Altres Serveis
•

Accés catàleg ARGUS
http://argus.bliblioteques.gencat.cat

•

Activitats infantils, familiars i per a
adults.

•

Acreditació d’ACTIC

•

Clubs de lectura

•

Consulta a sala

•

Diferents cursos i tallers

•

Exposicions

•

Informació local

•

Préstec interbibliotecari gratuït

•

Propostes de compra

•

Centres d’interès: Racó de famílies,
creixement personal, idiomes,
sexualitat, col· lecció local,
totalitarismes i la repressió...

•

Visites guiades

•

WIFI

•

Accés a internet

•

Reprografia (cost: 0.10 b/n i 0.20 color )

•

Consulta de premsa diària

•

Espai d’estudi

Qui som?
Riells i Viabrea disposa de biblioteca des del
novembre de 2008. El 4 de juliol de 2018 es
va inaugurar el nou equipament que porta
per nom Biblioteca Pompeu Fabra. Aquest
espai municipal de proximitat permet gaudir
a la ciutadania de serveis per accedir a la
informació, a la cultura i al coneixement.

Contacte
972 16 05 66
690 94 96 09
whatsapp!
biblioteca@riellsiviabrea.cat
https://riellsiviabrea.cat/biblioteca/
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/riellsiviabrea
@bibliotecariv

Horari
Matins (hivern)
dimarts i divendres
de 9.30 a 13h

Tardes (hivern)
de dimarts a divendres
de 15.30 a 19:30h

Matins (estiu)
dilluns, dimecres i
divendres
de 9.30 a 13h

Tardes (estiu)
dimarts i dijous
de 17 a 20h

hivern: mitjans setembre a mitjans de juny
estiu: mitjans juny a mitjans de setembre
Diumenges i Agost TANCAT
ens trobareu a la Pl. de la Vila nº 4

Què
t’oferim
des de la
Biblioteca?

servei de

préstec
presencial

préstec
digital

El servei de préstec us permet agafar de la
biblioteca:

Amb el carnet de la biblioteca us podeu
endur un màxim de 30 documents en préstec

Amb el carnet de la biblioteca pots accedir
a un munt de llibres i pel·lícules des del teu
ordinador, la teva tauleta o el teu telèfon
mòbil.

préstec

llibres | DVDs | revistes | CDs
Només cal que disposeu del carnet de la
biblioteca, el podeu obtenir de forma gratuïta
adreçant-vos al taulell d’informació.

15
llibres

5
revistes

5
CDs

5
DVDs

Per fer el carnet de la biblioteca:

PRÉSTEC durant 30 dies

Què cal fer?

•

Cal omplir un formulari amb les vostres
dades

RENOVACIÓ de fins a 3 vegades
(si no l’han reservat)

Tenir el carnet d’usuari de les biblioteques
del sistema de lectura pública.

•

El carnet és d’ús personal i intransferible

•

Cal portar-lo sempre que vulgueu fer ús
dels serveis que us ofereix la biblioteca
ja sigui en format físic o digital

•

En cas de pèrdua del carnet físic, la
reedició val un euro

•

El podeu utilitzar a totes les biblioteques
del sistema de Lectura pública de
Catalunya

•

Cal que notifiqueu qualsevol canvi
d’adreça, telèfon o correu electrònic
Encara no tens
el carnet de la
biblioteca?

Demana’l!

El sistema informàtic aplicarà un punt
de penalització per dia de retard i per
document en préstec i bloquejarà el carnet
automàticament durant 15 dies per cada
bloc de 90 punts. Passat aquest temps el
carnet tornarà a estar operatiu.
Podeu fer renovacions i peticions a través
del servei de whatsapp de la biblioteca i del
servei telefònic en l’horari d’obertura de la
mateixa.

-1 PUNT/ dia de RETARD / document

Registrar-se al catàleg Argus i seguidament
al portal d’eBiblio:

catalunya.ebiblio.cat

