ОСНОВНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО В БИБЛИОТЕКАТА
 Неограничен брой библиотечни документи от фонда на библиотеката. Ползваните
документи се записват от читателя в заемна бележка. Библиотечни документи могат
да бъдат запазени за ползване в Читални зали до 5 работни дни.
 Библиотечни документи от Колекции „Редки и ценни издания”, „В света на Дора Габе” и
„Петър Увалиев” имат специален режим на ползване – всеки делничен ден от 10.00 12.00, 14.00 – 16.00 ч. само в читалнята на сектор Краезнание. Библиотечни документи
от Колекция „Редки и ценни издания” се ползват с писмено Заявление по образец и
след разрешение от ръководството. По преценка на библиотекаря, от колекция „Редки
и ценни издания” се разрешава единствено фотографиране до 10 страници от
документ.
 Ползване на справочния апарат на библиотеката.
 Устни справки.
 Указания за използване на библиотечните каталози и картотеки в традиционна и
електронна форма.
 Ползване на Интернет в библиотеката, съгл. Правила за ползване на Центъра за
информация и справочно-библиографско обслужване.

ЗАЕМАНЕ ЗА ДОМА
Всеки ползвател има право да заеме едновременно до 5 библиотечни документа за 20
календарни дни. Ако датата на връщане съвпадне с почивни дни, вътрешен ден или
национални празници заетите библиотечни документи следва да бъдат върнати в първия
работен ден след тях.
Срокът за заемане за дома може да бъде продължен еднократно чрез услугата MyLib
Моята библиотека на библиотечния сайт и до два пъти - на място в библиотеката, на
телефон 058 602 574 или на e-mail: bookloan@libdobrich.bg, по преценка на библиотекаря.
Презаписването се извършва не по-късно от определения срок за връщане на заетите
библиотечни документи.
Заявки за библиотечен документ, чието местонахождение е в основно книгохранилище се
приемат всеки делничен ден, а се изпълняват два пъти в месеца след 13.00 ч.
Библиотеката си запазва правото да отложи само за една седмица изпълнението на
заявки от основното книгохранилище при липса на достатъчен брой заявки към момента.

