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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
Accedir als
ordinadors
i a Internet
• Ús d’Internet
• Connexió Wi-Fi
• Ús d’eines ofimàtiques

Participar en activitats culturals
i de formació
• 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
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Què necessites
per gaudir de la biblioteca?

02

Czego potrzebujesz, żeby móc
korzystać z biblioteki?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona.

Musisz posiadać tylko kartę Sieci Bibliotek Miejskich Rady Prowincji
Barcelony.

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.

Aby otrzymać kartę musisz przedstawić w bibliotece Twój dowód
osobisty, numer identyﬁkacji obcokrajowca lub paszport i zostanie
ona wyrobiona na miejscu. Dzieci i młodzież do lat 14 muszą posiadać
zgodę rodziców lub opiekunów.

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.

Możesz także poprosić o kartę na stronie internetowej:
http://bibliotecavirtual.diba.cat.
Karta jest ważna we wszystkich bibliotekach publicznych Katalonii i
daje prawo do zniżek w księgarniach oraz przy zakupie biletów do
muzeów i na wystawy.
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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.

03 Jak można wypożyczać materiały?
Możesz wypożyczać książki, płyty CD i DVD oraz czasopisma
okazując kartę Sieci Bibliotek Miejskich.
Wypożyczanie materiałów jest bezpłatne i można wypożyczyć na
okres 30 dni:
•
•
•

15 książek lub czasopism
6 płyt DVD
9 płyt CD lub innych materiałów multimedialnych

Możesz przedłużyć termin zwrotu lub zarezerwować pozycję w
bibliotece lub na stronie internetowej.
Musisz zwracać wypożyczone materiały w wyznaczonym terminie.
Za każdy dzień zwłoki i każdą wypożyczoną pozycję Twoja karta otrzyma
1 punkt karny. Za każde 50 punktów, karta zostaje zablokowana na
okres 15 dni.
Pamiętaj, że w katalogu Aladí http://aladi.diba.cat możesz
wyszukiwać materiały spośród milionów pozycji we wszystkich bibliotekach Sieci, sprawdzać wypożyczone przez Ciebie pozycje lub
oceniać te, które najbardziej Ci się podobają.
Możesz poprosić o materiały z innych bibliotek w ramach
wypożyczalni międzybibliotecznej, po uiszczeniu niewielkiej opłaty.
Karta biblioteczna służy również do wypożyczania książek elektronicznych dostępnych pod adresem http://catalunya.ebiblio.cat.
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Biblioteka jest usługą
publiczną i bezpłatną

Oferuje Ci informacje, wypożyczalnię,
dostęp do Internetu, zajęcia kulturalne
i edukacyjne w ośrodkach, z których
będziesz mógł uczestniczyć w życiu
Twojego miasta.
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També et pot
interessar...

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.

Książki, muzyka i ﬁlmy w różnych
językach.
Materiały i Kluby Łatwych Lektur,
które pomogą Ci nauczyć się języka
hiszpańskiego i katalońskiego.
Podręczniki adaptacyjne dla nowych
mieszkańców i wykazy usług i zasobów miasta.

Si tens dubtes...

Jeśli masz pytania...

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

Zapytaj personel biblioteki.
Wejdź na stronę
http://bibliotecavirtual.diba.cat
i zobacz, co możesz znaleźć
w Twojej bibliotece.

01 Co możesz robić w bibliotece?
Korzystać z materiałów
i wypożyczać je do domu
•
•
•
•
•
•

Książki
Komiksy
Płyty CD
Płyty DVD
Gazety i czasopisma
Materiały do nauki języków
obcych

Korzystać z komputerów
i z dostępu do Internetu
• Korzystanie z Internetu
• Połączenie Wi-Fi
• Korzystanie z narzędzi
automatyki biurowej

Wziąć udział w zajęciach
kulturalnych i edukacyjnych
• Wykłady i prezentacje książek
• Wystawy
• Warsztaty
• Opowiadanie bajek dla dzieci
• Kluby czytelników
• Wycieczki z przewodnikiem
• Zajęcia edukacyjne z zakresu
automatyki biurowej, Internetu
i nauki języków obcych
Uzyskać informacje na temat
Twojego miasta
• Formalności w urzędzie miasta
• Organizacje
• Program kulturalny
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Gerència de Serveis de Biblioteques
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat

Obre la teva biblioteca
Otwórz Twoją bibliotekę

Może zainteresują
Cię także...
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