O nás

Čtenářský průkaz
Zřizovatelem Městské knihovny v Mnichově je
hlavní město Svobodného státu Bavorsko Mnichov.
Jde o největší komunální knihovnu v Německu.

Naše knihovny
— 25 poboček Městské knihovny
— 5 pojízdných knihoven (bibliobus)
— 5 nemocničních knihoven
— donášková služba

Co nabízíme
Více než tři miliony knih, časopisů, her, CD, DVD,
CD-ROM, e-knih a mnoho dalšího.
Užívání médií je v prostorách knihovny bezplatné
a možné i bez čtenářského průkazu.
Půjčování médií je možné pouze s čtenářským
průkazem.
Rešerše médií / online katalog:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Čtenářský průkaz může dostat každý, kdo bydlí,
pracuje nebo studuje v regionu Mnichov.
Dokumenty pro přihlášení:
— občanský průkaz nebo pas s potvrzením
trvalého pobytu od úřadu pro evidenci obyvatel
(Einwohnermeldeamt v budově
Kreisverwaltungs-referat KVR)
— děti a mládež do 18let potřebují kromě toho
průkaz rodiče či zákonného zástupce a
podepsaný formulář přihlášky.
Formulář přihlášky je k dispozici na každé pobočce
Městské knihovny nebo online na adrese
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Ztráta čtenářského průkazu:
Průkaz si nechejte neprodleně zablokovat.
Vaše uživatelské konto na internetu:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Půjčování / vracení
Se čtenářským průkazemlze vypůjčit maximálně
20 médií v každé pobočce Městské knihovny v
Mnichově. Médialze vrátit pouze v té pobočce
Městské knihovny, kde byla vypůjčena.
Média se ztratila, nebo jsou poškozená?
Obraťte se na přepážku informací. V tomto případě
vyžadujeme odpovídající náhradu.

Výpůjčnílhůty
— knihy:
4 týdny, prodloužení: 2 x 2 týdny
— Filmy, CD, časopisy, Games:
2 týdny, prodloužení: 2 x 2 týdny

Poplatek za registrační období
— 12 měsíců: 20,00 € (zlevněný poplatek: 10,00 €)
— 3 měsíce: 7,00 € (zlevněný poplatek: 4,00 €)
— zdarma pro děti a mládež do 18let a žadatele
o azyl

Adresy a otvírací doba
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.leserservice@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek

Dodatečné poplatky
Internet:
— používání internetu (PC) / WLAN: zdarma
Poplatky z prodlení
— dospělí: 0,40 € za každé médium a otvírací den
— do 18let: 0,20 € za každé médium a otvírací
den

Městská
knihovna
v Mnichově
Informationen auf Tschechisch

Upomínky za nevrácená média
— 1. dopis / připomínka 7. kalendářní den od
uplynutí výpůjčnílhůty: 2,00 €
— 2. dopis / upomínka 17. kalendářní den od
uplynutí výpůjčnílhůty: 5,00 €
— 3. dopis / vyrozumění 50. kalendářní den od
uplynutí výpůjčnílhůty: 10,00 €
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