Áreas Funcionais

Receção
O balcão de atendimento localiza-se no átrio de entrada da Biblioteca, ao qual o utilizador se
deve dirigir não só para conhecer o funcionamento e os serviços prestados pela Biblioteca,
como também:
- Obter informações sobre a existência e disponibilidade de documentos, através do
catálogo informatizado;
- Fazer a sua inscrição como utilizador;
- Proceder ao empréstimo e devolução dos documentos;
- Tirar fotocópias;
- Deixar sugestões e ou reclamações.

Setor de Adultos
Espaço de acesso livre onde poderá encontar:
Monografias:
- Obras de referência (enciclopédias e dicionários)
- Livros de ficção para lhe proporcionar um ótimo lazer;
- Obras que lhe transmitam informação sobre o assunto que pesquisa;
- Obras do Fundo Local;

1/3

Áreas Funcionais

Publicações periódicas:
- Jornais diários regionais e nacionais;
- Semanários;
- Revistas de informação geral e especializadas;

Audiovisuais:
- Documentários em suporte VHS ou DVD;
- Filmes de ação, comédia, drama,… em suporte VHS e DVD;
- CD’s de música tradicional, pop/rock, música clássica, jazz e blues,…

Pólos informáticos e Rede Wi-Fi:
Este setor dispõe de seis computadores com acesso gratuito à internet que o utilizador pode
usar seja para fins educativos ou recreativos. Para além disso, é uma Zona Wi-Fi que permite o
acesso à internet sem fios gratuito.
Setor Infanto-Juvenil
Lugar destinado aos mais novos que para além de reunir toda a documentação (livros, música
e filmes) destinada a esta faixa etária, é um lugar onde se pode brincar, jogar, pintar desenhos,
aceder à internet, assistir a atividades de animação em torno do livro e da leitura bem como
participar nos diversos ateliers que a Biblioteca promove regularmente.
Integra também uma Sala do Conto, onde se exploram e dramatizam histórias de encantar,
constituindo um lugar mágico para os mais pequenos.
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Sala Polivalente
Espaço destinado não só a exposições temporárias de arte, pintura, escultura, mas também a
outras atividades de índole cultural como tertúlias, encontros com escritores, oficinas criativas,
etc.
Auditório
Sala composta por 105 lugares sentados, sistema de projeção de vídeo e som, microfones,
mesa de mistura e amplificador, que permite a realização de várias atividades de índole cultural
e de promoção do livro e da leitura tais como, palestras, debates, colóquios, encontros com
escritores, concertos e reuniões de interesse para a comunidade.
Regulamento da Biblioteca Municipal de Cuba
http://www.cm-cuba.pt/images/rokdownload_thumbs/pdf.png
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