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Queixes i suggeriments
Si ens voleu adreçar el vostre desacord amb el funcionament dels serveis o la vostra recomanació per
millorar-los, cal que ens els faceu
arribar a través de:
•
La comunicació directa a les
persones responsables del servei.
•
La utilització de la bústia de
queixes i suggeriments situada
a la biblioteca.
•
La comunicació a l’adreça
electrònica de la biblioteca
biblioteca@ajsineu.net
Donarem resposta per correu ordinari o a través de l’adreça electrònica que ens hàgiu facilitat.
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C/ Sant Francesc, 10.
Tfon. 971 520027 (ext 5)
Fax: 971 855063
biblioteca@ajsineu.net

Missió:
La missió de la Biblioteca Municipal de Sineu
es cenyeix estrictament al que assenyala el Manifest per a la Biblioteca Pública de la UNESCO, o sigui, facilitar a tothom l’accés lliure a la
informació, el coneixement i la formació,
l’esbarjo i la cultura. A més a més, el propi Manifest de la UNESCO indica que el coneixement de la producció cultural local ha d’ocupar
un lloc cabdal en la política de conservació i
difusió de la pròpia Biblioteca.

Els serveis que oferim són els següents:
Servei d'informació: la Biblioteca de Sineu
posa a l'abast de l'usuari tota la informació i
l'ajudam a obtenir-la.
Servei de consulta i/o lectura en sala: a la
biblioteca l'usuari pot consultar tot el fons de
que disposa, premsa, revistes, i en especial, el
que està exclòs de préstec com son diccionaris
i enciclopèdies. A més també pot gaudir de la
lectura.
Servei de reprografia: la biblioteca disposa
d'una fotocopiadora, la qual pot ser emprada
per reproduir documents a la biblioteca. El
cost és de 10 ct per estudiants i de 15 ct per no
estudiants.

Servei de préstec: aquest permet a l'usuari portarse'n llibres i altre material com DVD, CD o revistes
a casa. Per fer-ho solament cal fer-se el carnet d'usuari omplint una butlleta amb les dades personals.
Consultant el catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca a qualsevol dels ordinadors per usuaris que hi ha a la biblioteca l'usuari
sabrà on es troba el llibre que desitja, si no es troba a
la biblioteca de Sineu aquesta el pot sol·licitar a una
altra de la xarxa o a les municipals de Palma a través
del préstec interbibliotecari. Si un gaudeix d'Internet a casa també podrà consultar el catàleg i demanar
el llibre a la biblioteca.
Servei de renovació i reserva de documents: l'usuari pot renovar els documents que té en préstec a
casa sempre i quan no estiguin reservats per un altre
usuari. També pot fer-ne la reserva.
Servei d'Internet i wifi: la Biblioteca disposa de 8
ordinadors a disposició dels usuaris que els poden
emprar per fer treballs, per cercar informació, etc.
Així mateix disposa de wifi gratuït per als seus usuaris.
Servei d'informació cultural: de tots els actes organitzats per l'Ajuntament, la Biblioteca o qualsevol
entitat o associació del poble l'usuari podrà rebre'n
informació, solament cal deixar l'adreça electrònica a
la biblioteca.
Racó de novetats: és un racó on s'exposen les darreres novetats arribades a la biblioteca perquè l'usuari
pugui veure quines són, saber quines estan en préstec i quines estan en reserva.
Mediateca o Racó audiovisual: és on s'hi troben
les obres audiovisuals classificades en l'apartat de
cinema, música i altres. (DVD, CD, CD-ROM).

Hemeroteca o Racó de premsa i revistes: on
s'hi troben les revistes d'informació general i especialitzada, premsa diària, etc.
Col·lecció i/o fons local: vitrines on es troben
exposades totes aquelles obres que formen part de
la nostra història, dels nostres escriptors locals, etc.
Servei de foment i animació a la lectura: la biblioteca com a centre cultural del municipi organitza activitats lúdiques i culturals, especialment lligades al món de la lectura i de la promoció de les biblioteques. Inclou totes aquelles activitats com
contacontes, tallers, clubs de lectura, conferències,
visites didàctiques, bibliopiscina, elaborar guies,
fulletons per fer difusió de les activitats, fer arribar
la informació als nins i nines, als joves i als adults..
Bebeteca: espai destinat a la primera infància (de 0
a 6 anys) amb llibres de tela per mirar, tocar, jugar;
llibres de tapa dura; jocs i tot aquell material que
porti a l'infant cap a la fantasia i la màgia dels contes.
Joveteca: espai destinat als joves de 12 a 18 anys,
pretén ser un punt de trobada amb la literatura juvenil, còmics, música, cine, jocs, etc.
Aula d'estudi: és el lloc on els usuaris, estudiants
de batxiller, universitaris, adults, poden estudiar,
llegir i fer feina amb tranquil·litat. És també el
Centre Universitari.
Sala d’actes: és el lloc on es duen a terme les conferències, tallers, presentacions de llibres, etc.

MES INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

