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owadays, public LIBRARIES are so much more than somewhere to read and to
borrow books. They are lively and dynamic places, with lots of activities and are
perfect for meeting up, making contact and getting to know different people and
cultures.

IBLIOTECILE publice din ziua de azi reprezintă mult mai mult decât un simplu
loc în care se pot împrumuta cărți. Sunt locuri pline de viață, dinamice, pline de
activități, locuri ideale pentru a favoriza întalnirile, pentru a clădi poduri și pentru
a cunoaște persoane și culturi noi.

CULTURE is an intrinsic part of a library and this is expressed through the books, discs,
films and various types of material that coexist side by side with new technologies.

BIBLIOTECILE reprezintă căminul CULTURII scrise cu majuscule, care se exprimă
prin intermediul cărților, discurilor, filmelor, cât și al diferitelor materiale care se
conjugă cu noile tehnologii.

In the Libraries of Getxo, you will find all this and more as we are constantly finding
different ways of adapting to your needs and wishes. Like Culture itself which is in a
permanent state of growth and development.

În cadrul Bibliotecilor din Getxo vei avea toate aceste ocazii, ținând cont de faptul că
depunem un efort constant pentru a avansa și pentru a-ți satisface diversele necesități și gusturi. La fel ca și CULTURA, bibliotecile se află și ele în dezvoltare continuă.

WELCOME!

WOULD YOU LIKE TO GET TO KNOW US?

BINE AȚI VENIT!

VREȚI SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ?

SAN NIKOLAS (ALGORTA)
San Nikolas plaza, z/g
94 491 17 04
sannikolas.liburutegia@getxo.eus

VILLAMONTE (ALGORTA)
Villamonte A8, behea
94 431 92 81
villamonte.liburutegia@getxo.eus

RKE (AREETA-ROMO)
Sta. Eugenia plaza, 1
94 464 04 68 / 94 464 48 10
romo.liburutegia@getxo.eus

WHAT CAN WE OFFER YOU?
D

epending on what you need, in the Getxo Libraries network you will find
these areas and services.

Main Room
Sala principală

CE AVEM SĂ ÎȚI OFERIM
În cadrul rețelei bibliotecilor din Getxo vei găsi următoarele săli și servicii:

Local Collection
Colecția locală

Children’s Room
Sala destinată copiilor

Internet Service
Serviciu Internet

Loans
Serviciul de împrumut

Wi-Fi Connection
Conexiune Wi-Fi

Video Library
Videoteca

Electronic Book Loans
Împrumut de cărți electronice

Music Library
Fonoteca

Laptops on Loan Within the Library
Împrumut de laptopuri în sală

Self-service Photocopying
Autoserviciu de fotocopiere
World Newspapers
Ziare internaționale
Recent Newspapers and Magazines
Ziare și reviste de actualitate

Tablets and Scanners on Loan Within the Library
Împrumut de tablete și scanere în sală
On-Line Catalogue
Catalog de acces “on-line”
Donations
Primire de donații

A PLAN. WOULD YOU LIKE TO JOIN US?
AVEM URMĂTORUL PLAN, VREI SĂ VII?

HOW DO WE USE THE SERVICE?

CUM PROCEDĂM?

Throughout the year we organise a variety of activities

Apply for the library card so you can use

not only in the libraries but also outdoors.

it to access all our services and in other
libraries in Euskadi.

Pe parcursul anului organizăm activități diverse,

Poți solicita permisul de intrare la bibliotecă pentru a avea acces la toate serviciile
noastre, cât și la restul bibliotecilor din Euskadi.

atât în cadrul bibliotecilor, cât și în afara lor.

MONTHLY / ACTIVITĂȚI LUNARE
Story Telling Club (adults)
Clubul Nuveliștilor (pentru adulți)
Storytime (children) / Ora de Povești (pentru copii)
“Versadas”, Poetry club / Recitare de versuri, club de poezie

DURING THE SCHOOL YEAR / ACTIVITĂȚI PE ÎNTREAGA DURATĂ A ANULUI ȘCOLAR
www.getxo.eus/liburutegiak
Connect with our libraries through this page
Bibliotecile noastre pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web

Creative Writing Workshops / Ateliere de scriere creativă
Book Clubs / Cluburi de lectură
Book Presentations / Prezentări de carte
Talks and Meetings / Interviuri și întâlniri
School Visits / Vizite destinate elevilor

EVENTS / EVENIMENTE
Book Fair (April) / Târgul de carte (aprilie)
Second Hand Book Fair (June)
Târgul solidar destinat cărților de mâna a doua

www.liburubila.euskadi.eus
Single catalogue for all the Basque libraries
Singurul catalog al bibliotecior basce

www.eliburutegia.eus
Webpage for borrowing books and films in electronic format
Pagina web destinată împrumutului de cărți și filme în format electronic

Reading Outdoors (Summer Libraries - July and August)
Terasele literelor (Biliotecile estivale – iulie și august)

COMPETITIONS / CONCURSURI
“Ramiro Pinilla” Short Novel Competition
Concursul Nuvelelor “Ramiro Pinilla”
“Txiki Baskardo” Children’s Story Competition
Concursul de Povești pentru Copii “Txiki Baskardo”

REMEMBER / NU UITA

kaixo.getxo.eus
On-line resources guide for immigrants
Ghidul serviciilor on-line pentru integrarea persoanelor imigrante
IN 7 LANGUAGES / ÎN 7 LIMBI

@Getxo.Liburutegiak

@bibgetxo

@GetxoICC

@GetxoICC

This is the stamp that from now on will be included in activities organised by the
Libraries of Getxo to foster intercultural values and coexistence.
Îți prezentăm logo-ul prin intermediul căruia, de acum înainte se vor promova activitățile spijinite de către Bibliotecile din Getxo în favoarea conviețuirii interculturale.

