
 

Présentation des bibliothèques en 
Roumain 

 

Prezentarea bibliotecilor cu Împrumut din municipiul Paris 

 

Bine ați venit la bibliotecile cu împrumut din municipiul Paris!   
Rețeaua bibliotecilor din municipiul Paris cuprinde 57 de biblioteci în toate arondismentele  Parisului, cu acces liber, 

deschise oricărui public și gratuit. 

Bibliotecile municipiului Paris vă oferă acces la spațiile de primire, de informare, de divertisment grație numeroaselor 

servicii ; dețin un fond de peste 3,5 milioane de documente și 800 calculatoare care sunt la dispoziția dumneavoastră.  

Unele din servicii propuse  necesită o însciere (împrumut de documente, utilizarea calculatorului pentru mai mult de 15 

minute, etc), altele sunt accesibile fără înscriere (utilizarea locurilor de lucru, asistarea la o activitate culturală, etc).  

 

Înscrierea la bibliotecă    
O singură înscriere vă permite să împrumutați în toate bibliotecile cu împrumut din municipiul Paris.  

Înscrierea este posibilă pentru orice public, adulți sau copii, parizieni și nu numai inclusiv de orice naționalitate. 

Pentru a efectua înscrierea este suficient de un singur act de identitate : buletinul de identitate, pașaportul, permisul 

de conducere, cartea de sejur, recepisa de solicitant de azil, livretul de familie sau fișa individuală despre starea civilă.  

Cardul de utilizator este valabil timp de an de la data înscrierii. Nu uitați să reînnoiți cardul în fiecare an prezentând un 

act de identitate și cardul de utilizator.  

 

Serviciile   

Împrumutul documentelor  
Aveți acces la un fond de peste 3,5 milioane de documente ; majoritatea - cărți, reviste, BD, texte sonore, manuale de 

limbi - pot fi împrumutate gratuit, cu excepția cd-urilor muzica și dvd-urilor care necesită achitarea unui abonament.  

 

Biblioteca digitală, surse digitale și tablete  
De la portalul bibliotecilor, aveți acces gratuit la o bibliotecă cu cărți digitale. Condițiile de împrumut pentru 

documentele digitale sunt aceleași  pentru o perioadă de trei săptămâni, ca pentru orice carte. Fiecare din ele conține 

un catalog de peste 1 300 de cărți în limba franceză, precum și engleză, spaniolă, germană... 

Tabletele sunt propuse în cadrul activităților pentru copii precum și pentru adulți.  

 

Învățarea limbii franceze și altor limbi străine 
Majoritatea bibliotecilor propun manuale de limbi, unele însă sunt identificate ca "pôles langues" și propun o colecție 

variată de manuale de învățare a limbilor străine (Franceza ca limbă straină, engleza, germana, spaniola, bengali, 

egiptiana, indoneziana, paștuna, persana, rusa, româna, etc) precum și cărți, reviste sau documente sonore în limbi 

străine.  

În mai multe biblioteci sunt organizate ședințe de conversație în limba franceză pentru adulții care învață limba 

franceză.  

 

Coup2Pouce (O mână de ajutor) 
Un serviciu de ajutor la efectuarea temelor este propus gratuit elevilor claselor primare și de colegiu în cadrul mai 

multor biblioteci.  

 

Conectarea liberă și gratuită la WIFI  
Datorită serviciului Paris Wi-Fi, vă puteți conecta gratuit la Internet fără fir cu bandă largă serviciu propus la orice 

bibliotecă din municipiul Paris.  



 

700 calculatoare în autoservire  
Calculatoarele în acces liber sunt la dispoziția dumneavoastră în bibliotecile municipale. Ele asigură un acces gratuit și 

securizat la Internet, la sursele digitale și programele informatice.  

 

Calculatoare accesibile timp de 15 minute (fără înscriere) 
Calculatoarele numite "în trecere" care prevăd un timp de utilizare de 15 minute sunt accesibile fără înscriere.  

 

Calculatoare accesibile timp de 2 ore (cu înscriere) 
Calculatoarele sunt accesibile utilizatorilor în posesia cardului de utilizator valabil. Posturile "Adulți" pot fi utilizate de la 

vârsta de 12 ani și pot fi folosite până la 2 ore pe zi. Posturile "Tineret" sunt rezervate pentru minori și pot fi folosite 

până la 1 oră pe zi. 

