Av. de la Constitució, 24
93-682-40-00
b.st.andreub.a@diba.cat
Horari d’hivern
De dilluns a divendres de 16 a 20,30 h.
Dimecres, divendres i dissabte
de 10 a 13,30 h.

Algunes dades
La Biblioteca té uns 40.000 documents.
Cada any renovem el 10 % del fons.
Estem subscrits a 100 revistes i 9 diaris.
L’any 2015 vam rebre 70.000 visites i vam fer 48.000
préstecs.

Entreu a http://www.sabarca.cat

per:

Conèixer quines activitats organitzem (hores del conte)

Entreu a: http://bibliotecavirtual.diba.cat/santandreu-de-la-barca-biblioteca-aiguestoses

per:

Consultar horaris o dies de tancament

Entreu a la l’adreça: http://aladi.diba.cat/

per:

Consultar el nostre catàleg i el 200 biblioteques més
Consultar la vostra fitxa personal
Saber què teniu en préstec o renovar documents
Reservar documents que estiguin prestats
Reservar torn al servei d’internet i ofimàtica

Préstec
Podeu consultar el fons de la Biblioteca aquí mateix o emporteu-vos-el
en préstec a casa vostra:
15 documents en paper (llibres i revistes)
15 audiovisuals (CD o DVD )
Cada document té un mes de termini
També podeu allargar el préstec tres
cops si ningú més espera el document.
Si tenim tancat podeu retornar els
préstecs a la bústia de “devolució de
préstec” de l’entrada.

Préstec
entre biblioteques
Podem fer-vos arribar llibres de més
de 200 biblioteques (cost del servei
1,50 €)

Internet i ofimàtica
públics
Tenim 6 ordinadors amb accés
gratuït a Internet per vosaltres.
Graveu arxius en un pen-drive o
imprimir-vos planes (cost 0,10 € b/
n i 0,40 € color). A aquests mateixos ordinadors hi ha el programari
d’ofimàtica Open Office.

WI-FI
Porteu el portàtil i aprofiteu el senyal gratuït de WI-FI.

Col·lecció local digital
Podeu consultar alguns títols de la
història local de Sant Andreu en
edicions digitals a:
https://bibliosab.wordpress.com

Préstec a domicili

Consulta a sala
A la Biblioteca hi ha molts espais per
llegir o estudiar. Trieu el vostre:
Bebeteca per menors de 3 anys i els
seus pares.
Sala infantil per nens fins a 13 anys,
quan fan deures.
Sala de revistes per a una lectura distesa.
Sala d’adults per a l’estudi intensiu i
preparació d’exàmens.
Sala d’estudi, amb capacitat per a 4
persones, pensada per fer classes.
Aules nocturnes. En èpoques d’exàmens allarguem l’horari fins a la
una de la matinada. Consulteu el
calendari.

Intercanvi de llibres
Redistribuïm els llibres que ens regaleu
entre altres biblioteques i usuaris a través de l’expositor “Punt d’intercanvi de
llibres”.

Si patiu dificultats de mobilitat, nosaltres us portem els llibres a casa.

Activitats per a adults

Activitats per infants

Club de lectura, per llegir i comentar
novel·les de la literatura universal, i
llegir obres en català i castellà.

Hores del conte
Un cop al mes els nens tenen una
cita amb els contes. Hi ha una
sessió mensual de gener a maig i
de setembre a desembre. De vegades convoquem al nens més
grans de quatre anys i d’altres als
nens entre 0 i 3 anys. Consulteu
l’agenda d’activitats de l’Ajuntament.

Grups d’estudi. Posem en contacte
persones que volen estudiar i donar
classes . Què vols estudiar tu?

El carnet de la Biblioteca permet gaudir d’importants avantatges i descomptes en les entrades als principals museus, teatres i cinemes de la província
de Barcelona i en la compra de llibres i
música a diverses botigues especialitzades.

