блокирана.
Вашият Интернет акаунт:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Заемане / Връщане
С читателска карта могат да се заемат
максимално 20 медии във всички градски
библиотеки в Мюнхен. Връщането на медиите е
възможно само в обществената библиотека, от
която са били заети.
При изгубени или повредени медии се изисква
подходяща компенсация. За целта се обърнете
към Информацията за читатели.

Срокове за заемане
— Книги:
4 седмици, удължение на срока:
2 х 2 седмици
— DVD. Компактдискове, списания:
2 седмици, удължение на срока:
2 x 2 седмици

Такси за заемане на медии
— 12 месеца: 20,00 € (с намаление 10,00 €)
— 3 месеца: 7,00 € (с намаление 4,00 €)
— безплатно за деца под 18-годишна възраст и
лицата, кандидати за убежище

Адреси и pаботно време
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Допълнителни такси
Интернет:
— Използване на Интернет (PC) / WLAN:
безплатно
Резервиране на медии:
— Възрастни: 1,25 € за екземпляр
— Деца под 18 години: 0,65 € за екземпляр
Такси за закъснение:
— Възрастни: 0,40 € за екземпляр и работен
ден
— Деца под 18 години: 0,20 € за екземпляр и
работен ден
Писмено предупреждение за невърнати медии:
— 1-во писмено предупреждение / напомняне
на 7-мия календарен ден от изтичането на
заемния срок: 2,00 €
— 2-ро писмено предупреждение / напомняне
на 17-тия календарен ден от изтичането на
заемния срок: 5,00 €
— 3-то писмено предупреждение /
осведомяване на 50-тия календарен ден от
изтичането на заемния срок: 10,00 €
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