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Bem-vindo à rede  
de bibliotecas públicas  
da cidade de Genebra !

 

Procura um livro, um CD, um DVD para si, para os 
seus filhos ? Gostaria de ir a um lugar simpático 
e acolhedor para fazer pesquisas na internet, 
consultar o seu e-mail ? Quer tomar café enquanto 
lê o seu jornal preferido ? As Bibliotecas publicas 
abrem-lhe as suas portas, e é gratuito. Têm mais 
de 500.000 livros e documentos, 80.000 CDs 
e 50.000 DVDs. Muitos livros, revistas, DVDs, 
jornais, etc. estão disponíveis em várias línguas, 
nomeadamente Inglês, Alemão, Russo, Árabe, 
Espanhol, Italiano, Português, Albanês. Os 
bibliotecários terão todo o prazer em recebê-lo e 
orientá-lo nas suas pesquisas. Sejam bem-vindas 
e bem-vindos às Bibliotecas publicas. Não espere 
mais, venha visitar-nos !  
 
Sami Kanaan  
Conselheiro Administrativo encarregado do 
Departamento de Cultura e Desporto

A rede de BM 

 

 

 

 

 

 

 

A rede de BM é composta por 7 bibliotecas, um 
serviço de bibliomóvel (Biblioteca itinerante) e 
um serviço ao domicílio. Dispõe de espaços para 
adultos e espaços para a juventude permitindo 
consultar e emprestar documentos sobre todos os 
assuntos e em todos os suportes para informação, 
educação, cultura e lazer. As BM estão presentes 
em quase todos os bairros da cidade.
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1 Nyon, Ambilly, Annemasse, Collines du Léman, Divonne-les-Bains, Evian, Gex, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly,  
 Thonon-les-Bains, Saint-Cergues (FR) Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, Ville-la-Grand, Bellgarde  
2 Apenas disponível na Bibliothèque de la Cité

Como aceder  
à rede de BM ?

O acesso a colecções e serviços nas BM é livre e 
gratuito. O empréstimo de todos os documentos 
BM também é gratuito, mas requer registo mediante 
a apresentação de identificação. O registo de 
menores requer autorização (assinatura) dos pais ou 
do seu representante legal. Um cartão de leitor  
é enviado por correio para o seu domicilio. 
O registo é restrito a pessoas que residem no 
Cantão de Genebra ou cujo município assinou um 
acordo de parceria com a cidade de Genebra1.

Os dados de contato completos (endereço, horário 
de funcionamento, telefone) são indicados no 
documento « Horários » e no site de BM :  
www.bm-geneve.ch

Que coleções multilíngues 
oferecem as BM ?
 
PARA OS ADULTOS : 
 • romances: Inglês, Alemão, Italiano,  
  Espanhol, Português
 • na imprensa de papel : Inglês, Alemão,  
  Russo2, Árabe2, Espanhol, Italiano, Português
 • Imprensa na Internet : mais de 7000 títulos  
  em línguas estrangeiras de 100 países 
 • livros lidos2 em Inglês e em Alemão

PARA OS JOVENS : 
 • livros : Inglês, Alemão, Italiano, Espanhol,  
  Português, Árabe, Albanês, Russo

As BM também oferecem métodos de aprendizagem 
de línguas (francês a línguas estrangeiras ou 
aprendizagem de francês).

De que são compostas  
as coleções das BM ?

As BM oferecem para cada idade :

• documentários
• romances 
• bandas desenhadas
• álbuns
• revistas e jornais 
• romances em caratéres grandes
• colecções músicais
• coleções multimédia (filmes de ficção,   
 documentários, livros lidos, métodos de línguas)
• recursos digitais (imprensa)

Que serviços disponibilizam 
as BM ?

As BM facilitam lugares de trabalho, de leitura e 
escuta, bem como conexões à rede Wi-Fi. Também 
pode aceder a lugares de Internet que é possível 
reservar com antecedência para uma sessão de 45 
minutos no local ou por telefone.

Muitos eventos culturais gratuitos e oficinas de 
formação são oferecidos durante todo o ano para 
todos os públicos : Consulte a Agenda ou o site das 
BM para descobri-los!

Bibliografias, discografias e blogs (blog-bmgeneve.ch/)
estão disponíveis para ajudá-lo a descobrir seleções 
temáticas de documentos. 

O catálogo on-line https://collectionsbmu.ville-ge.ch/ 
permite-lhe aceder a todas as informações BM 
bem como à opção « Mon Espace » para gerir 
remotamente os seus empréstimos. O código de 
acesso será transmitido à receção do seu cartão  
de leitor/a.

Os profissionais da rede BM estão à disposição 
para responder às vossas perguntas e acompanhar-
vos nas pesquisas


