کارتا عضویت در کتابخانه
کارت عضویت برای تمامی افراد ساکن ،شاغل
یا محصل در منطقه مونیخ قابل دریافت است.
مدارک لزم جهت ثبت نام:
— کارت شناسایی یا گذرنامه به همراه گواهی
رسمی اقامت از طرف وزارت کشور ) . (KVR
— برای افراد زیر  ۱٨سال علوه بر مدارک
فوق ،کارت شناسایی اولیاء قانونی و فرم امضا شده
ثبت نام.
شما می توانید فرم ثبت نام را از تمام کتابخانه
های عمومی یا آدرس اینترنتی زیر دریافت کنید:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen

در صورت مفقود شدن کارت کتابخانه:
هرچه سریعتر آن را باطل کنید.
دسترسى به حساب کاربری آنلین:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

امانت گیری و بازگرداندن
با دردست داشتن کارت عضویت امکان به امانت
گرفتن حداکثر  ۲٠محصول رسانه ای در تمام
کتابخانه های عمومی مونیخ وجود دارد.
محصولت رسانه ای فقط باید به کتابخانه ای
بازگردانده شوند که از آن به امانت گرفته شده
اند.
لطفا ما را از محصولت رسانه ای گم شده یا آسیب
دیده از طریق باجه اطلعا رسانی در جریان بگذارید.
مسؤولیت جایگزین کردن این محصولت به عهده
امانت گیرنده مى باشد.

هزینه های دیگر
اینترنت
اینترنت )با استفاده از  :(PC / WLANرایگان

مدتا زمان امانت گیری
— کتاب ،بازی،
 ٤هفته ،تمدید ۲ x ۲ :هفته
— روزنامهCD ،
 ۲هفته ،تمدید ۲ x ۲ :هفته
— DVD
 ۲هفت

CD-ROM/DVD-ROM

هزینه های امانت
—  ۱۲ماهه ۲٠ :یورو )براى مشمولین تخفیف
 ۱٠یورو(
—  ٣ماهه ٧ :یورو ) براى مشمولین تخفیف ٤
یورو (
— افراد زیر  ۱٨سال و پناهجویان :رایگان

رزرو محصولتا رسانه ای
— بزرگسالن ۱٫۲٥ :یورو برای هر سفارش
— افراد زیر  ۱٨سال  ٦٥ :سنت برای هر
سفارش
هزینه عدم بازگرداندن بموقع
— بزرگسالن ٤٠ :سنت برای هر محصول رسانه
ای و هر روز کاری
— افراد زیر  ۱٨سال  ۲٠ :سنت برای هر محصول
رسانه ای و هر روز کاری
هزینه صدور اخطاریه برای محصولتا رسانه ای که
بموقع بازگردانده نشده اند
— اولین نامه  ،یادآوری ،صدور در روز هفتم
پس از پایان مدت امانت ۲ :یورو
— دومین نامه  ،اخطاریه  ،صدور در روز هفدهم
پس از پایان مدت امانت ٥ :یورو
— سومین نامه  ،اخطاریه رسمى  ،صدور در
روز پنجاهم پس از پایان مدت امانت ۱٠ :یورو

ساعات کار

درباره ما
Adressen und Öffnungszeiten

کتابخانه
عمومی
مونیخ
Informationen auf Farsi

کتابخانه عمومی مونیخ ،یک موسسه عمومی در
شهر مونیخ است که دارای بزرگترین سیستم کتابخانه
عمومی در آلمان می باشد.

www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten

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

کتابخانه های ما
— کتابخانه مرکزی  Am Gasteigدارای کتابخانه
مخصوص کودکان و نوجوانان ،یک آرشیو موسیقی
و یک آرشیو تمبر
—  ۲۲کتابخانه عمومی منطقه ای
—  ٥اتوبوس کتاب
—  ٧کتابخانه بیمارستانی
— کتابخانه مجازی eBibliothek
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خدما
این مجموعه کتابخانه بیش از سه میلیون کتاب،
روزنامه ،بازی DVD، CD ،CD-ROM ،کتابهای
الکترونیکی و بسیاری محصولت دیگر ارائه می
نماید .استفاده عمومی از محصولت رسانه ای در
محیط کتابخانه ها رایگان است و نیازی به ارائه
کارت عضویت در کتابخانه نیست .امانت گرفتن
محصولت رسانه ای فقط با کارت عضویت در
کتابخانه امکانپذیر است.
اطلعات درباره کتابها و محصولت رسانه اى
کتابخانه:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

