Για μας

Κάρτα μέλους βιβλιοθήκης
Η δημοτική βιβλιοθήκη του Μονάχου είναι ενα
ίδρυμα της πρωτέυουσας ομόσπονδου κρατιδίου.
Είναι το μεγαλύτερο δημοτικό σύστημα
βιβλιοθήκης της Γερμανίας.

Οι βιβλιοθήκες μας
— 24 συνοικιακές βιβλιοθήκες
— 5 κινητές βιβλιοθήκες
— 5 νοσοκομειακές βιβλιοθήκες
— Παροχή υπηρεσιών κινητής βιβλιοθήκης
κατ`οίκον

H προσφορά μας σε μέσα
πάνω από τρία εκατομμύρια βιβλία, περιοδικά,
παιχνίδια, CD, DVD, CD-ROM, eBook και πολλά
άλλα.
Χρήση μέσων στις αίθουσες των βιβλιοθηκών
χωρίς χρέωση και χωρίς κάρτα μέλους. Δανεισμός
των μέσων με κάρτα μέλους βιβλιοθήκης.
Αναζήτηση μέσων:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Βιβλία στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε στις
ακόλουθες βιβλιοθήκες:

HP8, Motorama

Την κάρτα μέλους βιβλιοθήκης δικαιούνται όσα
άτομα διαμένουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στην
περιοχή του Μονάχου.
Δικαιολογητικά για την εγγραφή:
— Ταυτότητα ή διαβατήριο και τη βεβαίωση
διαμονής από την υπηρεσία δήλωσης διαμονής
(Τμήμα περιφερειακής διοίκησης, KVR).
— Σε παιδιά και νέους κάτω των 18 χρόνων
επιπλέον η ταυτότητα του/της κηδεμόνα και η
υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής.
Η αίτηση εγγραφής διατίθεται σε όλες τις δημοτικές
βιβλιοθήκες ή στη διεύθυνση

www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Απώλεια της κάρτας μέλους βιβλιοθήκης:
Παρακαλούμε να φροντίσετε άμεσα την φραγή της
κάρτας μέλους.
Λογαριασμός χρήστη στο διαδίκτυο:

Δανεισμός / Επιστροφή
Με την κάρτα μέλους βιβλιοθήκης επιτρέπεται ο
δανεισμός, 20 μέσων το ανώτερο δυνατόν σε όλες
τις δημοτικές βιβλιοθήκες του Μονάχου.
Επιστροφή των μέσων μόνο στη δημοτική
βιβλιοθήκη όπου έγινε ο αρχικός δανεισμός.
Απολεσθέντα ή κατεστραμμένα μέσα:
Παρακαλούμε να κάνετε δήλωση στις
πληροφορίες. Θα σας ζητηθεί η αντίστοιχη
αντικατάσταση.

Προθεσμίες δανεισμού
— Βιβλία
4 εβδομάδες, παράταση: 2 x 2 εβδομάδες
— Ταινίες, CD, Περιοδικά, παιχνίδια
2 εβδομάδες, παράταση: 2 x 2 εβδομάδες

Χρεώσεις δανεισμού

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog
— 12 μήνες: 20,00 € (με έκπτωση 10,00 €)
— 3 μήνες: 7,00 € (με έκπτωση 4,00 €)
— χωρίς χρέωση για παιδιά και νέους κάτω των
18 χρονών και αιτούσες/αιτούντες ασύλου

Διευθύνσεις και Ώρες λειτουργίας
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.leserservice@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek

Πρόσθετα τέλη
Διαδίκτυο
— Χρήση διαδικτύου (υπολογιστή) /
Ασύρματη Δικτύωση: δωρεάν
Τέλη εκπρόθεσμης επιστροφής
— Ενήλικος: 0,40€ ανά μέσο και ημέρα λειτουργίας
— Κάτω των 18 ετών: 0,20 € ανά μέσο και ημέρα
λειτουργίας

Δημοτική
Βιβλιοθήκη του
Μονάχου
Informationen auf Griechisch

Προειδοποιητική επιστολή για μη επιστρεφόμενα
μέσα
— 1η επιστολή / υπενθύμιση την 7η μέρα από τη
λήξη προθεσμίας επιστροφής: 2,00 €
— 2η επιστολή / σύσταση την 17η μέρα από
τη λήξη προθεσμίας επιστροφής: 5,00 €
— 3η επιστολή / ειδοποιητήριο την 50η μέρα
από τη λήξη προθεσμίας επιστροφής: 10,00 €
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