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La biblioteca és un
servei públic i gratuït
T’ofereix informació, préstec,
accés a Internet, activitats
culturals i de formació,
en un espai des d’on
podràs participar en la
vida del teu municipi.

01 Què pots fer a la biblioteca?
Consultar documents
o endur-te’ls a casa
•
•
•
•
•
•

Llibres
Còmics
CD
DVD
Diaris i revistes
Materials d’aprenentatge
d’idiomes

Participar en activitats culturals
i de formació
•
•
•
•

•
•
•

Accedir als
ordinadors
i a Internet
•
•
•

Ús d’Internet
Connexió Wi-Fi
Ús d’eines ofimàtiques

Conferències i presentacions de llibres
Exposicions
Tallers
Hores del conte per a nens
i nenes
Clubs de lectura
Visites guiades
Sessions de formació en ofimàtica,
Internet i aprenentatge d’idiomes

Informar-te sobre
el teu municipi
•
•
•

Tràmits de l’ajuntament
Entitats
Agenda cultural

02

Què necessites
per gaudir de la biblioteca?

02

?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona.
Per fer-te’l, has de dur el teu DNI, NIE o passaport a la biblioteca.
Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.
També el pots demanar al web de la Xarxa: http://bibliotecavirtual.diba.cat.
És vàlid a totes les biblioteques públiques de Catalunya i et permet
gaudir de descomptes en llibreries i entrades a museus i exposicions.

03

Com pots agafar
documents en préstec?

http://bibliotecavirtual.diba.cat.

03

Pots endur-te en préstec llibres, CD, DVD i revistes, presentant el carnet
de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El préstec és gratuït i et permet agafar durant 30 dies:
•
•
•

15 llibres o revistes
6 DVD
9 CD o altres materials multimèdia

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web.
Cal que retornis els documents en el termini indicat, per cada dia de
retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització.
Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies.
Recorda que al Catàleg Aladí http://aladi.diba.cat podràs buscar entre
milions de documents de qualsevol biblioteca de la Xarxa, consultar els teus
préstecs o valorar els documents que més t’agraden.
Pots demanar documents d’altres biblioteques per mitjà del préstec
interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.
Amb el carnet de la biblioteca també pots agafar en préstec llibres electrònics.
Els trobaràs a http://catalunya.ebiblio.cat.

•
•
•
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04

També et pot
interessar...

04

Obre la teva biblioteca

...

Llibres, música i pel·lícules en
diverses llengües.
Documents i clubs de Lectura
Fàcil, per ajudar-te a aprendre
català i castellà.
Manuals d’acollida i guies de
recursos sobre el teu municipi.
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?
Si tens dubtes...
•

•

•

•

•

•

•

•

Pregunta al personal de
la biblioteca.
Entra al web
http://bibliotecavirtual.diba.cat
i descobreix tot allò que pots
trobar a la teva biblioteca.

•

•

•

:

•

•
•
•
•
•
•

Gerència de Serveis de Biblioteques
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat

http://bibliotecavirtual.diba.cat.
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