Biblioteca

El Pont de Vilomara i Rocafort

La Biblioteca Municipal El Pont de Vilomara i Rocafort és un
servei públic municipal, obert a tota la població.

La Xarxa de Biblioteques Municipals

Fou inaugurada l’any 1987. L’any 2009 s’integra a la Xarxa de
Biblioteques Municipals. Se situa en un edifici de 287 m2.

La biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona, la qual cosa li permet oferir:

La Biblioteca Municipal El Pont de Vilomara i Rocafort depèn de
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, que la gestiona en
conveni amb la Diputació de Barcelona.

Catàleg col·lectiu Aladí
Des de la biblioteca podràs accedir als 9 milions de documents
(llibres, DVD, CD, revistes i diaris) de la Xarxa.

Els serveis de la biblioteca

Carnet
Et permet utilitzar el préstec i altres serveis. És vàlid per a totes
les biblioteques públiques de Catalunya.

• Informació i assessorament
• Préstec
• Accés gratuït a Internet i zona Wi-Fi
• Accés a {internet i +} (ofimàtica)
• Formació en tecnologies de la informació i la comunicació
• Suport a l’autoaprenentatge
• Suport a l’ensenyament reglat
• Espai multimèdia
• Accés a bases de dades
• Activitats culturals i de foment de la lectura
• Bústia 24 hores de retorn de documents
Consulta els serveis virtuals:
http://bibliotecavirtual.diba.cat
També hi trobaràs informació sobre altres serveis que t’ofereix
la biblioteca.

Com pots agafar documents
en préstec?
Necessites el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El préstec és gratuït i et permet tenir durant 30 dies:
• 15 llibres o revistes
• 6 DVD
• 9 CD o altres materials multimèdia

T’ofereix avantatges culturals.
Per fer-te el carnet has de presentar el DNI 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:
http://bibliotecavirtual.diba.cat
Préstec interbibliotecari
Pots demanar llibres de qualsevol biblioteca de la Xarxa,
abonant el preu públic corresponent.

Horaris
Hivern
Matins: dijous i dissabte de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)
Matins: dijous de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Biblioteca Municipal El Pont de Vilomara i Rocafort
Sant Pere Regalat, 72 baixos
08254 El Pont de Vilomara i Rocafort
Tel. 938 318 324
b.pont@diba.cat
bibliotecavirtual.diba.cat

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca
o al web.
Cal tornar els documents en el termini indicat. Per cada dia
de retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de
demèrit. Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant
15 dies.
Accedeix al catàleg col·lectiu, renova o reserva els teus préstecs i consulta els descomptes que t’ofereix el carnet a:
http://aladi.diba.cat

La Xarxa de Biblioteques Municipals, gestionada per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província, agrupa
més de 210 biblioteques i 9 bibliobusos que treballen de forma
coordinada i amb uns mateixos estàndards de qualitat perquè
tothom tingui accés a la informació i la lectura.

Ajuntament
El Pont de Vilomara i Rocafort

