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C/ Príncipe de Vergara, 140. 28002 - Madrid
91 588 57 24 - bpcentral@madrid.es

INFORMAȚII DE BAZĂ PRIVIND REȚEAUA BIBLIOTECILOR PUBLICE MUNICIPALE

NORME DE FOLOSIRE
Biblioteca este un loc public, în care utilizatorii trebuie să dea dovadă de un
comportament corespunzător și să respecte condițiile normative de utilizare a instalațiilor
și serviciilor. Acele persoane care nu respectă normele vor trebui să părăsească
biblioteca.
■ Se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi, cu excepția apei îmbuteliate.
■ Nu este permisă folosirea telefonului mobil în interiorul bibliotecii.
■ Este permisă conectarea laptopurilor la rețeaua electrică a bibliotecii dacă infrastructura
bibliotecii permite acest lucru.
■ Minorii sub 8 ani vor trebui să fie însoțiți de un adult care se va ocupa în mod special de
aceştia.
■ Biblioteca este un spațiu dinamic și deschis, unde se organizează diferite activități ce
au legătură cu promovarea lecturii, fiind necesară colaborarea, înțelegerea și respectul
tuturor utilizatorilor.

PERMISUL DE ACCES ÎN BIBLIOTECĂ
Permisul de acces în Rețeaua Bibliotecilor Publice Municipale ale Primăriei Madridului,
document personal și netransmisibil, dă dreptul la accesul și folosirea serviciilor de
împrumut, rezervări, conectare la Internet și activități care presupun înscriere prealabilă.
■ Neprezentarea permisului de acces vă pune în situația de a nu putea beneficia de
serviciile oferite de bibliotecă.
■ Cititorul va trebui să comunice bibliotecii orice schimbare de domiciliu sau a numărului
de telefon.
■ Cititorii cu domiciliul temporar în Madrid vor comunica în plus datele domiciliului lor
permanent.
■ În caz de pierdere a permisului de acces, va trebui să anunțați imediat Biblioteca, fiind
responsabil cititorul de câte operații s-au efectuat cu permisul său până în momentul în
care se notifică pierderea.
■

Solicitarea permisului de acces în bibliotecă presupune acceptarea din partea

persoanei solicitante a normelor după care funcționează Bibliotecile Publice ale Primăriei
Madridului.
■ În cazurile în care o persoană nu poate să se prezinte la serviciul de împrumut al
bibliotecii din cauza unui handicap, infirmitate, concediu medical sau din motive de
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muncă, va putea solicita folosirea permisului de către o persoană autorizată
corespunzător.

SERVICIUL DE ÎMPRUMUT

■ Permisul de acces în bibliotecă destinat adulților dă dreptul pentru solicitarea oricărui
tip de material ce poate fi împrumutat de la bibliotecă.
■ Un cititor nu va putea beneficia de serviciul de împrumut cu permisul de acces pentru
adulți al altui cititor, indiferent de gradul de rudenie. Cu excepția cazurilor de autorizare
corespunzătoare.
■

Permisul de acces destinat copiilor dă dreptul la împrumut numai pentru acele

materiale care fac parte din fondul pentru copii și tineret.
■ Un cititor adult va putea împrumuta material – pentru copii – cu permisele de acces
pentru copii pe care le au fiii acestuia.
■ Fiecare cititor va putea împrumuta:
6 cărți: timp de 30 zile.
6 materiale audiovizuale: timp de 7 zile.
3 reviste: timp de 7 zile. Nu se va împrumuta ultimul exemplar primit.
■ Materialul împrumutat trebuie păstrat cu grijă și returnat la timp. Sancțiunea va fi egală
cu suma zilelor de întârziere pentru fiecare material.
■ Cititorul este întotdeauna responsabil pentru materialul pe care îl împrumută. Prin
urmare, va fi obligat totdeauna să-l înlocuiască în caz de pierdere sau deteriorare.
■

Se vor putea rezerva prin intermediul catalogului materiale împrumutate de alţi

utilizatori. Acestea vor fi păstrate maximum 48 de ore de la notificarea telefonică. Dacă
cititorul este sancționat sau deține materiale nereturnate încă, acesta nu va putea face
rezervări.
■ Pentru a face rezervări prin intermediul internetului de pe web-ul bibliotecas.madrid.es,
accesați "Catalog online" și introduceți numărul permisului de acces la bibliotecă și
parola.
Puteți căuta orice material în catalog, iar în cazul în care este împrumutat, veți vedea
butonul "Rezervare" în dreptul său. Dacă cititorul este sancționat sau deține materiale
care nu au fost returnate la timp, atunci acesta nu poate face rezervări. De pe linkul "Mi
biblioteca" se pot consulta împrumuturile materialelor.
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SERVICIUL DE ÎMPRUMUT AL CĂRȚILOR ELECTRONICE

eBiblio Madrid este un serviciu gratuit pentru împrumutarea cărților electronice prin
intermediul Internetului, pe care bibliotecile și serviciile de lectură publică din Comunitatea
Madrid îl pun la dispoziția cetățenilor. eBiblio Madrid oferă o platformă tehnologică ce
permite accesul la catalog precum și efectuarea împrumutului de opere în format digital
pentru a le putea citi pe diferite dispozitive: tablete, telefoane inteligente, calculatoare
personale

sau

cititoare

de

cărți

electronice

compatibile

cu

Adobe

DRM.

