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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 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 Pública Municipal de Nigrán pertence á Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. 

Está obrigada a cumprir e facer cumprir todas aquelas decisións que procedan da Rede. 

Presta os seus servizos na Praza Castelao, 4, O Ceán, Nigrán. 

Tel.: 986383979 

Correo-e: nigran.rbgalicia@eidolocal.es 

Blog: bibliotecadenigran.wordpress.com 

Catálogo: catalogo-rbgalicia.xunta.gal 

Horario (excepto xullo e agosto) 

Luns a venres: de 09:00 a 21:00  

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 

 

B 



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 ou ser socio 

da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Para levar préstamos, renovalos ou reservalos tes 

que presentar sempre o carné de socio. 

 

Uso de Internet: 

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

 

Préstamo: 

Podes levar un máximo de 5 libros, durante 21 días, renovables 1 vez (se ninguén os solicitou) 

outros 21 días.  

Podes levar un máximo de 2 DVD, durante 7 días, renovables 1 vez (se ninguén os solicitou) 

outros 7 días.  

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

As renovacións, reservas de documentos prestados, buscas de libros no catálogo, etc., as 

podes facer por Internet na páxina: catalogo-rbgalicia.xunta.gal 

 

Guía de servizos: 

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

xuvenil. 

Conta con 53.000 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:  

 Lectura en sala 

 Catálogo informatizado 

 Préstamo 

 Préstamo de libros electrónicos 

 Acceso a Internet, Wifi 

 Referencia e información 

 Formación de usuarios (asesoramento e visitas guiadas… ) 

 Promoción da lectura (exposicións, contacontos… ) 

 

Regulamento: 

Debes RESPECTAR as instalacións, os materiais, o réxime de préstamo e AMOSAR RESPECTO 

aos demais usuarios e ao persoal da biblioteca. Non podes facer nada que altere a boa 

convivencia nos espazos bibliotecarios.  

Os usuarios deberán respectar en todo momento o silencio e as condicións normais de traballo 

e lectura dos demais usuarios.  

Niveis de son: según a zona da biblioteca hai 3 niveis de son que debes respectar sempre. 

1) VOZ BAIXA (sala de lectura xuvenil, sala de lectura infantil, bebeteca, sala de 

ordenadores e de lectura de prensa e revistas, sala de lectura de adultos, cabinas de 

estudo en grupo). 

2) SILENCIO (sala de estudo). 

Teléfonos móbiles: non se pode falar por teléfono dentro da biblioteca, hai que saír á rúa se 

queres ter unha conversa telefónica. Os móbiles teñen que estar en modo silencioso ou en 

vibración.  

Dispositivos electrónicos (tablets, ordenadores, MP3, etc.): teñen que usarse en modo 

silencioso ou con auriculares a un volume que non o escoiten os demais lectores. 

Comida: non está permitido comer dentro da biblioteca. Non podes molestar con olores e 

ruídos aos demais usuarios, por iso, se queres comer terás que saír da biblioteca. 

Bebida: non están permitidas as bebidas que desprendan olores. So podes beber auga. 

Fume: non está permitido fumar na biblioteca nin na rúa nas entradas da biblioteca. Por 

respecto aos demais usuarios e, sobre todo, aos menores de idade, está terminantemente 

prohibido fumar. 

As salas de lectura son para ler, exclusivamente, materiais da biblioteca. Non está permitido 

ocupar os postos de lectura destas zonas para estudar. Para estudar dispós dunha sala de 

estudo e de dúas cabinas para estudo en grupo. 



Os menores de 8 anos permanecerán sempre acompañados dun responsable maior de 14 

anos. A biblioteca non asume a custodia e vixilancia de menores. 

A biblioteca non se fai responsable das pertenzas que os usuarios deixen sen vixilancia. 

Se un usuario non respecta os dereitos dos demais usuarios e a boa convivencia na biblioteca 

será invitado a que modifique a súa conducta ou a que abandone o centro. En caso de 

negativa, os corpos e forzas de seguridade explicarante máis polo miúdo as consecuencias de 

non respectar aos demais usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigrán, 12 de febreiro de 2020. 


