
 
Direcció:  
Magalí Cardenas  
Horaris:  
Dilluns a divendres de 9:00 A.M. a 9:00 P.M.  
Dissabte de 9:00 A.M. a 1:00 P.M.  
Diumenge de 9:00 A.M. a 1:00 P.M.  
Departaments:  
Club Minerva  
Departament d'Art  
Departament d'Extensió Bibliotecària  
Departament de Fons Rars i Valuosos  
Departament d'Hemeroteca  
Departament de Sala General  
Departament Infantil-Juvenil  
Serveis destacats:  
Sala de navegació  
Préstecs interns i externs i interbibliotecari de documents.  
Consultes i referències (personals, per correu, per telèfon o per e-mail).  
Servei d'informació a la comunitat.  
Préstecs a domicili a minusvàlids.  
Activitats de promoció de la lectura en centres de treball, asils d'ancians i cases d'avis.  
Taller literari, Taller de medi ambient, Taller de natura.  
Activitats puntuals com: Càtedra Trelles, Como Amigos, Col·loquis, Bebeteca, La Peña literária i 
Circulo del Club Minerva.  
Alfabetització de cecs i febles visuals, en Braille.  
Atenció a grups d'escoles.  
Extensions (funcionen 31)  
Préstec de llibres  
Cercle d'interès de bibliotecologia," Estimar la Natura "  
Jocs didàctics (de 4 a 11 anys).  
Ludoteca.  
Revistes infantils.  
Exposicions de documents.  
Exposicions d'arts plàstiques.  
Activitats culturals de diversa índole.  
Compilació d'informació sobre personalitats matanceres.  
Llistats bibliogràfics.  
Confecció d'índexs de publicacions periòdiques.  
Participació com a jurat en esdeveniments municipals i provincials.  
Atenció a cercles d'interès com: "Círculo Martiano", Filatèlia, Martianos.  
Artesania i Clubs de Lectura.  
Esdeveniments científics, col·loquis sobre fets i personalitats.  
Taules rodones i Tallers sobre qualitat de vida.  
Col·lecció local matancera  



Aquesta col·lecció d'imprès a Matanzas, o sobre Matanzas, o d'autors matancers, compta amb 
480 documents, els més antics d'ells pertanyen a la dècada 1830..  
En quan a la premsa escrita compten amb 6 títols el més important i complet és el diari L'Aurora 
amb 130 volums, cada un d'ells equival a un semestre. La Biblioteca posseeix 5022 volums de 
documents que formen part de la bibliografia matancera, 8 títols de el període prerevolucionari, 
entre ells: El Correu de Matances de 1902 i El Imparcial 1913-1961 i del període revolucionari, 
compten amb el diari Girón, des de desembre de 1961. 


