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Us atenem de manera personalitzada per orientar-vos sobre l’espai, el fons, les eines per a la cercad’informació i la utilització dels serveis.

Argus és el catàleg de les biblioteques públiquesde Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.Podeu consultar-lo des del punt d’accés de la bi-blioteca o directament a:http://argus.biblioteques.gencat.cat

Per accedir a aquest servei només us cal el carnetd’usuari. Per obtenir-lo cal presentar el DNI o pas-saport; els menors de 14 anys necessiten l'autorit-zació d'un tutor.Podeu disposar d’un total de 30 documents perun termini de 30 dies distribuïts en un màxim de15 llibres, 5 revistes, 5 CD i 5 DVD.Torneu els documents en el termini fixat. El retarden la devolució es penalitza i pot comportar l'ex-clusió temporal del servei.Podeu prorrogar els préstecs per telèfon, per cor-reu electrònic, per whatsapp o pel compte perso-nal del catàleg d’ARGUS sempre que no tinguinuna reserva prèvia d’un altre usuari.Podeu fer reserves dels documents deixats enpréstec des de la biblioteca o des del catàleg d’Ar-gus.És possible fer ús del Préstec Interbibliotecari siun document no està a la nostra biblioteca peròestà disponible en altres.També teniu la possibilitat de fer préstec de docu-ments digitals pel vostre ordinador, tablet o llibreelectrònic a través de la plataforma ebiblio.cat.

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
INFORMACIÓ

CATÀLEG

PRÉSTEC

La Biblioteca Infant
Pere és un centre
d'informació obert a
tots els ciutadans que
facilita l'accés al co-
neixement , la cultura
i el lleure de manera
lliure i gratuïta.
És un equipament
municipal integrat al
Centre Cultural Infant
Pere i adscrit a la Xar-
xa de Biblioteques de
la Generalitat de Ca-
talunya.
En el Centre Cultural
Infant Pere també hi
ha, a més de la biblio-
teca, la sala poliva-
lent Bonet Castellana
i l’Auditori. L’espai
d’accés als usuaris
de la biblioteca ocupa
870 metres de la
planta baixa d’aquest
centre.

BIBLIOTECA



Us oferim un espai de treball per a grups poc nom-
brosos. Per a la seva utilització cal demanar torn
al taulell d’informació. Ens haureu de deixar un
carnet en dipòsit.

Promocionem actes culturals i del foment de la
lectura (exposicions, hores del conte, club de lec-
tura, tallers, etc).
Podeu rebre informació d'aquestes activitats a
través de whatsapp, apunteu-vos al taulell.

Podeu utilitzar els ordinadors de la sala amb el pa-
quet bàsic de programes d'ofimàtica (processador
de textos, full de càlcul, gestor de bases de dades,
etc.) i amb possibilitat de connexió a Internet.
En els ordinadors de la sala d'adults les sessions
són de 45 minuts, en els ordinadors de la sala in-
fantil són de 30 minuts.
Disposeu de 20 sessions d'ús al mes. Podeu
utilitzar-ne més d’una el mateix dia però canviant
d’ordinador.
Per accedir la primera vegada als ordinadors, cal
donar-se d’alta al taulell d’informació amb el
carnet de la biblioteca, el DNI o el passaport.
Podeu connectar-vos a Internet des de dispositius
mòbils amb tecnologia wi-fi (xarxa sense fils). L’ús
està limitat a dues hores diàries. Demaneu les da-
des de connexió al taulell d’informació.

SALA DE TREBALL EN GRUP

ACTIVITATS

INTERNET I OFIMÀTICA

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA INFANT PERE

Hi ha una fotocopiadora d'autoservei. També po-deu imprimir des dels ordinadors de la sala. Elcost per còpia és de 0,10€.

Agraïm els vostres suggeriments d’adquisició dellibres, pel·lícules, diaris i revistes o música. Hotindrem en compte a l’hora d’adquirir nous docu-ments.

Us permet tornar els documents de la bibliotecafora del seu horari d’obertura.

Consulteu les normatives d’ús
dels diferents serveis

Feu-nos arribar qualsevol suggeriment
que considereu oportú

RECORDEU...
Els serveis del taulell finalitzen 15 minuts abansdel tancament de la biblioteca.Cal mantenir una actitud correcta, evitant sorolls,comportaments o activitats que puguin interferiren el bon funcionament dels serveis o molestarels altres usuaris.No es permès menjar ni beure, a excepció d'ai-gua.Els telèfons mòbils han d'estar apagats o en mo-de silenci i no es pot contestar una trucada dinsde la biblioteca.

BÚSTIA DE RETORN

IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

DESIDERATES



Us oferim un fons de més de 20.000 documentsformat per llibres, discos de música compactes,pel·lícules en DVD, diaris i revistes.
Els llibres s’agrupen segons la seva temàtica id’acord amb la Classificació Decimal Universal(CDU):

0 Obres generals1 Filosofia. Psicologia2 Religió. Teologia3 Ciències socials5 Ciències pures. Ciències naturals6 Ciències aplicades7 Belles arts. Jocs. Esports8 Lingüística i literatura9 Història. Geografia. BiografiaN Narrativa i novel·laJN Novel·la juvenilP PoesiaT TeatreC CòmicDVD Pel·lícules
Els CD es troben agrupats per gèneres musicals:

0 Músiques del món1 Jazz, soul, blues2 Pop i rock3 Música clàssica4 Música contemporània5 Música d'espectacles, de pel·lícules i de ball
Les revistes i diaris són als expositors. Els darrersnúmeros estan exclosos de préstec.

A la sala infantil hi trobareu els llibres, discos demúsica compactes, pel·lícules en DVD i revistesper a nens de fins a 12 anys.Els llibres es divideixen en dos grans grups, d’ima-ginació i de coneixements.
Per a més informació consulteu la guia infantil.

FONS DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA INFANT PERE

FONS D'ADULTS

FONS INFANTIL


