
 80 anys al teu 
servei!

Biblioteca 
de Cort

Es va inaugurar el 19 
de setembre de 

1935. Projectada i 
promoguda per 

l’Ajuntament,  va ser 
la primera biblioteca 
municipal de Palma. 

Està especialitzada 
en la ciutat de 

Palma, i compta 
amb un extens fons 

local de 
monografies, fullets i 

publicacions 
periòdiques. 

SERVEIS
o préstec 
o préstec interbibliotecari
o hemeroteca 
o premsa i revistes locals, 

nacionals i internacionals
o referència i Informació  
o reproducció
o ofimàtica i internet
o Wi-Fi

Tots els serveis de la Biblioteca són gratuïts 
menys impressió i reproducció.

CATÀLEG
El CABIB és el Catàleg bibliogràfic de 
les I l les Balears que permet als 
ciutadans accedir a tota la informació 
b ib l iog rà f ica des de qua l sevo l 
ordinador connectat a Internet.

cabib. uib.es

 Indica en quina biblioteca es troba 
el document i la seva disponibilitat  i 

amb el carnet d’usuari  reservar i 
renovar els  teus documents. 

Plaça de Cort,  1 
07001 Palma

bibcort@palma.es
971225962

Twitter 
 @bibcort 

http://cabib.uib.es/search*cat~S1
http://cabib.uib.es/search*cat~S1
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
mailto:bibcort@a-palma.es
mailto:bibcort@a-palma.es


Carnet d’usuari 
Per sol·licitar-lo  heu 
d’emplenar la sol·licitud i 
presentar  el DNI, passaport o 
altre document oficial.

És totalment gratuït i és vàlid 
per a totes les biblioteques de 
l’Ajuntament de Palma.

Biblioteca de Cort
Servei de préstec

• És necessari presentar el carnet 
d’usuari de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de Palma

• LLIBRES: es poden treure un màxim de 
3 llibres. En queden exclos les obres 
referència (enciclopèdies, diccionaris, 
anuaris, etc.), les anteriors al 1958 i els 
documents que per les seves 
característiques o estat de 
conservació determini la Biblioteca.

•  El termini de préstec de llibres són 21 
dies prorrogables per a 21 dies més.

•  R E V I S T E S : u n  m à x i m d e 3 
publicacions periòdiques durant 7 
dies, prorrogables 7 dies més.(queden 
excloses de préstec el darrer número 
rebut, les publicacions locals i les que 
es conserven com a col· lecció 
permanent).

•  Les renovacions i les reserves  es 
poden  fer duent el llibre a la 
Biblioteca els dies anteriors o el mateix 
dia que pertoca tornar-lo, al telèfon 
971225962, enviant un missatge a 
bibcort@a-palma.es o a través del 
web cabib.uib.es 

Biblioteca de cortBiblioteca de cort

Punts de lectura 40

Ordinadors d’ús 
públic

4

HORARI 
    DE DILLUNS A DIVENDRES:

 8.30 a 20.30 h
DISSABTES: 9 a 13 h

www.bibliopalma.es 
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