
PRÉSTAMO

Rúa Joaquín Yáñez, 6
36202 Vigo

Teléfono: 886 120 440
e-mail: biblio.publica.vigo@xunta.es

CONTA PERSOAL DE USUARIO

Dende a conta persoal de
usuario do catálogo podes
renovar préstamos, reservar
libros prestados ou facer
suxestións de compra, entre
outras moitas versatilidades.
Para acceder dende a web:

https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/

RESERVAS

3  para libros e revistas.
2 para outros materiais.
1 para libros electrónicos.

O máximo de reservas por
lector é de 6:

O prazo para recoller as
reservas é de 3 días dende
que é avisado o usuario. De
non
recoller as reservas estas
quedan anuladas.

SANCIÓNS

Por atraso na devolución de
préstamos: 1 día por
documento e día de atraso.
No caso de non recoller un
préstamo intra nodais: 10
días sen préstamo.
Por perda ou deterioro dun
documento: a reposición
dun novo exemplar igual
ou similar e o bloqueo do
servizo de préstamo ata a
que se efectúe a reposición.

SUXESTIÓNS DE COMPRA

Se pensas que hai un
documento que a nosa
colección debería de ter e non
temos, podes facer unha
suxestión de compra cada tres
meses.

Luns-venres: 9.00-20.30 h.

Sábado: 10.00-14.00 h.

XULLO-AGOSTO

Luns-venres: 9.00-14.30 h.

HORARIO



O CARNÉ: COMO O FAGO E PARA

QUE O USO

Cubre o formulario na web da
biblioteca ou ben o que temos
no OPAC. Facémosche unha
foto na biblioteca. Amósanos o
teu DNI, carné de conducir,
pasaporte... para comprobar os
datos cando veñas facelo ou
recollelo.

Levar libros, películas, música,

e-reader, etc para casa.

Lembra traer o carné sempre

para levar un préstamo.

Entrar na túa páxina persoal

do catálogo onde podes

renovar préstamos, reservar,

suxerir compras, facer

comentarios...

Usar a plataforma de

préstamo de libros

electrónicos GaliciaLe.

Usar na biblioteca portátiles.

Co carné podes:

O carné é valido para toda a
Rede de Bibliotecas de Galicia
e caduca aos 5 anos no caso
dos adultos e aos 3 anos no
caso dos nenos.

Os menores de 14 anos precisarán a
autorización dun adulto responsable.
Cando cumpran 14 anos pasarán a
ter carné de adulto.

As entidades tamén poden ter un
carné, teñen 60 préstamos, como
máximo, por biblioteca, 120 en toda a
rede (máis información: na web ou
na biblioteca).

O uso indebido do carné pode
supoñer a retirada do mesmo.

PRÉSTAMO

Podes buscar no catálogo ou nos
estantes. Se non sabes ensinámosche.

Podes levar un máximo de 20
documentos co carné de
adulto e 17 co infantil  entre
tódalas bibliotecas da Rede de
Bibliotecas de Galicia

Se precisas máis tempo de
consulta podes renovar o
préstamo transcorridos 5 días
dende a súa realización e ata o
día da súa caducidade. Podes
facelo por teléfono, na propia
biblioteca ou por internet
dende o catálogo. Non se
poden renovar documentos
reservados.

PRÉSTAMO INTRA NODAIS

Pódense pedir documentos
que non teñamos na biblioteca
a outra das bibliotecas nodais
da rede (as das cidades).
O número máximo de
documentos que se poden
solicitar nunha petición é de 1.
Unha vez recibido, informamos
ao lector da chegada do
documento. A partir dese
momento comeza o prazo de 7
días para recoller o documento.
No caso de que non se retire o
material solicitado nese
prazo, a sanción será de 10 días
sen préstamo.


