Hola amics i amigues!!!
Em coneixeu?

COM PUC AGAFAR LLIBRES I ALTRES
DOCUMENTS EN PRÉSTEC?

Sóc en Boti Boti, el cangur
que ara viu a la Biblioteca
de Sant Sadurní d’Anoia.

Cal fer-se el carnet de la Biblioteca portant el DNI. Els
menors de 14 anys cal que vagin acompanyats dels pares
perquè els signin una autorització.

Us vull ensenyar com és la Biblioteca.
M’acompanyeu?

Podem endur-nos en préstec a casa:
15 llibres i revistes durant 30 dies
6 DVD i 9 CD durant 30 dies
ho podem renovar 2 vegades
si ho tornem tard ens penalitzen amb punts i quan arribem
als 50 punts estarem 15 dies sense agafar res en préstec

COM ÉS LA BIBLIOTECA?
Té dues sales:
- Planta Baixa: on hi ha el taulell d’informació i el servei
de préstec i la sala d’adults.
- Primer Pis: la sala infantil, per a nens i nenes
d’entre 0 i 12 anys i els seus acompanyants.

QUÈ HI HA A LA BIBLIOTECA?
-

Llibres per a grans i petits
Revistes i diaris
Música de tots els estils
Pel·lícules de cinema i documentals
Informació sobre Sant Sadurní i l’Alt Penedès
Multimèdia: materials per a aprendre idiomes
Espai família i racó de Petits Lectors
Aula multimèdia
Racó de Català
Fons especialitzat en vins i caves
Àrea de còmics

QUÈ MÉS HI TROBAREM A LA BIBLIOTECA?
Sessions mensuals de l’Hora del Conte
Cal informar-se de l’edat recomanada dels nens.
Trimestralment, per a petitons de 0 a 3 anys.
Activitats infantils i familiars
 BiblioLabs: activitats creatives i divulgatives amb la
finalitat de generar coneixement entre els infants.
 Laboratoris de lectura: accions de lectura i de
creació artística que es duen a terme en família al
voltant de llibres molt especials. Conviden a la
descoberta, a la reflexió i a la participació entre els
infants i els adults.
Internet i +
Per als menors de 14 anys, cal autorització dels pares.

DADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
RAMON BOSCH DE NOYA
QUAN OBRIM:
Matins de dijous a dissabtes de 09:30 a 13:30
Tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 20:00h
A l’estiu: dissabtes al matí tancat

BENVINGUTS
A LA BIBLIOTECA

ON SOM:
Plaça Primer Homenatge a la Vellesa, 10
08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
PER CONNECTAR AMB NOSALTRES:
Telèfon: 93 891 20 33
Correu electrònic: biblioteca@santsadurni.cat
Pàgina web: www.bibliosantsadurni.blogspot.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL

RAMON BOSCH DE NOYA

