TERRALL 117

(MARÇ 2007)

Benvolguts lectors,
Alguns de vosaltres encara no coneixeu a fons la biblioteca; per aquest
motiu hem programat visites comentades per al dimecres 18 d’abril, de
les 5 a les 6 de la tarda, i dimarts 24 d’abril, de les 10 a les 11 del matí.
Tots els que hi estigueu interessats us podeu apuntar a la biblioteca o
podeu telefonar-nos al 973-142418.
De moment, us avancem algunes dades sobre els espais de la biblioteca:
La biblioteca disposa de dues plantes; a la planta baixa hi trobareu el
vestíbul –on hi ha el taulell d’informació i préstec– la sala de lectura i la
secció infantil. I a la primera planta hi ha la sala de consulta, els serveis
i la sala d’actes.
La SALA DE LECTURA I PRÉSTEC compta amb les següents seccions:
revistes, diaris, audiovisuals, poesia, teatre, novel·la, novel·la juvenil, guies
de viatges, biografies, filosofia, psicologia, religió, ciències socials, medicina
i altres ciències aplicades, belles arts i esports.
L’any 2006 en aquesta sala es va crear la secció de joves en col·laboració
amb el PIJ.
La SALA INFANTIL, amb una secció de contes ordenats segons les edats,
una de còmics i revistes infantils i un espai per a llibres de coneixements.
L’any 2006 s’hi va crear un apartat per a pares i mares.
I, la SALA DE CONSULTA, amb les següents seccions: col·lecció local i
comarcal, diccionaris, enciclopèdies, atles, llibres de geografia i història, de
llengua i literatura, el Fons Arrufat i l’Espai Europe Direct.
L’any 2006 s’hi va crear la secció d’idiomes.
Després d’aquesta informació sobre els espais de la biblioteca, com sempre
en aquestes dates, us fem arribar un breu
resum estadístic de l’any anterior:
Préstec per anys

•

Durant l’any 2006 es van deixar en
total 46.188 documents en
préstec; dels quals 5.175 eren
revistes,
602
documents
electrònics, 5.266 CDs, 20.160
DVDs i 14.985 llibres. Cal remarcar
que la biblioteca va en augment
any rere any, com es pot observar
en aquest gràfic.
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Després d’aquestes dades us volem donar
a conèixer les activitats que tenim programades per als mesos d’abril,
maig i juny.

•

Dilluns 16 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda, TROBADA DEL GRUP DE
LECTURA. Convidem els lectors de novel·la a parlar de les darreres
novetats i, a continuació, a un berenar.

•

Dilluns 23 d’abril, de 4 a 8 de la tarda, PARADA DE NOVETATS DE
SANT JORDI, davant de la biblioteca.

•

Fins el dimarts 24 d’abril, EXPOSICIÓ DE BIOGRAFIES al vestíbul
de la biblioteca. A partir d’aquest dia i durant tot el mes de maig,
EXPOSICIÓ DE NOVETATS DE SANT JORDI.

•

Divendres 27 d’abril, a les 7 de la tarda, L’HORA DEL CONTE: “Vull
una corona”, amb les contacontes Mònica Perelló i Montse Vidal.

•

A partir del 23 de maig i fins al 6 de juny: SETMANA DEL LLIBRE
INFANTIL I JUVENIL. Durant aquests dies es faran visites escolars
per als alumnes de 3r fins a 6è de primària, als quals s’animarà a
seguir la 5a Bibliocursa. Aquest any l’exposició monogràfica es titula
“Rodamón” i se centra en el tema dels viatges.

•

L’HORA DEL CONTE del mes de maig es farà el divendres 25 a les 7
de la tarda i aprofitarem la sessió per viatjar a través dels contes.

•

Divendres 15 de juny a les 7 de la tarda, XERRADA DE
L’ESCRIPTORA IMMA MONSÓ sobre la seva darrera obra.

I un darrer apunt important. Gràcies a un conveni entre la Generalitat i
la UPC, en aquests moments s’està instal·lant la connexió WIFI a les
biblioteques públiques, per a tots els usuaris amb carnet. És per això,
que aviat podreu venir amb els vostres portàtils i gaudir d’aquest servei
gratuït, a qualsevol de les sales de la biblioteca.