 

Program cultural bogat și variat  
Bibliotecile municipiului Paris propun un program cultural variat pentru orice public, accesibil gratuit și fără condiția de 

înscriere : proiectarea filmelor, întâlniri, concerte, dezbateri, expoziții, ateliere, Ora povestii, cluburi de lectură, jocuri 

video, bibliotecile de vară în afara localului bibliotecilor, etc. 

Pentru mai multe informații, conectați-vă la http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx unde veți afla detalii 

(locul, activități, orar...) 

 

Pentru persoane cu dizabilități  
Majoritatea bibliotecilor sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. În spațiile "pôle sourds" și "Lire autrement" 

condițiile de accesibilitate sunt asigurate, colecțiile și serviciile sunt adaptate publicului.  

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați http://meslieux.paris.fr/bibliotheques   

 

Cele mai frecvente întrebări :  
Ce program de lucru au bibliotecile?  

Atenție, bibliotecile nu au același program de lucru, pentru mai multe informații consultați 

http://meslieux.paris.fr/bibliotheques  ! 

Ce anume poate fi împrumutat?  

Faptul de a fi înscris, vă permite să împrumutați în toate bibliotecile de împrumut din municipiul Paris  până la 20 de 

documente inclusiv 5 DVD. Deasemenea puteți împrumuta documente și cărți digitale.  

Care este termenul de păstrare al documentelor împrumutate?  

Documentele pot fi păstrate timp de 3 săptămâni și împrumutul poate fi prelungit de 2 ori, în cazul în care nu există 

restanță și publicația nu este rezervată. Prelungirea se poate efectua de pe contul de utilizator sau la bibliotecă.  

Cum puteți afla dacă documentul este disponibil?  

Consultați catalogul bibliotecilor prin Internet.    

Unde trebuie să restituim documentele împrumutate?  

Documentele împrumutate trebuie să fie restituite la biblioteca de unde le-ați împrumutat.  

La ce ne servește contul utilizatorului?  

Pentru a efectua rezervarea, prelungirea documentului, pentru a verifica ce ați împumutat deja și pentru a cunoaște 

data limită de restituire.  

Cum să accesez la contul meu?  

Conectați-vă la http://paris.fr/bibliotheques apoi dați click pe :  

accéder à mon compte usager 

Pagina deschisă va permite să vă identificații sus în partea dreaptă :  

Mon compte Usager  Contul meu de utilizator  

N° de carte                   N cardului ........................... 

Mot de passe oublié?     Ați uitat parola ? 

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques


Identificatorul este numărul de pe cardul dumneavoastră (fără spațiu, fără semne de punctuație).  

Parola este data nașterii a utilizatorului, fără spațiu, fără semne de punctuație (de exemplu : 16021980) 

Dacă am depășit termenul de împrumut?  

Cardul este blocat pentru depășirea termenului de 7 zile și mai mult, până la restituirea documentelor.  Penalitățile 

pentru restanțe vor fi reclamate în cazul în care se acumulează suma de 15 €.  

* 0,15 € pe zi de restanță pentru fiecare document (adult) 

* 0,07 € pe zi de restanță pentru fiecare document (minor) sau suspendarea împrumutului pe o perioadă de 2 

săptămâni.  

În cazul în care am pierdut sau am deteriorat documentul împrumutat?  

Documentele pierdute sau deteriorate trebuie să fie rambursate sau înlocuite.  

Cum se face rezervarea documentelor?  

Puteți rezerva 10 documente indiferent de natura suportului, prin Internet sau pe loc. 

Ce am de făcut dacă am pierdut cardul?  

Nu uitați să anunțați fără întârziere la orice bibliotecă pierderea sau furtul cardului dumneavoastră și un card nou va fi 

eliberat în termen de 15 zile de la declararea faptului.  

Cum se face conectarea la Wifi?  

Pentru a se conecta la rețea, se selecționează rețeaua PARIS_WI-FI apoi se întroduce adresa electronică.  

Cum se face conectarea la calculatoarele de la bibliotecă?  

 
Identificarea 

Limba 

Identificator 

Parola 

Validare 

 
Identificatorul este numărul care figurează pe cardul de utilizator pentru bibliotecă.  

Parola este data nașterii, fără spațiu și fără semne de punctuație (de exemplu : 16021980).  

Bibliotecarii sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră.   

 

 


