CONDICIÓNS DE USO

Respectar e ser tolerantes co persoal da biblioteca e o resto das persoas usuarias.
Silenciar o teléfono móbil e sair se necesitan falar.
Falar en voz baixa nas zonas comúns.
Manter unha actitude coidadosa e hixiénica para o fondo, equipos e instalacións do centro.
Evitar consumir comida.
Vixiar as súas pertenencias.
Evitar obter imaxes (especialmente nas actividades infantís)
Absterse de solicitar ningún servizo nos 10 últimos minutos do peche diario da biblioteca.

Presentar o carné de socio ou a tarxeta millennium para facer calquer préstamo.
Respectar as normas e prazos estipulados para o préstamo.

ACTIVIDADES
BIBLIOTECARIAS

O atraso na devolución implica unha suspensión temporal do préstamo: un día por cada documento e
día de atraso.
A perda ou deterioro de material suporá a súa reposición

Ser tolerantes cos preparativos necesarios para a celebración de eventos.
Inscribirse en tempo e forma nas actividades que o requiran.
Ser puntuais e respectar as indicacións do persoal no transcurso da actividade.
Respectar o aforo da sala.
Atender ao comportamento dos menores ao seu cargo.

ACCESO A INTERNET E
USO DE DISPOSITIVOS

PRÉSTAMO E
PRÓRROGA

ESPAZOS
BIBLIOTECA

As persoas usuarias da biblioteca deben :

Presentar un documento oficial de identidade para obter ou modificar o usuario e o
contrasinal que permite acceder aos postos informáticos públicos.
Cambiar o seu contrasinal na primeira sesión.
Usar exclusivamente o seu propio usuario e contrasinal.
Manter a configuración dos equipos informáticos.
Non acceder a páxinas de carácter pornográfico, contido ilegal ou cuxo visionamento poida ser
ofensivo para o resto das persoas usuarias tanto nos dispositivos públicos como nos privados.

SAIPOCOTOF E
SIAUSIVOIDUA

Usar individualmente os equipos de reproducción audiovisual e sempre con contidos
adecuados a súa idade.
Utilizar exclusivamente o material audiovisual da biblioteca.
Traer os seus propios auriculares.
Non fotocopiar a totalidade dun exemplar impreso dacordo a Ley de Propiedade Intelectual.

Para todo o non disposto, os usuarios das Bibliotecas Municipais da Coruña se
atendrán as indicacións polo persoal do centro e as normas das guías e carteis
existentes.
O incumprimento das condicións poderá dar lugar a suspensión temporal o
definitiva do servizo bibliotecario.
A persoa usuaria dispón do sistema de Suxestións e Reclamación Municipais (SYR)

www.coruna.es/bibliotecas

