Informacione mbi ne
Biblioteka e qytetit të Mynihut është një strukturë
e kryeqytetit të Landit, pra e Mynihut. Ajo është
sistemi më i madhe i bibliotekës komunale në
Gjermani.

Bibliotekat tona
— Biblioteka qendrore në Gasteig me bibliotekë
për fëmijë dhe të rinj, me bibliotekë muzikore
dhe bibliotekë filatelike
— 21 Degët e bibliotekave të qytetit
— 5 biblioteka lëvizëse
— 7 biblioteka spitali
— Shërbimi në shtëpi për libra
— eBibliothek (Biblioteka virtuale)

Oferta jonë e materialeve
Mbi tre milionë libra, revista, lojra, CD, DVD, CDROM, e-Book dhe shumë të tjera. Përdorimi i
materialeve në hapsirat e bibliotekave falas e
mundur pa librezë anëtarësimi biblioteke.
Huazimi i materialeve e mundur vetëm me një
kartelë biblioteke.
Kërkimi i materialeve (katalogu):
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Kartelë anëtarësimi biblioteke
Kartelë e antarësisë së bibliotekës: mund ta marrin
të gjithë personat që banojnë, punojnë, apo
studiojnë në rajonin e Mynihut.
Dokumenta për regjistrimin:
— Letërnjoftim ose pasaportë me vërtetimin e
banimit (zyrës së regjistrimit) (KVR).
— Për Fëmijët dhe të rinjtë nën moshen 18 vjeqare,
si shtesë duhet letërnjoftimi i personit me të
drejtë kujdestarie, si dhe formulari i regjistrimit
i firmosur.
Formulari i regjistrimit mund të merret në të
gjitha bibliotekat e qytetit ose në
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Humbja e librezës së anëtarësimit të bibliotekës:
Lutemi të bllokoni menjëherë librezën.
Konto e përdoruesit në internet:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Huazimi / Kthim
Me Kartelë biblioteke behet huazimi maksimal prej
20 materialeve, dhe eshte e mundshmë te behet në
të gjitha bibliotekat e qytetit të Mynihut. Kthimi i
mediave behet vetëm në bibliotekën e qytetit, në
të cilën jane huazuar.
Materialet e humbura apo të dëmtuara:
Lutemi të paraqiteni tek informacioni. Për këtë ne
kërkojmë kompensimin përkatës.

Afatet e huazimit
— Libra
4 Javë, mundësia e zgjatjes së kohës së huazimit
është 2 x 2 Jave
— Video, CDs, Revista, Games
2 Javë, mundësia e zgjatjes së kohës së huazimit
është 2 x 2 Jave
— Bestseller 2 Jave

Tarifat e anëtarësimit
— 12 muaj: 20,00 € (zbritur 10,00 €)
— 3 muaj: 7,00 € (zbritur 4,00 €)
— falas për fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeç
dhe azilkërkuesit/et

Adresat dhe oraret tona të hapjes
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
www.facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Tarifat shtese
Interneti
— Përdorimi i Internetit, ne kompjuter eshte /
WLAN: falas
Rezervimi i Materialeve
— Pë të rriturit: për porosi: 1,25 €
— Nën moshën 18 vjeç: për porosi: 0,65 €
Tarifat e moskthimit me kohë
— Për të rriturit: për media dhe per ditë eshte:
0,40 €
— Nën moshën 18 vjeç: për media dhe per ditë
eshte: 0,20 €
Letër paralajmëruese për materialet e pakthyera
— Letra e parë / Kujtesë, në ditën e 7 kalendarike
nga fundi i afatit të huazimit: 2,00 €
— Letra e dytë / Paralajmërim, në ditën e 17
kalendarike nga fundi i afatit të huazimit: 5 €
— Letra e tretë / Vendim, në ditën e 17 kalendarike
nga fundi i afatit të huazimit: 10,00 €
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