СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВЪЗМЕЗДНО
 Предоставяне на писмена тематична библиографска информация с ретроспективно
преглеждане на източници до 15 години или с ретроспективно преглеждане на
източници над 15 години, съгл. Ценоразписа на библиотеката.
 Междубиблиотечно и международно книгозаемане.
Всеки ползвател може да получи копия на части от книги, доставени по
междубиблиотечно заемане. Копирането се извършва по реда, установен за
библиотечните документи, собственост на Библиотеката, ако доставящата библиотека
не е предявила определени условия.
 Копирни услуги, сканиране, цифровизиране, запис на документ върху електронен
носител, компютърна разпечатка и компютърна разпечатка от дигитализирани
библиотечни документи. Всеки ползвател може да получи копия на документи от
фонда на Библиотеката, съгласно чл.24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право, като
попълва Декларация (Образец № 1) по преценка на библиотекаря.
С оглед опазване на подвързани годишнини на периодични издания, вида на услугата
(копиране, сканиране, цифровизиране) се определя от библиотекаря. При по-големи
обеми, услугата се извършва след предварително попълнено Заявление (Образец 2),
договаряне на срок за изпълнението и авансово заплащане.
 Ползването на интерактивна зала със 100 места, съгл. Ценоразписа на библиотеката и
утвърдените Правила.
Забележка: За учебни заведения и общински структури – не се заплаща цена на
услугата.


При необходимост от еднократно ползване на техника - мултимедиен прожектор,
екран, преносим компютър (лаптоп) се прилагат таксите, посочени в Чл. 53. т. 8 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община град Добрич.

 Провеждане на образователна програма Летен детски клуб „Играй и учи“ с
продължителност 25 дни, през месеците юни, юли и август; всеки вторник, сряда и
четвъртък; от 10.00 до 12.00 ч., съгл. Ценоразписа на библиотеката.
Цените на специализираните платени услуги в библиотеката се определят с Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община град Добрич.
Услугите се заплащат в брой в касата на библиотеката или по банков път чрез платежно
нареждане.Банкова сметка:
ИМЕ НА БАНКАТА: ОБЩИНСКА БАНКА, КЛОН ДОБРИЧ
IBAN: BG88SOMB91303142817300
BIC: SOMBBGSF
Внесените суми не подлежат на връщане.

