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eBiblio Catalunya és el nou servei de préstec de llibre electrònic per als usuaris de les
biblioteques públiques de Catalunya. Compta amb una col·lecció de títols d’obres de
ficció i no ficció de diferents gèneres i temàtiques, en català, castellà i anglès i
d'audiollibres i revistes.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Per fer ús d’eBiblio Catalunya només cal disposar del carnet d’usuari de les biblioteques
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, que es pot demanar a qualsevol biblioteca.
Per accedir-hi, l’adreça electrònica haurà de figurar obligatòriament entre les dades que
s’incloguin en la sol·licitud. El termini de préstec és de 21 dies i es pot renovar mentre no
hi hagi reserves d’altres usuaris
Les opcions d’accés al servei de préstec digital són:
-Versió web dels navegadors: http://catalunya.ebiblio.cat per a ordinadors personals,
MAC i/o portàtil
-App eBiblio per a iOS i Android per a dispositius mòbils (telèfons intel·ligents, iPAD i/o
tauleta)

Versió web
App eBiblio

Com realitzar el préstec de llibres electrònics
La lectura dels llibres electrònics es pot realitzar de tres maneres, segons quin sigui el
vostre dispositiu de lectura:
Lector de llibres electrònics: Per poder llegir els préstecs de l’eBiblioCat en un lector
electrònic haureu de descarregar-vos el programari gratuït ADE (Adobe Digital Editions) a
l'ordinador i assignar "Odilo" com a proveïdor. El següent pas serà transferir l’arxiu al
lector.
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Per a més informació consulteu l’ajuda eBiblioCat. També us recomanem consultar la
llista dels dispositius compatibles.
Dispositiu mòbil (smartphone/tauleta): El servei d’eBiblioCat disposa de dues
aplicacions: una per a Android que podreu trobar a la Play Store de Google i una altra per
a iOS disponible a l'App Store d'Apple. Amb qualsevol de les dues podreu consultar el
catàleg, realitzar préstecs i devolucions i llegir els documents prestats sense connexió a
Internet.
Un cop descarregada l’APP, trieu l'àmbit “Catalunya” i valideu-vos amb les vostres claus
d’accés habituals (número de carnetd’usuari de la biblioteca i PIN).
Ordinador: A través de la pàgina web de l’eBiblioCat podreu llegir o visualitzar via
streaming els vostres préstecs sense necessitat de descarregar-vos-els prèviament.

eBIBLIO EN DADES XIFRES
eBiblio Catalunya ha sobrepassat ja els 4.500 títols disponibles (4.536, a 10 de GENER de
2017), amb un creixement del 112% sobre el fons inicial amb el qual es va posar en
marxa el servei el juny de 2015.
La distribució per idiomes d’aquests títols és la següent:

Podeu consultar dades i indicadors del servei a http://bit.ly/2iAbcBK.

PROPOSTES DE COMPRA
Recordeu que es poden fer desiderates a través de l’espai El meu compte. Totes les
desiderates són avaluades per la comissió de selecció i s’informa directament a l’usuari
de la possibilitat d’adquisició i, si no és possible, dels criteris pels quals no es procedirà a
la incorporació.
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LECTURES DE BATXILLERAT
A la pagina d’inici es publiquen una sèrie d’aparadors temàtics que es van elaborant
segons les efemèrides del moment així com aparadors de les darreres novetats
incorporades, recomanacions de lectura, lectures de batxillerat i revistes en català, entre
d’altres.

LA COL·LECCIÓ
Darreres novetats

Per a informació i consultes:
e-biblio.cultura@gencat.cat
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