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 Notícia

Estiu, temps de lectura
Un cop més el curs s'acaba, comencen les vacances
i  amb elles  un  grapat  de  temps  lliure.   Tothom
intenta recuperar els seus hobbies, esports, ... per
gaudir al màxim de l'increment d'hores de lleure,
temps de vacances, ...

Si  sou  uns  lletraferits,  o  voldríeu  passar  estones
amb  més  tranquil·litat,  però  sense  perdre  la
vivència de noves emocions: el vostre objectiu ha
d'ésser un bon llibre.

eBiblio Catalunya, el nou servei
de préstec de llibres electrònics 

Sabeu que podem llegir un bon llibre en paper que
la  Biblioteca  us  pot  prestar,  però  aquest  any  la
novetat és el préstec de l'e-book.

                     e-book

A partir del dia 8 de juny tots els usuaris de les
biblioteques  públiques  de  Catalunya  podran
descarregar llibres digitals de manera gratuïta.

El  sistema és  molt  fàcil,  ja  que no caldrà  haver
d'anar fins a la biblioteca.  Només cal disposar del
carnet  d'usuari  i  des  de  la  web
www.catalunya.ebiblio.cat cada  lector  podrà
descarregar un màxim de dos títols per un període
de 21 dies.  A la fi del temps de préstec el text

digital  s'esborrara  automàticament  del  nostres
dispositius.

Si tens curiositat per ampliar aquesta informació,
pots consultar la següent web:

http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-
noticia/-/detall/rI7E/NEWS_STRUCTURE/337957/4
6725020

I seguint parlant de llibres, la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona ofereix un grapat de
recursos.  Si entreu a:

http://aladi.diba.cat/

podeu  consultar  tot  el  catàleg  de  llibres,  saber
quins  són  els  llibres  més  prestats,  quines
recomanacions de lectura ens fa, ...

Avantatges del carnet de la Xarxa
de Biblioteques Municipals de la

Diputació de Barcelona

Aquest  carnet  t'obre  moltes  portes.  Et  permet
gaudir  dels  serveis  de  totes  les  biblioteques
públiques  de Catalunya  i  t'ofereix  descomptes en
museus, teatres, cinemes i llibreries de la província
de Barcelona. 
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