Criteris generals

La Biblioteca Pública de Lleida agraeix els donatius de llibres i documents per tal de completar i
ampliar el fons bibliogràfic i posar-lo a disposició
de tots els lectors.
La biblioteca es reserva el dret d’admissió del material bibliogràfic donat tant per institucions com
per particulars. Es valorarà l’interès, la utilitat i la
idoneïtat per a la nostra col·lecció.
Els usuaris interessats en fer donacions de documents, ho poden fer a la bústia de donacions de la
planta baixa (darrere recepció), seguint els criteris
establerts per la biblioteca.

Horari d’hivern:
Dilluns: de 15 a 20h (matí tancat).
De dimarts a divendres: de 10 a 20h sense interrupció
Dissabte: de 10 a 14h.
Consulteu els horaris de les àrres Infantil i Juvenil, i
Col∙lecció Local.
Horari d’estiu:
Dilluns: de 15 a 20h.
Dimarts: de 9 a 15h.
Dimecres: de 9 a 20h., sense interrupció.
Dijous: de 9 a 15h.
Divendres: de 9 a 15h.
Dissabte: tancat.

Política
d’acceptació de

DONACIONS

Consulteu els horaris de les àrres Infantil i Juvenil, i
Col∙lecció Local.

Accés al catàleg
elmeuargus.biblioteques.gencat.cat

La Biblioteca decidirà la ubicació, ús i destí final
del material donat en funció de la política d’organització general dels nostres fons.

Accés a la biblioteca electrònica:
catalunya.ebiblio.es

La Biblioteca no es compromet a fer un seguiment
ni control dels donatius.

Biblioteca Pública de Lleida
Rambla d’Aragó, 10
25002 Lleida
Tel. 973279070
bplleida.cultura@gencat.cat

Si l’usuari o institució vol rebre un justificant del
seu donatiu, cal que presenti una relació dels documents en donació així com les seves dades personals.
El material que no s’ubiqui a les sales obertes al
públic, s’oferirà a ONG de Lleida i a altres usuaris
de la Biblioteca, per mitjà de l’espai “Tria i remena”.

WEB: http://bibliotecalleida.gencat.cat
BLOC: http://bibliotecadelleidablog.com
Segueix-nos també a:

Mes, any.

S’accepten:

No s’accepten:

Tria i Remena





Espai situat darrere la recepció de la Biblioteca,
on els usuaris poden triar i endur-se a casa tots
aquells documents que siguin del seu interès.

Obres en bon estat de conservació, de nivell divulgatiu i editades per autors i editorials reconeguts.

Llibres de text, documents en mal estat de conservació o usats (com ara llibres d’exercicis, retallables o quaderns d'acolorir).

 Tots aquests documents estan senyalitzats

amb una etiqueta identificativa.
 No cal passar pel taulell de recepció.
 Aquests documents no s'han de retornar a
la Biblioteca, ja que passen a ser de la vostra
propietat.


Obres de ciències que no superin els 5 anys
d’antiguitat.



Obres d’humanitats que no superin els 5 anys
d’antiguitat.



Obres de referència com ara diccionaris i enciclopèdies que no superin els 3 anys d’antiguitat.


Obres sobre Lleida i el
seu entorn social, cultural i
històric, sigui quina sigui la
seva antiguitat.



Obres de ficció en qualsevol llengua.

 Material audiovisual
(CDs, DVDs i CD-Roms), en bon estat i original.


Col·leccions completes de revistes.

Redistribució de donacions a ONG i
entitats


Documents que expressin opinions o continguts
sancionats per la llei.



Obres en diversos volums que no estiguin completes.
 Material audiovisual en formats antics (VHS,
etc.)

Les entitats, agrupacions o associacions que ho
sol·licitin poden seleccionar i emportar-se lots de
documents procedents de les donacions rebudes
a la Biblioteca.
Condicions de la donació:


Cada entitat és l’encarregada de seleccionar
els documents.
 Cada entitat és l’encarregada d’empaquetar i
emportar-se els documents. La Biblioteca disposarà el material necessari per fer-ho.
 L’horari d’atenció al públic és: divendres de 10
a 12h., a l'antic Punt d’informació juvenil (Planta
baixa, darrere de recepció).
 Per fer efectiva la donació, cal presentar el
formulari adjunt amb la signatura del director/a o
responsable de l’entitat, i el segell de la mateixa,
el dia de recollida dels documents.
Formulari de sol·licitud de lots
de documents procedents de
les donacions rebudes a la
biblioteca.

