Lời giới thiệu
Thư viện thành phố München cơ sở của thành phố
München là thư viện lớn nhất tại nước Đức

Các thư viện của chúng tôi
— Thư viện trung tâm Am Gasteig gồm thư viện
thanh thiếu niên, thư viện âm nhạc và thư viện
các bộ sưu tập tem
— 21 Thư viện quận
— 5 Thư viện lưu động
— 7 Thư viện bệnh viện
— eBibliothek (Thư viện ảo)

Các sản phẩm truyền thông của chúng tôi
Hơn ba triệu cuốn sách, tạp chí, trò chơi, CD, DVD,
CD-ROM/DVD-ROM và nhiều hơn thế nữa. Sử
dụng sản phẩm truyền thông ngay tại các phòng
của thư viện Miễn phí mà có thể không cần phải có
thẻ thư viện. Mượn các sản phẩm truyền thông
Buộc phải có thẻ thư viện.
(Dữ liệu truyền thông:trên mạng )
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Thẻ thư viện
Dành cho tất cả những ai sống làm việc, sinh viên,
và học sinh,ở tại thành phố München
Các giấy tờ cần có để đăng ký:
— Giấy chứng minh hoặc hộ chiếu cùng với giấy
xác nhận cư trú hợp pháp của văn phòng đăng
ký địa chỉ (Cơ quan Thẩm quyền Hành chính
quận, KVR )
— Đối với thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần có
thêm giấy chứng minh của cha/mẹ và phiếu đăng
ký kèm theo chữ ký.
Phiếu đăng ký có sẵn ở tất cả các thư viện trong
thành phố hoặc có thể lấy tại địa chỉ dưới đây
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Mất thẻ thư viện:
Vui lòng khóa ngay tài khoản thư viện lại

Mượn / trả
Người có thẻ thư viện được mượn tối đa 20 sản
phẩm truyền thông tại tất cả các thư viện thuộc
Thành phố München. Phải trả lại các sản phẩm tại
chính thư viện đã mượn.
Đánh mất hoặc làm hư hỏng các sản phẩm đã
mượn:
Vui lòng báo thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ
yêu cầu bạn bồi thường một khoản phù hợp.

Thời hạn mượn
— Sách
4 tuần có thể gia hạn 2x2 tuần
— DVD, CD, tạp chí
2 tuần, có thể gia hạn 2x2 tuần
— Bestseller
2 tuần

Tài khoản người sử dụng trên internet:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Lệ phí mượn các sản phẩm từ thư viện
— 12 tháng: 20,00 € (được giảm 10,00 €)
— 3 tháng: 7,00 € (được giảm 4,00 €)
— Miễn phí đối với thanh thiếu niên dưới 18 tuổi và
người xin tị nạn

Địa chỉ và giờ mở cửa của chúng tôi

www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Lệ phí phụ trội
Internet
— Sử dụng internet (PC) / WLAN: miễn phí
Đặt trước các sản phẩm
— Người lớn:1,25 € đối với mỗi lần đặt
— Dưới 18 Jahren: 0,65 € đối với mỗi lần đặt
Lệ phí nộp trả muộn
— Người lớn:0,40 € lệ phí tính theo mỗi sản phẩm
và ngày mở cửa
— Dưới 18 tuổi: 0,20 € lệ phí tính theo mỗi sản
phẩm và ngày mở cửa
Nhắc nhở bằng văn bản khi chưa trả lại sản phẩm
đã mượn
— Văn bản lần 1 / Nhắc nhở vào ngày thứ 7 kể từ
khi hết hạn mượn: 2,00 €
— Văn bản lần 2 / Cảnh báo vào ngày thứ 17 kể từ
khi hết hạn mượn: 5,00 €
— Văn bản lần 3 / Thông báo chính thức vào ngày
thứ 50 kể từ khi hết hạn mượn: 10,00 €

Thư viện
Thành phố
München
Informationen auf Vietnamesisch

