Com funciona el préstec
de documents?
Pots agafar documents durant 30 dies:
•
•
•
•

#WelcomeBIB

15 llibres
5 CD
5 DVD
5 revistes

Les biblioteques públiques
de Catalunya us donem
la benvinguda

Pots renovar el préstec, reservar documents
i sol·licitar-ne a altres biblioteques.
Tens a la teva disposició
més de 15 milions de documents.
Pots consultar el catàleg
de biblioteques públiques ATENA:
atena.biblioteques.cat

Per a més informació
Consulta el personal de la teva biblioteca
o entra al portal de biblioteques públiques
de Catalunya:
biblioteques.gencat.cat

Text en Lectura Fàcil
per facilitar-ne la comprensió

Dipòsit legal: B 18660-2021

Programa d’acollida
a les biblioteques
públiques de Catalunya
Benvingut, benvinguda a Catalunya.
Amb aquest document, et volem explicar
que tens accés a més de 400 biblioteques
públiques i 12 bibliobusos que formen
part del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya (SLPC).
L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït.
Et convidem a fer-te’n el carnet
i a gaudir dels espais.

Què pots fer a la biblioteca?

Demanar documents en préstec
• Consultar documents
		 o endur-te’ls a casa

Participar en les activitats
•
•
•
•
•
		
•
•

Tallers
Clubs de lectura
Visites guiades
Conferències
Cursos d’ofimàtica, d’Internet
o d’idiomes
Presentacions de llibres
Exposicions

Accedir a Internet i al wifi
• Utilitzar els ordinadors
• Connectar-te al wifi

Buscar informació sobre...
• Temes que t’interessen
• Ensenyament
• Tràmits de l’Administració

Què hi pots trobar?
•
•
•
•
•
•
•
		
		
		
		
		

Llibres
Còmics
Música
Pel·lícules
Diaris i revistes
Materials per aprendre idiomes
Accés a la biblioteca digital eBiblioCat
ebiblio.cat
Hi pots trobar: llibres electrònics,
revistes, pel·lícules, documentals,
audiollibres, música,
enciclopèdies, etc.

Té més de 100.000 títols
en diferents formats i idiomes.

Com pots utilitzar
els serveis?
Amb el carnet de biblioteques.
És gratuït i te’l faran
amb qualsevol document identificatiu.
Posa’t en contacte amb la teva biblioteca.
El carnet serveix
per a totes les biblioteques públiques
del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya.
Biblioteca Pública
biblioteques.gencat.cat

