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INVITAȚIE LA LECTURĂ
Din colecțiile Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Sala de Împrumut la domiciliu pentru adulți

Literatură românească

Biblioteca Județeană
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
vă invită la
!

lectură

Sala de împrumut la domiciliu pentru adulți este situată la parterul bibliotecii, se
adresează cititorilor cu vârsta de peste 14 ani și oferă un spațiu primitor și ideal pentru
lectură și consultare de documente.
Utilizatorii au la dispoziție un fond bogat de cărți, de peste 100 de mii, din toate
domeniile cunoașterii, înregistrate integral în baza de date TinRead. Acestea sunt așezate la
raft după un sistem accesibil (pe domenii și alfabetic), așezare care le permite cititorilor să
descopere ușor informațiile dorite.
Serviciile oferite sunt gratuite și variate:


Înscrierea utilizatorilor și eliberarea Permisului de bibliotecă;



Împrumut de carte cu acces liber la raft;



Consultare și studiu pe loc a cărților în spații special amenajate;



Acces la internet;



Acces la catalogul TinRead Opac și asistență de specialitate pentru consultarea acestui
catalog electronic și pentru utilizarea calculatorului;



Asistență de specialitate pentru găsirea cărților la raft;



Întocmirea la cererea utilizatorilor de liste bibliografice și bibliografii tematice;



Împrumut interbibliotecar;



Organizarea de activități cultural-educative, recreative, de loisir, lansări de carte,
cursuri, concursuri, rafturi tematice;

ANNIE BENTOIU
Timpul ce ni s-a dat

RIRI SYLVIA MANOR

MATEI VIȘNIEC

Bucuria de a nu fi

Negustorul de

perfectă

începuturi de

RADU PARASCHIVESCU

DOINA RUȘTI

Omul care mută norii

Zogru

roman
Catalog realizat de Serviciul Programe și proiecte culturale, Metodic, Conservare și restaurare documente
Editat și tipărit de Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
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Literatură românească

AURORA LIICEANU

LILIANA NECHITA
Cireșe amare

GABRIELA ADAMEȘTEANU

MARIA CRISTIANA TUDOSE
Eu sunt femeie

TEODORA MATEI

MARTA PETREU

Tot timpul din lume

O zi din viața mea fără durere

GEORGIANA SANDU

GEORGIANA SANDU

GEORGIANA SANDU

Iubire periculoasă. Obsesie

Întâlnirea

Iubire periculoasă. Cercul vieții

Viața nu-i croită după calapod

Iubire periculoasă. Dușmani de sânge
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Literatură românească

IOANA CHICET-MACOVEICIUC

MARIUS TUCĂ

OCTAVIAN PALER

Miercuri respirăm

Astenii de buzunar

Apărarea lui Galilei

CAMELIA POPA

SIMONA ANTONESCU

DAN LUNGU

Regina nebunilor

Fotograful Curții Regale

Băieți de gașcă

PETRONELA ROTAR

DAN LUNGU

DANIELA ȘTEFĂNESCU

Privind înăuntru

Cum să uiți o femeie

Două supraviețuitoare
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Serie de autor KEN FOLLETT

KEN FOLLETT

KEN FOLLETT

KEN FOLLETT

Stâlpii pământului

O lume fără sfârșit

Coloana de foc

KEN FOLLETT

KEN FOLLETT

KEN FOLLETT

Prin urechile acului

Bani de hârtie

Codul „Rebecca”

KEN FOLLETT

KEN FOLLETT

Căderea uriașilor

Iarna lumii

KEN FOLLETT
RENE L. MAURICE
Canalele subterane ale
Nisei

KEN FOLLETT
Capătul veșniciei
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Literatură universală

FARIDA KHALAF
Povestea Faridei.
Fata care învins ISIS

AGNES MARTIN-LUGAND
Lumina unui nou început

M. L. STEDMAN
Lumina dintre oceane

GREER HENDRICKS
SARAH PEKKANEN
Soția dintre noi

KRISTIN HANNAH
Dincolo de stele

Un bărbat pe nume Ove

PHILIPP VANDENBERG

KHALED HOSSEINI

ANNA TODD

Dosarul Golgota

Spendida cetate a celor o
mie de sori

Surorile Spring

FREDRIK BACKMAN
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Literatură universală

KATIE MCGARRY

Cele mai străluctoare stele

KYUNG-SOOK SHIN
Dansul privighetorii de
primăvară

ISMAIL KADARE
Palatul Viselor

LESLEY DOWNER
Curtezana și samuraiul

PAUL KALANITHI
Cu ultima suflare

VASUGI V. GANESHANANTHAN

GUZEL IAHINA

AMOS OZ

ANNA TODD

Căsătorie din dragoste

Zuleiha deschide ochii

Destine la limită

Să cunoști o femeie
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Literatură universală

