
Міська бібліотека в Kornkasten 

Ваша скарбничка знань в Мюльдорф 

Інформація 

Пропозиції та правила користування 

 
 Реєстрація 

Для біженців з України реєстрація є 
безкоштовна. Для реєстрації Вам потрібен 
паспорт громадянина України та 
підтвердження Вашого поточного місця 
проживання (Meldebestätigung). 
Діти та підлітки віком до 16 років повинні 
бути зареєстровані одним із батьків. 
Бібліотечна картка не підлягає передачі та 
має бути пред’явлена для отримання книг. 
 

 Правила користування 

Книги, ігри, підручники та аудіокниги 
надаються в користування до 4 тижнів з 
можливим продовження ще до 2 тижнів. 
CD- та DVD-диски, тоні (Tonies), журнали 
та сезонна література (напр. до Різдва та 
Великодня) надаються в користування  
на 2 тижні з можливим продовженням ще 
на 1 тиждень. 
 

 Поради щодо користування 

Якщо література та інші матеріали 
повертаються із запізненням, Ви мусите 
сплатити пеню у розмірі 0,25 євро за 
кожний день прострочення та кожну 
одиницю літератури чи матеріалу. 
 
Ви можете скористатись функцією 
нагадування про закінчення терміну,  
яке буде надіслане на Вашу електронну 
адресу. 

На залізничній станції Мюльдорф 
(платформа 1) знаходиться цілодобова 
скринька міської бібліотеки для повернення 
книг та інших матеріалів. 
 
У разі пошкодження або втрати літератури 
та інших матеріалів необхідно 
відшкодувати їх вартість або замінити 
втрачені (пошкоджені) книги та інші 
матеріали рівноцінними. Будь ласка, 
перевірте перед поверненням до 
бібліотеки книги та інші матеріали на їх 
наявність та цілісність! 
 

 Онлайн-каталог 
В онлайн-каталозі Ви можете самостійно 
шукати літературу та інші матеріали та 
керувати своїм обліковим записом.  
Логін: номер бібліотечної картки 
користувача, 
Пароль: дата народження користувача 
(ддммрррр). Пароль необхідно змінити 
після першого входу в систему! 
 

 Онлайн-пропозиції 
За наявності бібліотечної картки Ви маєте 
можливість безкоштовно користуватись 
іншими онлайн-пропозиціями. 
Вхід: Номер бібліотечної картки + пароль. 
 

o Засоби масової інформації 
o Oнлайн- енциклопедії 
o Інтерактивні програми для дітей 
o Потокове транслювання фільмів 

та музики. 
 
 

 Фонди міської бібліотеки 

o Художня та фахова література 
для будь-якого віку, путівники, 
навчальні посібники 

o Газети та журнали 
o Аудіокниги 
o Музичні CD-диски (Рок, поп, 

класика, світова музика) 
o Художні фільми, туристичні 

відео, документальні фільми 
o Ігри 

 
 
 
 
Міська бібліотека в Kornkasten 
Fragnergasse 5 
84453 Mühldorf a. Inn 
Телефон:  (08631)612-283 
Факс:  (08631)612-285 
Вебсайт: www.stadtbuecherei-muehldorf.de 
Електронна бібліотека: www.biblioload.de 
Онлайн-каталог: 
https://webopac.winbiap.de/muehldorf 
 
 
 
 
Години роботи: 
 
Вівторок: 13:00 – 18:00 
Середа:     9:30 – 18:00 
Четвер:      9:30 – 19:00 
П’ятниця:   9:30 – 18:00 
Субота:      9:30 – 13:00 
Неділя та понеділок зачинено 

  


