Que vos oferim?
En la bilioteca de Rafelbunyol som més
de 4.500 socis, per tot això i gràcies a
vosaltres vos oferim:
Més de 18.000 volums a la vostra
disposició.
Ordinadors de consulta amb
connexió a Internet.
Sala d’estudi i lectura.
Recomanar noves adquisicions
per al fons bibliogràfic.
Últimes novetats.

Serveis
Lectura en sala
Sala d’estudi
Préstec a domicili
Orientació lectora
Selecció bibliogràfica
Formació d’usuaris
Materials en altres idiomes
Navegació per Internet
Recursos per a pares

Biblioteca
Pública
Municipal
Rafelbunyol

Pàgina web per a poder consultar des de
qualsevol lloc el fons bilbiogràfic.
Renovació de préstecs per telèfon
i correu electrònic.
Activitats per als més menuts
(Conta-contes, tallers d’animació, tertúlies
literàries...)

Horari:

Matins: 09:30 - 14:00
Vesprades 16:00 - 19:30

Regidoria de Cultura i Joventut
Ajuntament de Rafelbunyol

Biblioteca Pública
Municipal de Rafelbunyol

Casa del Jove
de Rafelbunyol

C/ Josep Maria Llopis, n. 4
46138 Rafelbunyol
96 141 42 24
biblioteca@rafelbunyol.es
rafelbunyol.anclasoft.es/consulta

Què és la biblioteca?

Recomanacions

Normes

És un espai de lectura únic.

Cuideu els llibres

Per a entrar i obtindre prestats els llibres cal presentar
el carnet de soci.

Amb molts recursos per aprendre.
Pots trobar: llibres, revistes, cd’s, dvd’s, Internet...

pels pares i mares

Compartiu la lectura amb els xiquets/es
Llegiu cada dia com un hàbit

Tornar els llibres en el termini indicat.

Faciliteu-los l’accés als llibres

Renovar el préstec si no s’ha acabat la seua lectura.

Punt d’encontre amb usuaris de totes
les edats.

Compreu-los llibres o demaneu-los prestats
Tingueu relació amb el bibliotecari

Cada soci pot traure cada vegada 3 llibres per a
30 dies, renovables 30 dies més.

Lloc d’integració per a la nostra comunitat
en la vida cultural.

No prohibiu cap llibre

El soci és l’únic responsable del material prestat.

Aconselleu un llibre per a cada moment

(s’ha de tractar bé el llibre sense trencar-lo ni tacar-lo)

Inicieu l’hàbit des dels 0 anys

Cada dia de retard en la devolució comportarà
1 dia de penalització per al pròxim préstec.

Es comparteixen recursos comuns
valorant el seu significat.
Dóna l’oportunitat d’aprendre conjuntament
amb els fills, amics o companys.
S’aprén a seleccionar llibres, hi ha una àmplia
gamma i cadascú ha de triar el més apropiat per a ell.

Llegiu al recent nascut mentres dorm
Porteu contes al cotxe
Llegiu en veu alta
Reclameu activitats a l’Ajuntament i Biblioteca
Exigiu la dignificació de la lectura
Teniu en compte la normativa del centre
No els castigueu mai a llegir
No els obligueu a llegir

El deteriorament parcial o total del llibre, comporta la
reposició del mateix exemplar nou per part del soci.
L’incompliment de les normes de comportament
ocasionarà la prohibició d’entrada.
No has de deixar els llibres que has rebut en préstec a
ningú. Si algú els desitja que els retire quan tu els hi tornes.
La biblioteca també és un lloc d’estudi.
Entra i estigues en silenci.
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