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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?

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?

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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Що потрібно для користування
бібліотекою?

Вам необхідний лише квиток користувача міських бібліотек Ради
депутатів провінції Барселони (Diputación de Barcelona).
Для оформлення читацького квитка безпосередньо в бібліотеці,
потрібно надати посвідчення особи (DNI або NIE) або паспорт. Дітям
віком до 14 років необхідно мати дозвіл від батьків або опікунів.
Також його можна замовити по Інтернету:
http://bibliotecavirtual.diba.cat.
Читацький квиток дійсний в усіх бібліотеках Каталонії, а також
дозволяє отримувати знижку в книжкових магазинах, музеях, на
виставках.

03 Як взяти книжки до дому?

Щоб взяти книжки, компакт-диски, відеодиски та журнали
на абонемент, необхідно надати читацький квиток мережі
міських бібліотек.
Абонемент є безкоштовним й дозволяє брати матеріали на 30 днів:
• 15 книжок або журналов
• 6 відеодисків (DVD)
• 9 компакт-дисків (CD) або інших мультимедійних матеріалів
Ви маєте можливість подовжити строк абонементу або замовити
літературу в бібліотеці чи по Інтернету.
Літературу необхідно повертати у встановлені строки. За кожен
день затримки літератури на бібліотечний квиток нараховується
1 штрафний бал. За кожних 50 балів читацький квиток
блокується впродовж 15 днів.
Памятайте, що веб-каталог Aladí http://aladi.diba.cat дозволяє
робити пошук серед мільйонів джерел в будь-якій бібліотеці
мережі, отримувати інформацію щодо Вашого абонементу або
підбирати літературу, що викликала Ваш інтерес.
Вам надається можливість замовляти матеріали з інших бібліотек
через міжбібліотечний абонемент, після сплати встановленого
офіційного тарифу.
Бібліотечний абонемент також дозволяє користуватися
електронними книгами. Для цього звертайтеся за адресою
http://catalunya.ebiblio.cat.
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Державна мережа
бібліотек надає свої
послуги безкоштовно

Інформація, абонемент, доступ до
Інтернету, культурно-просвітницькі
заходи - все, що Вам дозволить
взяти участь у житті Вашого міста.

04

També et pot
interessar...

04

Obre la teva biblioteca
Відкрий для себе бібліотеку!

Також до Вашого
відома:

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.

Книги, музика та фільми різними
мовами.
Адаптовані матеріали та клуби
читачів, які Вам допоможуть
вивчити каталонську та іспанську
мови.
Посібники для нових користувачів
та довідники про Ваше місто.

Si tens dubtes...

Якщо у Вас виникли
питання:

01 Що можна робити в бібліотеці?
Брати участь в культурнопросвітницьких заходах:

Користуватися
комп’ютером та
Інтернетом:

•

•

Отримати інформацію про своє
місто
• Оформлення документів в міській
адміністрації
• Установи міста
• Програма культурних заходів

Доступ до Інтернету
Бездротовий Інтернет Wi-Fi
• Компьютерні програми
(офіматика)
•

•
•
•
•
•
•

Конференції та презентації
книжок
Виставки
Гуртки
Казки для дітей
Клуби читачів
Відвідання бібліотеки з
екскурсоводом
Курсы з офіматики, користування
Інтернетом та вивчення іноземних
мов

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

Звертайтеся до працівників
бібліотеки.
Відвідайте сайт
http://bibliotecavirtual.diba.cat
де Ви отримаєте повну інформацію
щодо послуг бібліотеки.

Ucraïnès
Gabinet de Premsa i Comunicació. DL B 1970-2016

Читати літературу або
брати її на абонемент:
• Книги
• Комікси
• Компакт-диски (CD)
• Відеодиски (DVD)
• Газети та журнали
• Матеріали для вивчення
іноземних мов