FREDRIK BACKMAN
Noi contra voastră

ZERUYA SHALEV
Durere

RUTH WARE
Într-o pădure întunecată

IGOR BERGLER

GILL PAUL

NIKOS KAZANTZAKIS

Biblia pierdută

Soția secretă

Sărăcuțul lui Dumnezeu

KRISTINA OHLSSON

CARLOS RUIZ ZAFON
Luminile din septembrie

PAULA HAWKINS
În ape adânci

Reduși la tăcere
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Sport, alimentație, dietă.

ROMAIN GAGNON
Trăieşte slab, gurmand şi sănătos

DAN SDROBICI,
KLIMPEL HIDEGARD
Alimentaţia dietetică în familie

ULRIKE RAISER
Antologia dietelor: toate dietele
descrise... cu "pro" şi "contra"

XAËL DE SAINTE-BREUVES

RICHARD LOUV

Fructele și legumele
izvor de sănătate

Vitamina N (de la Natură)

LESLIE KENTON

CARMEN BRUMĂ

10 paşi pentru a fi mereu frumoasă

Jurnal de gravidă

NIGEL DENBY
Dieta cu încărcătură glicemică

FABRICE PAPILLON
HÉLOÏSE RAMBERT
Creierul din burtă

Invitație la lectură

9

Sport, alimentație, dietă.

THIERRY DE LESTRADE

MICHEL MONTIGNAC

MICHEL MONTIGNAC

Postul negru: O nouă terapie

Indicele glicemic: Concept-cheie
în dieta Montignac

PAUL MCKENNA

PAUL DUPONT

JANE ALEXANDER

Te pot face să slăbești

Dieta celor patru temperamente

Weekend tămăduitor

MIHĂIȚĂ TOMA

PATRICK HOLFORD

MARIE THIRION

Dezintoxicarea fizică și
psihică

Rețeta sănătății perfecte

De ce mi-e foame?

Mănânc, slăbesc și mă mențin
cu dieta Montignac
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Sport, alimentație, dietă.

BROOKE SILER CATHERINE MAILLARD VALENTIN VASILE
Gimnastica Pilates
pentru un corp de
invidiat

Cum să rămâi
mereu tânără

Confesiunea unui
nutriționist

JOHN YUDKIN

MARTA SCHUENEMAN

Cum ucide zahărul

Ghidul caloriilor,
carbohidraților și
colesterolului

Condiții generale de acces la bibliotecă
Împrumutul la domiciliu se face numai de titularul permisului de intrare cu obligativitatea
prezentării acestuia.
Permisul de intrare este gratuit, unic și netransmisibil.
Obținerea permisului de intrare se face pe baza actelor de identitate (C.I./B.I. pentru cetățenii
români sau pașaport pentru cetățenii străini)


Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se pot înscrie cu C.I. doar în prezența unuia
dintre părinți/tutore pe baza B.I./C.I. a acestuia;



Persoanele peste 18 ani se pot înscrie personal cu prezentarea actului de identitate;



Persoanele cu handicap locomotor se pot înscrie prin mandatar care prezintă actul de
identitate însoțit de o procură;



Pentru grupurile sociale defavorizate (spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare, etc.) se poate
face înscriere colectivă printr-un responsabil desemnat de colectivitate și însărcinat cu
asigurarea și garantarea integrității împrumutului.
Beneficiarii împrumutului de documente la domiciliu sunt:



Utilizatorii cu domiciliul stabil sau cu viză de reședință în Vaslui;



Elevi/studenți fără domiciliul stabil în municipiul Vaslui care urmează cursurile unei instituții
de învățământ de pe raza municipiului Vaslui.
Fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu până la 5 cărți.
Termenul maxim de împrumut este de 14 zile.
În situații deosebite, termenul de restituire se poate prelungi la cerere, cu un termen
egal ca durată.

În vederea elaborării unor lucrări care necesită o cercetare bibliografică mai amplă,
se vor împrumuta până la 8 documente de bibliotecă în baza unei cereri adresate conducerii de către
utilizator. Cererea va conține obligatoriu tema lucrării și scopul realizării acesteia.
Programul de lucru cu utilizatorii: 08:00-19:00 de Luni până Vineri.
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Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Str. Hagi Chiriac, nr. 2, cod 730129, Vaslui
Tel: +40 335 401 164;
www.bjvaslui.ro;
bjvaslui@yahoo.com;
www.facebook.com/bjvaslui

