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Informationen auf Kurdisch

کتێبخانەی
شاری

میونشن

سەبارەت بە ئێمە:
 کتێبخانەی شاری میونشن دامەزراوەیەکی شاری میونشنی

پایتەختی هەرێمە. پەڕتوکخانەکەمان گەورەترین سیستەمەی
کتێبخانەی شارە لە ئەڵمانیا.

لقەکانی کتێبخانەکانمان:
 (Am Gasteig)   کتێبخانەی سەرەکی لە ئام گاستایگ –

...کە بێجگە لە کتێبخانەیەکی گشتی ، کتێبخانەیەکی مندااڵن/الوان
...کتێبخانەیەکی مۆسیقا و کتێبخانەیەکی تایبەتی دراو و پول و 

...ئەرشیڤێکی گەورە لەخۆ دەگرێت
– ٢٢ لقی کتێبخانە لە ناوچە وگەڕەکەکانی شاری میونشن

– ٥ کتێبخانەی گەڕۆك )بە پاس(
– ٧ کتێبخانە لە نەخۆشخانەکان

– کتێبخانەی ئەلەکترۆنی لە ئینتەرنێت

خزمەتگوزاریەکانمان:
 , CDs ، زۆرتر لە ٣ ملیۆن کتێب ، گۆڤار ، یاری –

eBooks , CD-ROMs , DVDs... 
...وە زۆر میدیای تر.

– خوێندنەوە وبەکارهێنانی ئەم کتێب و کەرەستانە )میدیا)
...لەناو کتێبخانەدا بێ بەرامبەرە.

– تەنها وەرگرتنی میدیاکان بۆ ماوەیەکی دیاریکراو )إستعارة)
...بە کارتی ئەندامێتی کتێبخانە دەبێت.

– گەڕان بە دوای میدیاکاندا لەڕێگەی کەتەلۆگی ئۆنالین. 
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog...

کتێبخانەی شاری میونشن



وەرگرتن / گەڕانەوەکارتی کتێبخانە:

هەر کەسێك کە لە شاری میونشن یان لە دەوروبەری نیشتەجێ 
بێت, یاخود کاربکات یان بخوێنێت دەتوانێت ببێتە خاوەنی کارتی 

کتێبخانە.

بەڵگەنامەی پێویست بۆ وەرگرتنی کارت:
کارتی باری کەسێتی ئەڵمانی یان پاسپۆڕت لەگەڵ پشتگیری 

فەڕمی نیشتەجێبون.
بۆ منااڵن و الوانی ژێر تەمەن ١٨ ساڵ ، بێجگە لەو بەڵگانەی 

سەرەوە پێویست بە کارتی باری کەسێتی خاوەن مناڵ یان 
سەرپەرشتیاری مناڵ دەکات. وە دەبێت ئەو کەسەش فۆرمی 

ناونوسکردنی مناڵەکە واژۆ بکات.

فۆڕمی ناونوسکردن لە هەمو کتێبخانەکانی شاری میونشن هەیە
یان دەتوانرێت لە :

 www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmelden-ausleihen
دابەزێنرێت. 

لە کاتی ونبون و لەناوچونی کارتەکە تکایە ئاگادارمان بکەنەوە
بۆ داخستنی کارتەکە. 

لە ئینتەرنێت دەتوانرێت هەمو کاتێك تەماشای بار و ڕەوشی
 کارتی ئەندامێتی(Benutzerkonto) بکرێت

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

بە کارتی کتێبخانە دەتوانرێت تا ٢٠ کتێب و میدیا بۆ کاتێکی 
دیاریکراو وەربگیرێت.

گەڕانەوەی میدیاکان تەنها لەو کتێبخانەیە دەبێت 
 کە لێی وەرگیراوە.

ونبون و لەناوچونی کتێب و میدیاکان:
لە کاتی ونبون و لەناوچونی کتێب و میدیاکان 

تکایە پەیوەندیمان پێوە بکەن.
ئێمە داوای نرخی کتێبی لەناوچو دەکەین.

نرخی کارتی کتێبخانە

نرخی خزمەتگوزاریەکانی تر

بۆ ١٢ مانگ ٢٠ یۆرۆ  )داشکاندن ١٠ یۆرۆ)
  بۆ ٣ مانگ  ٧ یۆرۆ  )داشکاندن  ٤ یۆرۆ)
بۆ منااڵن و الوانی      ژێر تەمەن ١٨ ساڵ و

پەنابەران بێ بەرامبەرە. 

ئینتەرنێت بە خۆڕاییە.
WLANبێ بەرامبەرە. 

نرخی خواستنی کتێب )حجز کردن):
–  بۆ گەورە  ١,٢٥ یۆرۆ بۆ هەر کتێبێك.

–  بۆ ژێر ١٨ سااڵن ٠،٦٥  یۆرۆ بۆ هەر کتێبێك.

نرخی درەنگ گێڕانەوە:
–  بۆ گەورە ٠،٤٠ یۆرۆ بۆ هەر میدیایەک و

...هەر ڕۆژێکی کار.
–  بۆ ژێر تەمەنی ١٨ سااڵن ٠،٢٠ یۆرۆ.

نرخی ئاگادارکردنەوە بە هۆی نەگێڕانەوەی میدیاکان:
 یەکەم نامەی ئاگادارکردنەوە:

لە ٧ هەمین ڕۆژ دوای نەگێڕانەوە   -،٢ یۆرۆ
 دووەم نامەی ئاگادارکردنەوە:

لە ١٧ هەمین ڕۆژ دوای نەگێڕانەوە   -،٥ یۆرۆ
 سێهەم نامەی ئاگادارکردنەوە:

لە ٥٠ هەمین ڕۆژ دوای نەگێڕانەوەی   -،١٠ یۆرۆ

– کتێب بۆ ٤ هەفتە وەردەگیرێت .   
درێژکردنەوەی ماوەکەیان ٢ جارە ،      

 هەرجارەی ٢ هەفتەیە.
- تسێ دێ CD فیلم ، یاریه كان و گۆڤارەکان بۆ ٢ هەفتەیە

ماوەی درێژکردنەوەیان ٢ جار بۆ ٢ هەفتەیە.

ماوەی وەرگرتنی میدیاکان :


