
Biblioteca Pública Municipal

“Pare Agustí Arques”

Pla de la Font, 10

Cocentaina

965590869

info@bibliococentaina.com

Horari dilluns a dimarts:

-matí de 9:30 a 13:30 hores

-vesprada de 16 a 20 hores

Horari dissabte:

-matí de 10 a 13 hores



La Biblioteca Pública Municipal de Cocentaina rep 
habitualment donacions de fons particulars i d’institucions. 
Informem als donants que la Biblioteca té una política 
d'adquisicions i que la incorporació al nostre fons bibliogràfic 
deu correspondre a principis de conveniència i d’actualitat.

Acceptem llibres de tot tipus –infantils, adults, còmics, etc.-, 
però amb una sèrie de condicions. S’exclouen: 

-els llibres de text escolars

-els llibres en mal estat: sense tapes, falta de fulles, trencats, 
bruts, etc. 

-les enciclopèdies i altres obres de consulta amb un contingut 
endarrerit –no actualitzades-

-els llibres d’informació amb un contingut no actualitzat. Per 
exemple: manual de física de 1990, atles de geografia de 1975, 
etc.

S’admeten tota la resta de llibres, incloent els antics (no hem de
confondre un llibre antic –editat fa temps i amb un contingut 
original i interessant- amb un llibre vell –que pot estar recent 
editat però en mal estat de conservació-).

La Biblioteca agraeix, especialment, les donacions d’obres que 
completen i enriqueixen el Fons Històric Local: revistes, 
periòdics, llibres, etc. O sigui, documents sobre Cocentaina o 
d’autors contestans; fotografies antigues, etc.

Els documents donats rebran el mateix tractament que la resta 
del nostre fons. Cas de no ajustar-se a les nostres necessitats per 
diferents motius – llibres repetits, molt deteriorats, desfasats, 
sense interès o molt especialitzats, aquests documents que 
doneu es podran destinar a altres finalitats, com:

-altres biblioteques

-mercats solidaris

-reciclatge de paper

-usuaris que se’ls vulguin emportar lliurement

-bookcrossing –alliberament de llibres-

-etc.

Així, quan doneu llibres a la Biblioteca, esteu informats dels 
nostres criteris d'admissió i del posterior procés de difusió, 
acceptant les condicions que abans hem comentat.

Tan sols ens resta agrair-vos la vostra desinteressada 
col·laboració en l’augment dels documents de la nostra 
biblioteca pública, en benefici de la lectura de tos els usuaris i 
usuàries d’aquest centre lector municipal.

Cocentaina, abril de 2016.


