La Biblioteca Municipal Les Voltes és un servei públic municipal
obert a tota la població.
Inaugurada el 22 d’abril de 2009, es troba en un edifici
de tres plantes de 1.500 m².
El nom recorda l’antic edifici amb voltes datat el 1613 i enderrocat
el 1927 en ple centre de la vila, on ara se situa la biblioteca.
Ofereix un fons de 26.000 llibres, 3.000 documents audiovisuals,
150 títols de revistes i 7 diaris, així com un fons local sobre el municipi.
Des de la biblioteca es pot accedir al conjunt de documents
de la Xarxa de Biblioteques Municipals a través del catàleg informatitzat,
que també es pot consultar a l’adreça d’Internet: http://sinera.diba.cat/

ELS
NOSTRES
SERVEIS

Préstec

Informació

Podeu reservar els documents
en préstec o renovar els que
ja teniu a través de la pàgina web
de les biblioteques, introduint-hi
el vostre número de carnet
i la contrasenya (data de naixement
per defecte: ddmmaaaa).

Atenem les vostres consultes sobre
qualsevol qüestió que us interessi, com:
• informació general i local,
• informació municipal,
• accés a catàlegs externs i bases
de dades en línia, tant públiques
com de subscripció.

La Biblioteca Municipal Les Voltes depèn de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona.
Forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Consulta
i eines informàtiques
Tots els documents de la biblioteca
es poden consultar als punts
de lectura i mitjançant reproductors
de DVD i CD-ROM.

EL CARNET
DE BIBLIOTECA
Tot són avantatges!

Fer-se el carnet és gratuït i és vàlid
per a totes les biblioteques de la Xarxa.
També us permet gaudir de descomptes
en béns culturals, com entrades a museus
o exposicions i en compres a llibreries:
http://www.diba.es/biblioteques/guia/
serveis/carnets.asp
Per fer-se el carnet cal el DNI
o el passaport. Els menors de 14 anys
necessiten presentar una autorització
signada pels pares.

Es pot accedir lliurement als ordinadors
d’Internet i +. Disposen de programari
ofimàtic i permeten la consulta
d’Internet i la impressió de documents.
Zona Wi-Fi. La biblioteca disposa
de zones per connectar-se a Internet
sense cables, mitjançant qualsevol
dispositiu mòbil.

El servei de préstec és gratuït,
i cada usuari pot emportar-se
durant 30 dies fins a
• 15 documents en format paper,
• 6 DVD,
• 9 CD.

http://bibliotecavirtual.diba.cat/
tramits-en-linia
També es fan préstecs a entitats
i escoles i es poden demanar llibres
d’altres biblioteques per mitjà
del préstec interbibliotecari si s’abona
el preu públic corresponent.

Formació i suport
El personal us assessora sobre l’ús
i el funcionament de la biblioteca
a través de:
• visites programades,
• sessions formatives sobre l’ús
i els recursos de la biblioteca,
adreçades especialment a les
escoles i a grups de qualsevol edat,
• atenció personalitzada
Feu-nos arribar els vostres
suggeriments. Disposem de fulls
per a aquesta finalitat.
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Infants

C/ Nou, 1-9
08620 St Vicenç dels Horts
T. 93 656 06 63
b.st.vicensh@diba.cat
http://biblioteca.santvidigital.cat

Les biblioteques de la Xarxa
de Biblioteques tenen un espai comú
amb la Biblioteca Virtual, un portal
web que dóna accés a informació
i serveis les 24 hores del dia.
http://bibliotecavirtual.diba.cat/inici

Horari

A més, ens trobareu a:

Tarda

Matí

De dilluns
a divendres,
de 15.30
a 20.30 h.

Dimecres
i dissabtes,
de 10 a 13 h.

una pàgina web amb tota
la informació de la biblioteca:
http://biblioteca.santvidigital.cat
un bloc amb notícies i recomanacions:
http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/
Facebook: Biblioteca Municipal Les Voltes

La Biblioteca tancarà de l’11 al 26 d’agost
per vacances d’estiu.

un bloc de la Sala Infantil:
http://bibliovoltes.blogspot.com/

La resta de l’any romandrà oberta
tots els dies laborables, els períodes
de vacances escolars inclosos.

Si vols rebre informació de la biblioteca,
fes-nos arribar el teu correu electrònic.

L’horari d’estiu s’iniciarà el 23 de juny
i finalitzarà l’11 de setembre i serà
el següent:
- de dilluns a dijous, de 16 a 21 h,
- dimecres, de 10 a 13 h,
- divendres, de 16 a 20.30 h.

ACTIVITATS

• Tallers de Cicle Mitjà.
Tots els dimarts, a les 17.30 h
• Ajudants de biblioteca. Tots els dies.
• Hora del conte. El segon i l’últim
divendres de mes, a les 18:00 h
• Audicions juvenils. El segon i l’últim
dijous de mes, a les 19.30 h

Adults
• Club de lectura Prometeu.
Darrer divendres de mes, a les 19 h
• Club de lectura en català. Tots els
dimarts, a les 15.45 h
• Club de lectura manga on-line.
Tots els dies, a http://
mangaalabiblioteca.blogspot.com/.
• Objectiu Voltes. Club de fotografia.
Tercer dijous de mes, a les 19 h
• Cinefòrum Voltes.
Cal consultar-ne la programació.
• Club de conversa en anglès.
Tots els dilluns, a les 19 h
• Voltes al Dial. Tots els dimarts, a les 19 h

I moltes més que trobaràs
a la nostra agenda:
• conferències,
• presentacions de llibres,
• tallers,
• hores del conte especials,
• audicions.
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