О нама

Чланска карта библиотеке
Градска библиотека је једна установа
града Минхена. Она је највећи комунални
библиотекарски систем у Немачкој.

Наше библиотеке
— 24 библиотеке на подручју града
— 5 мобилних (аутобус) библиотека
— 5 болничких библиотека
— Мобилна кућна библиотека

Наш фонд медија
Више од 3 милона књјига, часописа, игара,
музичких дискова, видео дискова (CD,
DVD, CD-ROM, е-књиге
(електронскаекњиге) и још много тога.
Бесплатно коришћење медија без чланске
карте је могуће у просторијама
библиотеке. Позајмљивање медија је
могуће само са чланском картом.
Претраживање медија:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Чланску карту библиотеке могу добити сва
лица која станују, раде или студирају на
ширем подручју Минхена.
Документи потребни за пријаву:
— Лична карта или пасош са потврдом о
пријави стана (KVR).
— За децу и омладину испод 18 година
додатно и лична карта или пасош
старатеља и потписани образац за
пријаву.
Образац за пријаву се може добити у свим
градским библиотекама или на интернет
сраници:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/
anmelden-ausleihen
Губитак чланске карте:
молимо да одмах пријавите и тако
блокирате чланску карту.
Ваш кориснички рачун на интернету:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Позајмљјивање / враћање
Са чланском картом библиотеке је у свим
минхенским библиотекама могуће
позајмљјивање највише 20 медија.
Враћање медија је могуће само у оној
библиотеци из које су позајмљени.
Губљење или оштећење медија:
молимо Вас да пријавите на
информацијама. За то захтевамо
одговарајућу надокнаду.

Рокови позајмљивања
— књиге
4 недеље, продуживање: 2 x 2 недеље
— DVD, CD, часописи, игрице
2 недеље, продуживање: 2 x 2 недеље

Чланарина
— 12 месеци: 20,00 € (са попустом 10,00 €)
— 3 месеца: 7,00 € (са попустом 4,00 €)
— бесплатно за децу и омладину испод
18 година и за азиланте

Адресе и pадно време
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.leserservice@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek

Додатне надокнаде
Интернет
— Коришћење интернета (PC) /
WLAN: бесплатно
Казне за прекорачење рока враћања
— одрасли: 0,40 € по медију и радном дану
библиотеке
— испод 18 година: 0,20 € по медију и
радном дану библиотеке

Библиотека Града
Минхена
Informationen auf Serbisch

Писмене опомене за невраћене медије
— 1. писмо / подсетник, 7. календарског
дана од истека рока за враћање: 2,00 €
— 2. писмо / опомена, 17. календарског
дана од истека рока за враћање: 5,00 €
— 3. писмо / решење, 50. календарског
дана од истека рока за враћање:10,00 €
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