Як працює абонемент?
Ти можеш забрати абонемент протягом
30 днів:
•
•
•
•

#Ласкаво
просимоBIB

15 книжок
5 CD-дисків
5 DVD-дисків
5 журналів

Публічні бібліотеки
Каталонії вітають вас

Ти можеш поновити позику, зарезервувати
документи та запросити їх в інших
бібліотеках.
У твоєму розпорядженні понад
15 мільйонів документів.
Ти можеш ознайомитися з
каталогом публічної бібліотеки
ATENA на: atena.biblioteques.cat

Для отримання
додаткової інформації
Проконсультуйся зі співробітником
твоєї бібліотеки або заходь на портал
публічних бібліотек Каталонії:
biblioteques.gencat.cat

Текст для легкого читання, щоб
полегшити його розуміння
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Вітальна програма в
публічних бібліотеках
Каталонії
Ласкаво просимо до Каталонії.
Цим документом ми хочемо пояснити, що
ти маєш доступ до понад 400 публічних
бібліотек та 12 бібліобусів, які є частиною
Системи громадського читання
Каталонії (SLPC).
Доступ до бібліотеки вільний та відкритий.
Ми запрошуємо тебе отримати
картку та насолоджуватися
просторами бібліотек.

Що можна робити в бібліотеці?
Мати доступ до Інтернету та
Вайфаю
• Користуватися комп’ютерами
• Підключатися до Вайфаю

Шукати інформацію щодо...
• Тем, які тебе цікавлять
• Навчання
• Адміністративних процедур
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Просити документи у позику
• Знайомитися з документами

Налічується понад 100 000
найменувань у різних форматах та
мовах.

та брати їх додому

Брати участь у заходах
•
•
•
•
•

Майстер-класах
Книжкових клубах
Екскурсіях
Конференціях
Курсах з автоматизації
діловодства, Інтернету або
вивчення мов
• Презентаціях книг
• Виставках

Що можна знайти?
•
•
•
•
•
•
•

Книги
Комікси
Музику
Фільми
Газети та журнали
Матеріали з вивчення мов
Доступ до цифрової бібліотеки
eBiblioCat ebiblio.cat
Ти можеш знайти: електронні
книги, журнали, фільми,
документальні фільми,
аудіокниги, музику, енциклопедії
тощо.

Як можна скористатися
послугами?
За допомогою бібліотечного абонемента.
Це безкоштовно, і його зроблять при
пред’явленні будь-якого документа,
що посвідчує особу.
Зв’яжися зі своєю бібліотекою.
Абонемент дійсний у всіх публічних
бібліотеках Системи громадського
читання Каталонії.

Публічна бібліотека
biblioteques.gencat.cat
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