Sobre nós
A Biblioteca Municipal de Munique é uma
instituição da capital, Munique. É a maior rede de
bibliotecas municipais na Alemanha.

As nossas bibliotecas
— 24 bibliotecas de bairro
— 5 bibliotecas móveis
— 5 bibliotecas hospitalares
— Serviços domiciliário de livros

A nossa proposta
Mais de três milhões delivros, revistas, jogos, CDs,
DVDs, CD-ROMs, eBooks e muito mais.
A utilização dos materiais nas salas da biblioteca
é gratuita e é possível sem cartão de biblioteca. A
requisição dos materiais apenas é possível com
um cartão de biblioteca.
Pesquisa de materiais / Catálogo Online:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

O cartão de biblioteca
O cartão de biblioteca pode ser obtido por todas as
pessoas que morem, trabalhem ou estudem na
região de Munique.
Documentos para o registo:
— Cartão de cidadão ou passaporte com a
confirmação do registo do cartório de registo
civil
— Em caso de crianças e jovens com idades
inferiores a 18 anos, solicita-se o cartão do
Encarregado de educação e o formulário de
registo assinado.
O formulário de registo está disponível em todas
as bibliotecas municipais ou online em
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Perda do cartão de biblioteca:
Suspenda imediatamente o cartão.
A conta de utilizador na Internet:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Requisição / Devolução
Com o cartão de biblioteca é possível a requisição
de até ao máximo de 20 unidades em todas as
bibliotecas municipais de Munique. A devolução
dos materiais só é possível na biblioteca
municipal em que foram requisitados.
Materiais perdidos ou danificados: Faça uma
comunicação. Exigimos, a compensação
correspondente.

Período de empréstimo
— Livros, jogos, CD-/DVD-ROMs:
4 semanas, Renovação 2 x 2 semanas
— Filmes, CDs, revistas, jogos:
2 semanas, Renovação 2 x 2 semanas

Taxa de empréstimo
— 12 meses: 20,00 € (taxa reduzida 10,00 €)
— 3 meses: 7,00 € (taxa reduzida 4,00 €)
— gratuito para crianças e jovens com idades
inferiores a 18 anos e requerentes de asilos

Endereços e horário
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.leserservice@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek

Taxas adicionais
Internet:
— Utilização da Internet / WLAN: gratuito
Taxas por negligência
— Adultos: 0,40 € por unidade e dia de
funcionamento
— idade inferior a 18 anos: 0,20 € por unidade e
dia de funcionamento
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Aviso por carta, para materiais não devolvidos
— 1. carta / aviso 7 dias a partir do final do
período de empréstimo: 2,00 €
— 2. carta / aviso 17 dias a partir do final do
período de empréstimo: 5,00 €
— 3. carta / aviso 50 dias a partir do final do
período de empréstimo: 10,00 €
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