Hakkımızda
Münih Şehir Kütüphanesi, Münih belediyesine ait
olan bir kamu kuruluşu olmakla birlikte,
Almanya'nın en büyük belediye kütüphanesidir.

Kütüphanelerimiz
— Gasteig Merkez Kütüphanesi, Çocuk ve
Gençlik Kütüphanesi, Müzik Kütüphanesi,
Pul ve Pulculuk Kütüphanesi ile birlikte
— 21 semt kütüphanesi
— 5 gezici kütüphane
— 7 hastane kütüphanesi
— eve kitap servisi
— eBibliothek (sanal kütüphane)

Koleksiyonumuz
Sayıları üç milyondan fazla kitap, dergi, oyun, CD,
DVD, CD-ROM, e-kitap ve daha fazlası.
Kütüphane salonlarında tüm koleksiyonumuzdan
yararlanmak için kütüphane kimliği gerekmez.
Yayınların ödünç alınması sadece kütüphane
kimliği ile mümkündür.
Kütüphane kataloğu:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Kütüphane kimliği
Münih bölgesinde oturan, çalışan veya yüksek
öğrenim gören herkes kütüphane kimliği edinebilir.
Başvuru için gereken resmi belgeler:
— Alman kimlik belgesi veya ikametgâh kayıt
dairesinden (KVR) alınacak ikamet belgesi ile
birlikte pasaport.
— 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler için ayrıca
ebeveynin kimlik belgesi ve imzalanan başvuru
formu.
Başvuru formu bütün Şehir Kütüphanelerinden
veya
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
web sitesinden temin edilebilir
Kütüphane kimliğinin kaybedilmesi halinde,
lütfen kimliğinizi en kısa zamanda iptal ettirin.
İnternetteki kullanıcı hesabı:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Ödünç alma/geri verme
Kütüphane kimliği ile bütün Münih Şehir
Kütüphanelerinden en fazla 20 yayın ödünç
alınabilir. Yayınlar sadece ödünç alınan
kütüphaneye geri verilebilir.
Kaybedilen veya hasarlı yayınlar için, lütfen
Enformasyon masasına bildiriniz. Sizden zararın
karşılanması talep edilir.

Ödünç alma süreleri
— Kitaplar
4 hafta, 2 kez 2 hafta uzatılabilir
— DVD'ler, CD'ler, dergiler, Games
2 hafta, 2 kez 2 hafta uzatılabilir
— Bestseller
2 hafta

Kullanım ücretleri
— 12 ay: 20,00 € (indirimli 10,00 €)
— 3 ay: 7,00 € (indirimli 4,00 €)
— 18 yaş altındaki çocuklar, gençler ve iltica
talebinde bulunanlar için ücretsiz

Adresler ve çalışma saatleri
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Diğer ücretler
İnternet
— İnternet kullanımı (PC) / WLAN: ücretsiz
Yayınların sizin için ayrılması
— Yetişkinler: her sipariş için 1,25 €
— 18 yaşın altındakiler: her sipariş için 0,65 €
Gecikme ücretleri
— Yetişkinler: her yayın ve her açık gün için 0,40 €
— 18 yaşın altındakiler: her yayın ve her açık gün
için 0,20 €
Geri verilmeyen yayınlar için uyarı mektubu
— 1. yazı / hatırlatma, ödünç verme süresinin
bitiminden itibaren 7. takvim gününde: 2,00 €
— 2. yazı /uyarı, ödünç verme süresinin bitiminden
itibaren 17. takvim gününde: 5,00 €
— 3. yazı / karar, ödünç verme süresinin
bitiminden itibaren 50. takvim gününde: 10,00 €
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