Un centre al servei
de la cultura, la informació i
l'entreteniment. Està
especialitzada en la Ciutat
de Palma i compta amb un
extens fons local de
monografies,
fullets i publicacions
periòdiques.

BIBLIOTECA DE CORT
FULLET INFORMATIU

CONTACTE
Plaça de Cort, 1
07001 Palma
971 225962
bibcort@palma.cat
bibliopalma.cat

Dilluns a divendres
de 8.30 a 20.00 h
Dissabtes
de 9 a 13 h

Com puc fer-me el carnet?
El carnet és gratuït; només és necessari presentar un document
d’identitat i omplir una sol·licitud. El carnet és vàlid per a les
biblioteques municipals de Palma i les del Consell de Mallorca.

De quins serveis puc gaudir?
PRÉSTEC
Es poden treure com a màxim:
· 7 llibres durant 21 dies
· 3 revistes durant 7 dies
Es pot demanar una pròrroga del termini sempre que el
document no hagi estat reservat per part d’altres persones

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Ens podeu sol·licitar documents disponibles a qualsevol
altra biblioteca de la xarxa de l’Ajuntament de Palma i
del Consell de Mallorca.

HEMEROTECA HISTÒRICA I MODERNA
Consulta de la col·lecció de publicacions periòdiques de
la biblioteca que abarca des del S. XIX fins l’actualitat.

eBIBLIO Illes Balears
És un servei de les biblioteques públiques de les Illes
Balears que permet el préstec i lectura de llibres i revistes
en format electrònic.
consulta'l!

INTERNET / WIFI
La biblioteca disposa de:
· 4 llocs individuals d’accés a Internet
· Wifi amb connexió oberta
· Impressora en blanc i negre.

Catàleg
Gràcies al catàleg col·lectiu de les Illes Balears (CABIB)
podreu conèixer la ubicació i la disponibilitat dels
documents així com reservar-los i renovar-los. El trobareu
a cabib.uib.es.
consulta'l!

Activitats
Periòdicament a la biblioteca es duen a terme
exposicions, presentacions, conferències, clubs de lectura,
etc. S’anuncien a la vitrina, al web, a les xarxes socials i
per correu electrònic. Si vols rebre el nostre butlletí de
novetats envian’s un correu a bibcort@palma.cat

La Biblioteca de Cort forma part d'una
xarxa de 21 biblioteques municipals de
Palma. Per a més informació
www.bibliopalma.cat

