
Про нас

Мюнхенська міська бібліотека є одним із 
підрозділів Міської ради Мюнхена. Вона є 
центральною інституцією культурного та 
соціального життя, міжнародної відкритості
та інтеграції.

Наші бібліотеки

— 24 міські бібліотеки 
— 5 книжкових автобусів
— 5 бібліотек у лікарнях 
— 2 медіамобілі

Що ми пропонуємо

Понад 3 мільйони книг, газет, ігор, CD та 
DVD, електронних книг та багато іншого. 
Користування у стінах бібліотеки 
безкоштовне і можливе і без читацького 
квитка. Випозичення медій додому 
можливе лише з читацьким квитком. Пошук
медій/Онлайнкаталог:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Дитячі книжки українською мовою можна 
знайти в таких бібліотеках:
Bogenhausen, Motorama, Neuhausen, Pasing, 
Ramersdorf 

Читацький квиток 

Читацький квиток може отримати будь-яка 
особа, що проживає, працює чи навчається
в Мюнхені. 

Документи для реєстрації: 
— Документ, що засвідчує особу чи 
паспорт з підтвердженням реєстрації місця
проживання 
— Для дітей та юнацтва до 18 років 
додатково документ опікуна і підписаний 
формуляр реєстрації. Цей формуляр 
доступний в усіх міських бібліотеках або 
онлайн: 
www.muenchner-stadtbibliothek.de/
anmelden-ausleihen

У разі втрати Ви можете заблокувати Ваш 
читацький через акаунт читача:  
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Випозичення / Повернення медій

З читацьким квитком Ви можете позити до 
20 одиниць медій в усіх міських 
бібліотеках. 
Повернення медій можливе лише там, де 
вони були випозичені. 
У разі втрати чи пошкодження медій 
просимо звернутися на стійку інформації. 
Тоді Ви будете зобов’язані представити 
відповідну заміну втраченому екземпляру.

Терміни випозичення

— Книг: 4 тижні
можливість продовження: 2 рази по 2 тижні
— фільмів, CD, газет, ігор, аудіокниг:
2 тижні 
можливість продовження: 2 рази по 2 тижні

Плата за читацький квиток

— 12–місячний: 20,00 € (пільговий для 
студентів та пенсіонерів 10,00 €)
— 3–місячний: 7,00 € (пільговий для 
студентів та пенсіонерів 4,00 €)
— для дітей та юнацтва до 18 років та 
біженців: безкоштовно



Додаткова плата

— користування інтернетом: безкоштовно 

— замовлення медій для випозичення в 
бібліотеці на вибір: безкоштовно

Резервація позичених медій 
— дорослі: 1,25 € за резервацію 
— неповнолітні до 18 років: 0,65 € за 
резервацію 

Плата за протермінування: 
— дорослі: 0,40 € за одиницю і один 
робочий день
— неповнолітні до 18 років: 0,20 € за 
одиницю і один робочий день

Штраф за неповернені медії:
— перше попередження / нагадування на 
7-ий календарний день від закінчення 
терміну випозичення: 2,00 €

— 2 попередження на 17 день після 
закінчення терміну повернення: 5,00 €
— 3 попередження на 50 день після 
закінчення терміну повернення: 10,00 €

Адреси та години роботи
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten

stb.leserservice@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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