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Informationen auf Arabisch

مكتبة
مدينة 
ميونخ

 مكتباتنا

مجموعاتنا من الوسائط

مكتبة مدينة ميونخ مؤسسة عمومية في مدينة ميونخ 
وهي أكبر مكتبة عمومية في ألمانيا.

 Am Gasteig المكتبة المركزية بمركز  —
وبها مكتبة األطفال ومكتبة الشباب والمكتبة  

الموسيقية ومكتبة دراسة الطوابع   
— ٢٢ ,مكتبة في أحياء المدينة
— خمس حافالت متنقلة للكتب
—  سبع مكتبات بالمستشفيات

eBibliothek المكتبة االفتراضية —

هناك أكثر من ٣ مليون كتاب ومجلة ولعبة 
وأسطوانات CD و DVD و CD-ROM وكتب 

الكترونية والكثير غيرها
 استخدام الوسائط في قاعات ألمكتبات  يمكن 

استخدامها مجانا دون الحاجة لوجود بطاقة االستعارة 
الخاصة بالمكتبة 

 استعارة الوسائط يمكن ذلك فقط باستخدام بطاقة 
المكتبة  

 البحث عن الوسائط:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

مكتبة مدينة ميونخ



 االستعارة/اإلرجاع بطاقة المكتبة

 مدة االستعارة

بطاقة المكتبة متاحة لجميع األشخاص الذين يعيشون أو 
يعملون أو يدرسون في منطقة ميونخ

  المستندات الالزمة للتسجيل

— بطاقة الهوية أو جواز السفر باإلضافة إلى
.(KVR) إثبات التسجيل في مكتب تسجيل الوافدين   

— بالنسبة لألطفال والشباب األقل من سنة ١٨:
  يضاف أيضا بطاقة ولي األمر و

  استمارة التسجيل موقعة.
 يمكن الحصول على استمارة التسجيل في جميع 

مكتبات المدينة أو من موقع اإلنترنت
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmelden-ausleihen 

 ضياع بطاقة المكتبة:
من فضلك )َرَجاء ( اطلب من مسؤلي المكتبة على 

الفور حظر استخدام البطاقة.
 حسابك الشخصي على اإلنترنت:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

 يمكنك بواسطة بطاقة المكتبة استعارة ٢٠  وسيط كحد 
أقصى من جميع مكتبات مدينة ميونخ.

 يمكن إرجاع الوسائط فقط إلى المكتبة التي تم 
استعارتهم منها.

 في حالة فقد أو إتالف الوسائط:
من فضلك )َرَجاء ( قم بإبالغ مسؤول االستعالمات. 

سيتم مطالبتك بالتعويض المماثل.

— الكتب
٤ أسابيع، التمديد: ٢ x ٢ أسبوعين  

— أسطوانات DVD ،CD، المجالت و األلعاب 
أسبوعين ، التمديد ٢ x أسبوعين   

 رسوم االستعارة

تكاليف اضافية

—  لمدة  ١٢ شهرا:     يورو )قيمة مخفضة  ١٠ يورو(
—  لمدة ٣ أشهر: ٧ يورو )قيمة مخفضة  ٤ يورو(

—  مجانا لألطفال والشباب األقل من ١٨ عاما ولطالبي  
وطالبات اللجوء  

االنترنيت:
— استخدام االنترنيت )الكمبيوتر الشخصي(:

— الوير لس: مجانا

 حجز الوسائط
—  الكبار، عن كل طلب: ١٫٢٥ يورو
—  األطفال، عن كل طلب: ٦٥ سنت

 رسوم عدم االلتزام بمدة االستعارة
—  الكبار،  لكل وسيط : ٤٠ سنت عن كل يوم عمل

—  األطفال،  لكل وسيط: ٢٠ سنت عن كل يوم عمل

 رسائل التنبيه
—  الرسالة األولى = للتذكير في اليوم ٧ لنهاية مدة  

٢ يورو االستعارة    
—  الرسالة الثانية = للتنبيه في اليوم ١٧ لنهاية مدة  

٥ يورو االستعارة    
—  الرسالة الثالثة = لإلخطار في اليوم ٥٠ لنهاية مدة  

االستعارة ١٠ يورو  

٢٠


