
УТВЪРЖДАВАМ: 
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ПРАВИЛНИК 

За обслужване на читателите в регионална библиотека 

„Христо Смирненски” – Плевен 

 

Чл.1. Този правилник урежда взаимоотношенията между читателите и Регионалната 

библиотека. 

Чл.1.1. Правилникът е задължителен за всички отдели на библиотеката.  

Чл.1.2. Правата и задълженията на двете страни – читател и библиотекар 

 имат силата на договор, установен с писмен документ – читателска карта, която се 

подновява всяка година в срок от 12 месеца от датата на издаването и. 

Чл.1.3. Абонаментът, плетените услуги, обезщетенията и санкциите на читателите се 

определят със заповед на Директора на библиотеката в съответствие с Наредбата на 

общинския съвет за местните данъци и цени на услуги. 

Чл.2. Библиотеката обслужва читателите с библиотечни документи и услуги:  

 с книги и периодични издания; 

 с библиографски справки, информация, ползване на аудио визуални и дигитални 

документи, стандарти, ксерокс услуги, изложби, и  интернет.  

Чл.2.1. Задължения и отговорности на служителите при обслужване на читателите: 

 Вежливо да посрещат и компетентно да упътват читателите според техните 

търсения и интереси. 

 Да  запознават новите читатели с реда на ползване на библиотечните документи и 

услуги , с правата и задълженията им. 

 Да предоставят първичната фактографска информация  на посетителите. 

 Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и с фондовете 

на свободен достъп. 

 Да поддържат реда в секторите за обслужване на читатели и посетители и да 

спазват указаните режими на съхранение и опазване на библиотечните фондове. 

 Да регистрират заемането и освобождаването на библиотечните документи от 

читателите. 

 Да следят и да не допускат подчертаване и късане на страници. 



 Да обясняват на читателя точно и изчерпателно причините, поради които 

търсеният библиотечен документ не може да бъде предоставен за ползване в 

момента. 

 Да се грижат за поддържане на реда и тишината в читалните и залите. 

 Библиотекарят има право да контролира ползването на ИНТЕРНЕТ така, че 

читателите да имат достъп до сайтове, съобразени с познавателните и 

образователните им нужди. При необходимост да ги подпомага за  намиране на 

информация в ИНТЕРНЕТ. Да  подготви в удобен за принтиране формат или 

копиране на информацията на електронен носител. 

Чл.3. Всеки жител на града и на селищата от региона има право да ползва услугите на 

библиотеката, за което се регистрира като читател. 

Чл.3.1. При записване читателите заплащат еднократна сума за абонаменти получават 

читателска карта. 

Чл.3.2. Регистрацията се подновява всяка календарна година. 

 Регистрацията се подновява всяка година. Читателските карти са годишни, 

месечни и  дневни. Годишните и месечните читателски карти се издават със 

снимка направена на място. 

Чл.3.3. Не се регистрират като читатели гражданите, имащи задължения към 

библиотека „Христо Смирненски” . 

Чл.3.4. Безплатен читателски абонамент, след представяне на съответния документ, 

ползват:  

 Почетни карти – издават се на личности с обществено значение и на изявени 

творци в областта на културата, изкуствата и науката.Читателската карта е 

безсрочна и се издава с решение на библиотека „ Хр.Смирненски”  

 Библиотекари работещи в РБ”Хр.Смирненски” или пенсионирали се там, както 

и библиотекари от региона. 

 Дарители на библиотеката за текущата година. 

 Лица в неравностойно положение и инвалиди с документ от ТЕЛК,или на техен 

близък,ако лицето е с придружител. 

Чл.3.5. При регистрирането на читателите се спазват следните изисквания: 

 Пълнолетните граждани се записват като представят документ за самоличност 

и полагат подпис върху читателската карта. 

 Децата и юношите от 6 до 14 години се записват с документа за самоличност 

на родител или настойник, или ученическа карта / бележник /. 



