
Biblioteca Pública Municipal de Nigrán 

NORMATIVA E REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO 

 

As bibliotecas constitúen servizos culturais e informativos da máxima relevancia para unha 

sociedade avanzada. A través delas posibilítase o cumprimento de importantes mandatos 

constitucionais, como son o acceso de todos e todas á cultura, a participación da cidadanía na 

vida cultural e a conservación e promoción do patrimonio cultural. LEI 5/2012, do 15 de xuño, 

de bibliotecas de Galicia. 

 

A biblioteca presta os seus servizos na Praza Castelao, 4, O Ceán, Nigrán. 

Tel.: 986383979 

Correo-e: nigran.rbgalicia@eidolocal.es 

Blog: bibliotecadenigran.wordpress.com 

Horario (excepto xullo e agosto) 

Luns a venres: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 

Sábados:  de 10:00 a14:00 

Horario de verán (xullo e agosto) 

Luns a venres: de 09:00 a 15:00 

Sábados: de 10:00 a 14:00 

 

Utilización da biblioteca: 

O acceso é libre e gratuíto. 

 

Socios da biblioteca: 

Para usar o servizo de préstamo é necesario inscribirse como socio da biblioteca. 

 

Usuarios de Internet: 

O acceso a Internet e ao Wifi é libre e gratuíto. 

 



 

Préstamo: 

O préstamo baséase nos conceptos de comodidade e solidariedade.  

Poderase levar en préstamo o número de documentos que o usuario desexe.  

Por motivo da comodidade, a entrega dos préstamos faise cando o usuario remata de usalos. 

Por motivo da solidariedade, a entrega dos préstamos faise tras 30 días se algún outro usuario 

solicitou eses préstamos, ou tras 7 días se algún outro usuario, neste caso estudante, solicitou 

eses préstamos (libros recomendados polos colexios e institutos). Cando un documento que 

está prestado é solicitado por outro usuario, a biblioteca avisa tras finalizar o prazo fixado. A 

demora na entrega dos préstamos, tras ser solicitados pola biblioteca, leva consigo a 

suspensión do dereito ao préstamo polo mesmo número de días que se demorou a entrega. 

 A perda ou deterioro dun préstamo suporá a súa reposición por un igual ou similar. 

 Só están excluídos de préstamo os libros do fondo antigo.  

 

Guía de servizos: 

A biblioteca dispón de sala de lectura con 28 postos, sala infantil con 12 postos e de sala 

xuvenil. 

Conta con 33.479 volumes no seu catálogo informatizado. Isto inclúe todo tipo de literatura 

(novelas, poesía, teatro, cómics), e todo tipo de libros sobre as máis diversas materias 

(biografías, historia, arqueoloxía, xeografía, relixión, filosofía, ciencias sociais, política, 

economía, educación, ciencias naturais, medicina, tecnoloxía, arte, deportes, idiomas, etc., 

etc., etc.), fondo local, fondo antigo, materiais audiovisuais, etc. 

 

Ofrecemos:  

 Consulta de fondos 

 Catálogo informatizado 

 Préstamo 

 Préstamo de libros electrónicos 

 Acceso a Internet, Wifi 

 Referencia e información 

 Formación de usuarios (visitas guiadas… ) 

 Promoción da lectura (exposicións, contacontos… ) 

 

 



Regulamento: 

Os usuarios deberán respectar os materiais, as instalacións, o réxime de préstamo, e aos 

demais usuarios e persoal da biblioteca. Non se poderá facer nada que altere a boa 

convivencia nos espazos bibliotecarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigrán, 8 de setembro de 2015 


