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LA BILIOTECA I LES NOVES TECNOLOGIES: UN PAS ENDAVANT
Sense perdre el nostre nord, fomentant la lectura en tot moment, arribant a
nous usuaris i fidelitzant els que tenim, continuem aquest estiu amb la
dèria de millorar els nostres serveis per tal d’adaptar-los a les necessitats
de la població i als canvis que es produeixen en el camp de les noves
tecnologies:

•

Teniu a la vostra disposició un total de 13
ordinadors –7 al telecentre, 4 a la
primera planta i 2 a la secció infantil.

•

Tenim des del mes d’abril connexió wifi.

•

I, des del mes de gener, disposem d’un
portàtil per a usos especials.

•

Per tal que aquest estiu us pugueu posar
al dia hem elaborat un fulletó informatiu de cursos en línia
organitzats per la Xarxa de Telecentres de Catalunya i que podeu
seguir des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. El fulletó
FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES explica com accedir al curs
“Ordinador pràctic”, a partir de la pàgina www.xarxa365.net, que us
ajudarà a perdre la por a l’ordinador, aprendre a usar-lo i treure-li
rendiment.

•

També ens és grat informar-vos que estem elaborant la pàgina web
de la biblioteca, que esperem presentar-vos aquesta propera tardor.

ACTIVITATS
•

Bibliocursa

Per als nens i nenes de 9 a 12 anys aquest mes de juny ha començat la 5a
cursa lectora. Els que la vulgueu fer, teniu temps fins al 31 d’octubre. Per
aconseguir superar-la només us cal llegir 13 llibres adients a la vostra edat i
realitzar dos jocs: una sopa de lletres i un joc d’investigació. Ànims i a viure
moltes aventures llegint.

•

Grup de Lectura

Format per lectors de novel·la que ens reunim
cada 2 o 3 mesos; parlem de les lectures que
ens han agradat, berenem, preparem la propera
trobada i abans de marxar triem lectures entre
les novetats que han arribat. El divendres 15 de
juny vam participar en una trobada especial, ja

que sobretot gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes, que ens va
finançar la trobada i gràcies a l’escriptora l’Imma Monsó, per primer cop el
grup de lectura va comptar amb la presència d’una escriptora.
Per aquest estiu el Grup de Lectura us ha preparat una nova guia de
novel·les recomanades, que podreu trobar a la secció de novel·les i agafar
en préstec.
•

Exposició de guies de viatges

Un any més, al vestíbul de la biblioteca hi hem exposat una selecció de
guies de viatges distribuïdes en els apartats següents: Àfrica, Àsia, Amèrica,
Austràlia, Catalunya, Espanya i Europa. Si heu d’organitzar algun viatge per
aquest estiu us seran de força utilitat.
•

Guia de novetats

I per acabar us fem arribar un llistat de novel·les noves que esperem us
facin passar bones i refrescants estones. Aquests i altres títols els podeu
trobar a la Guia de Novetats d’Estiu. I ja ho sabeu: si ens hem deixat
algun llibre interessant, no dubteu a demanar-nos-el. Que tingueu un bon
estiu!
•

ASWANI, A. L’edifici Iaqubian

•

•

BALDER, A. Curdy y la Cámara
de los Lores

MUKARAMI,
platja

•

OLIVER, M.A Colors de mar

•

BAULENAS, L. Àrea de servei

•

PIERA, J. Puta postguerra

•

BOURNE, S. Los 36 hombres
justos

•

PRADA, J.M El séptimo velo.

•

CLARA-SIMÓ, I. El caníbal

•

ROCA-FERRER, X. Les raons de
Venus

•

DIRIE, W.
desierto

•

ROVIRA, P. L’amor boig

•

DOMÍNGUEZ, M. El retorn de
Voltaire.

•

SALA, G. Imagina un carrer.
Premi Documenta 2006

•

FREDRIKSSON, M. La vida amb
en Jan

•

SEE, L. Flor de Neu i el ventall
secret (N SEE)

•

GIRONELL,
jueus

•

SETTERFIELD,
número trece

•

SIMÓ, I. El caníbal

•

SOLER, S. 39+1+1 Enamorarse és fàcil si saps com

•

SORRIBAS, S. Amb X de xino:
un barri de la Barcelona de
postguerra

•

TOLKIEN, J.R.R. Els fills d’en
Hurin

•

VICENS, A. Ungles perfectes

Amanecer

en

el

M. El pont dels

•

GRASS, G. Tot pelant la ceba

•

LE CARRÉ, J. La cançó dels
missioners

•

MAÑAS, J. Arqueologia de
l’amor.
MANKELL,
H.
Profundidades MÁRAI, S. La
germana

•

MIRALLES, F. El Quart Reich:
el secret de Montserrat

H.

Kafka

D.

El

a

la

cuento