Acest serviciu este disponibil pe adresa http://madrid.ebiblio.es. De asemenea, se poate
accede la împrumutul de cărți prin app eBiblio Madrid, disponibil pentru iOS si Android.
Pentru a fi utilizatorul acestui serviciu trebuie doar să ai permis de acces la orice
bibliotecă din regiune și să soliciți acest tip de împrumut la bibliotecă.

SERVICIUL DE ACCES LA INTERNET

■ Cu permisul de acces la bibliotecă veți dispune și de acces la Internet. Sesiunile au o
durată de 60 de minute.
■ Terminalele trebuie folosite numai de către o singură persoană.
■ Toți cititorii minori, adică sub 18 ani, vor trebui să prezinte, pentru a accede la acest
serviciu, o aprobare semnată de unul din părinți sau de tutorele legal.
■ Pentru conectarea prin intermediul wifi se va cere numărul permisului de acces și
parola, după ce faceți clic pe rețeaua “Bibliomadrid”.
BIBLIOTECA ACCESIBILĂ

■ Biblioteca oferă cititorilor cu probleme de vedere dispozitive care facilitează lectura. Pentru
aceasta există un serviciu de împrumut lupe (pe o durată de 30 de zile) și discman-uri, împreună
cu împrumutul unei cărți audio (pe o durată de 7 zile).

REDUCERI PE BAZA PERMISULUI DE ACCES ÎN BIBLIOTECĂ
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Utilizatorii serviciilor bibliotecilor municipale beneficiază de o reducere de 15% la
cumpărarea biletelor de intrare la teatru și în spațiile scenice care ţin de Departamentul
Artelor, Sporturilor și Turismului de pe lângă Primăria Madridului.
Numai prin simpla prezentare la casă a permisului dumneavoastră de acces în bibliotecă
se va efectua direct reducerea la biletele de intrare la spectacolele următoarelor teatre:
Teatro Español, Las Naves del Español en Matadero, Teatro Fernán Gómez, Teatro
Circo Price și Conde Duque și la activitățile cu plată ale CentroCentro, Intermediae și
Medialab (cu excepţia cursurilor). De reducere va beneficia titularul permisului.
În plus, la spectacolele dinaintea premierei, dacă veți cumpăra un bilet și veți prezenta la
casă un alt bilet de la oricare din cele cinci teatre municipale, însoțitorul va avea acces
gratuit. Aceste oferte nu pot fi cumulate.
Această nouă politică de intrare la teatrele municipale este condiționată de locurile
disponibile, deoarece există un număr limitat de bilete promoționale pentru fiecare
spectacol şi reducerile nu se aplică anumitor spectacole extraordinare în care producția
nu corespunde în totalitate Departamentului Artelor, Sporturilor și Turismului din Primăria
Madridului, ci este realizată împreună cu sau de către terţi.
Teatrul Circo Price: reduceri doar la producțiile proprii (spectacole de circ sau teatru),
anunțate pe web în cadrul informațiilor privind fiecare activitate.
Teatrul Español: reduceri în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (în zilele de luni, marți
și miercuri se aplică o reducere de 25%)

ORAR

De luni până vineri de la 8:30 la 21:00.
Bibliotecile care sunt deschise la sfârșit de săptămână: sâmbăta de la 9:00 la 18:00 și
duminica de la 9:00 la 14:00. În zilele de sărbătoare este închis.
Orarul în săptămâna sărbătorii San Isidro: de luni până vineri de la 9:00 la 20:30.
Bibliotecile care sunt deschise la sfârșit de săptămână: sâmbăta de la 9:00 la 17:00 și
duminica de la 9:00 la 13:00.

MAI MULTE INFORMAȚÍI PE PAGINA WEB ȘI REȚELE SOCIALE

Pagina web: bibliotecas.madrid.es
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Facebook: https://www.facebook.com/bpmmadrid
Twitter: https://twitter.com/bpmmadrid
Pinterest: http://www.pinterest.com/bpmmadrid/
Youtube: https://www.youtube.com/user/bpmmadrid
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