Despre noi
Biblioteca orăşenească München este o instituţie
care aparţine de oraşul München, capitala statului
federal Bavaria. Ea este cea mai mare bibliotecă
orăşenească din Germania.

Bibliotecile noastre
— Biblioteca centrală din Gasteig
care include biblioteca pentru copii şi tineret,
biblioteca de muzică şi biblioteca filatelică
— 21 de biblioteci de cartier
— 5 caravane cu cărţi
— 7 biblioteci de spital
— e-biblioteca (biblioteca virtuală)

Oferta noastră
Peste trei milioane de cărţi, reviste, jocuri, CD-uri,
DVD-uri, CD-ROM-uri, cărţi virtuale şi multe altele.
În spaţiul bibliotecilor, consultarea acestor
resurse este posibilă în mod gratuit şi fără
permis de bibliotecă. Împrumutul se face
numai pe bază de permis.
Căutarea articolelor online / Catalog online :
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Permisul de bibliotecă
Oricine locuieşte, lucrează sau studiază în regiunea
München poate obţine permisul de bibliotecă.
Documente necesare la înregistrare:
— cartea de identitate sau paşaportul cu viza de
şedere acordată de biroul de evidenţă a
populaţiei (KVR)
— în cazul copiilor şi tinerilor cu vârsta sub 18 ani,
este necesar şi actul de identitate al
tutorelui/tutorilor legal(i), împreună cu
formularul de înregistrare semnat.
Formularul de înregistrare este disponibil în toate
filialele bibliotecii sau online la adresa
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
În cazul pierderii permisului de bibliotecă, vă
rugăm să solicitaţi imediat blocarea permisului.
Contul dvs. de utilizator pe internet:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Împrumut / Restituire
Cu permisul de bibliotecă puteţi împrumuta
maximum 20 de articole din toate bibliotecile
orăşăneşti din München. Restituirea articolelor se
face numai în biblioteca din care au fost
împrumutate.
În cazul pierderii sau deteriorării articolelor, vă
rugăm să vă adresaţi la informaţii. Vă vom solicita
înlocuirea articolelor în mod corespunzător.

Perioada de împrumut
— Cărţi:
4 săptămâni, prelungire: 2 x 2 săptămâni
— DVD /CD-uri, reviste:
2 săptămâni, prelungire: 2 x 2 săptămâni
— Bestseller:
2 săptămâni

Taxa de împrumut
— 12 luni: 20,00 € (tarif redus: 10,00 €)
— 3 luni: 7,00 € (tarif redus: 4,00 €)
— gratuit pentru copii, tinerii sub 18 ani şi
solicitanţii de azil

Adresele şi pogram de lucru
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Taxe suplimentare
Internet:
— utilizare internet / WLAN: gratuit
Comandarea articolelor:
— adulţi: 1,25 € pe comandă
— sub 18 ani: 0,65 € pe comandă
Penalităţi de întârziere:
— adulţi: 0,40 € pe articol împrumutat pe zi de
lucru
— sub 18 ani: 0,20 € pe articol împrumutat pe zi de
lucru
Notificarea privind recuperarea articolelor
nerestituite
— Prima scrisoare / Notă în a 7-a zi calendaristică
de la expirarea termenului: 2,00 €
— A doua scrisoare / Aviz în a 17-a zi calendaristică
de la expirarea termenului: 5,00 €
— A treia scrisoare / Notificare în a 50-a zi
calendaristică de la expirarea
termenului: 10,00 €
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