Abans de venir amb els llibres directament primer posau-vos en
contacte amb els bibliotecaris.
Una vegada teniu la conformitat
s’acordarà un dia per tal de lliurar
el donatiu.
D’altra banda, s’entén que les donacions realitzades a la biblioteca
són altruistes i en cap cas a canvi
d’una contrapartida econòmica o
acompanyada sempre d’un reconeixement públic del donant per qualsevol mitjà.

DONACIONS
A LA
BIBLIOTECA

La Biblioteca Municipal de Sineu
agraeix les donacions
de llibres i altres documents que
fan els ciutadans i que poden
contribuir a enriquir i ampliar el
seu fons o el d’altres centres.

De dilluns a divendres de 16 a
20 h.
Dimecres i divendres matí
d’11 a 13:30 h
Consultar horaris estiu i festes

www.conselldemallorca .net/
bibsineu

La Biblioteca Municipal de
Sineu accepta donatius de
llibres, DVD’s i altres materials en bon estat.

• Documents en mal estat de conservació, ni engroguits, o usats,com
ara llibres d’exercicis, retallables, o
quaderns per acolorir.
• Obres amb continguts d’un nivell
massa especialitzat per a una biblioteca pública, com ara publicacions
científiques, a criteri del personal de
la biblioteca.
• Documents amb continguts que
poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manuals
d’informàtica, gramàtiques, llibres
de text... o que ja hagin perdut la
seva vigència informativa.
• Documents que expressin opinions
o continguts sancionats per la llei.
• Obres en diversos volums que no
estiguin completes.
• Diaris, revistes i altres publicacions
en sèrie.
• Altres obres que no s’atinguin a la
política de col·lecció de la biblioteca
segons el criteri del personal bibliotecari.

• Obres en bon estat de conservació,
en català o castellà, de nivell divulgatiu i editats per autors i editorials
reconeguts, com a regla general.
• Obres de ciències i humanitats que
no superin els 3 anys d’antiguitat.
• Obres sobre Sineu i el seu entorn
social, cultural i històric, sigui quina
sigui la seva antiguitat si es troben
en bon estat per engrandir la
Col·lecció Local.
• Obres de ficció en qualsevol llengua prèvia comprovació de duplicats
per part de la biblioteca. [Si no poden ser incorporades al fons de la biblioteca poden formar part d’alguna
altra biblioteca (escolar, punt de lectura PAC,arxiu,altres)].
• Material audiovisual en bon estat,
original i que s’avingui amb els criteris de desenvolupament de col·lecció
audiovisual de la biblioteca.

•

La biblioteca valorarà la donació i decidirà si és factible la seva incorporació
al catàleg. En qualsevol cas, es reserva el dret de fer el que es consideri
oportú amb la donació, això inclou la
possibilitat d’enviar els documents a
altres biblioteques o centres o a reciclatge de paper.

•

•

Si la donació supera els 10 documents cal fer una llista i portar-la
a la biblioteca (títol, autor, editorial i any edició).
Les obres que s’acceptin passaran a ser propietat de la biblioteca (Ajuntament de Sineu).
En cas de donacions especials
caldrà un conveni de cessió especial amb l’Ajuntament de Sineu.