 При подновяване на регистрацията да се представя решението на ТЕЛК и 

личната карта. 

 За децата под 6 години библиотечни документи и други библиотечни услуги 

получават родителите или настойниците , след като се запишат за читатели на 

библиотеката. 

 Български граждани с временна регистрация в гр.Плевен се записват като 

читатели по общия ред. 

 Български граждани без временна регистрация в гр.Плевен се записват като 

читатели за кратък срок  / месечна, дневна / карта и ползват библиотечните 

документи в читалните на библиотеката. 

 Граждани в неравностойно положение,или в напреднала възраст могат да се 

запишат като читатели и да ползват услугите на библиотеката чрез свои 

близки, за което ги упълномощават писмено. 

 При всеки конкретен недефиниран в настоящия Правилник случай ползването 

на библиотеката става с разрешение на Директора. 

Чл.3.6. Читателската карта е лична и не се преотстъпва за ползване от други лица. 

4. При регистрирането си читателите се информират за видовете услуги, които могат 

да получават в библиотеката, за мястото и реда на получаването им, за задълженията и 

отговорностите спрямо библиотеката съгласно разпоредбите на настоящия Правилник. 

Чл.5. Читателите имат право да получават следните услуги: 

Чл.5.1. Да заемат библиотечни документи за дома или в библиотеката чрез заемните и 

читалните . 

Чл.5.2. Да получават библиотечни документи от други библиотеки, извън населеното 

място, съобразно разпоредбите на Правилника за между библиотечно заемане в страната 

и чужбина. 

Чл.5.3.Да получават справки и информация за литературата по определена тема, 

библиографски данни за дадено заглавие, сведения за лица и събития, указания за 

ползване на библиотечните каталози и картотеки, издирване на литература по 

интересуващи ги въпроси и др. 

Чл.5.4. Да ползват справочния апарат на библиотеката. 

Чл.5.5. Да ползват техническите средства на библиотеката. 

Чл.5.6. Да участват в инициативи на библиотеката – лекции, уроци, учебни часове, 

изложби, срещи с творци и др. 

Чл.6. Читателите могат да заемат за дома общо  до  6 /шест/ тома книги или други 

библиотечни документи. 



Чл.6.1. Читателите не могат да заемат за дома скъпи, редки и ценни библиотечни 

документи – старопечатни материали, старопечатни издания, справочници, периодични 

издания, документи получени по между библиотечно и международно между 

библиотечно книгозаемане. 

Чл.6.2. Читателите не заемат библиотечни документи за дома срещу месечна или 

дневна читателска карта. 

Чл.7. Срокът да ползване на библиотечните документи за книги е 30 дни, за 

аудиовизуални – от 1 до 5 дни. 

Чл.7.1. Ползването на заетите за дома библиотечни документи може да бъде 

продължено след един месец безплатно ползване за още: пет месеца за ноти и три месеца 

за книги срещу заплащане. 

Чл.8. Библиотекарите вписват заетите за дома библиотечни документи в електронни 

читателски картони и читателите се подписват, че са ги получили.При връщане на 

заетите библиотечни материали библиотекарят трябва да ги отпише от електронните 

читателски картони, че са приети обратно в библиотеката. 

Чл.9.Съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите поемат 

задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до лишаване от 

правото им да ползват услугите на библиотеката за определен период от време по 

преценка на ръководството. Читателите са длъжни: 

Чл.9.1. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги 

повреждат.  

     Чл.9.2. Да връщат заетите документи в срок. 

Чл.9.3. Да не нарушават реда по подреждане на фондовете на свободен достъп. 

Чл.9.4. Да не отстъпват другиму ползването на библиотечните документи. 

Чл.9.5. Да се пазят ред и тишина в библиотечните зали. 

Чл.9.6.Читателите да се отнасят с уважение към служителите на библиотеката и 

другите читатели, да не нарушават правилата за вътрешния ред, да не дават поводи за 

скандали, да не повишават тон, да не предизвикват околните към неетично поведение. 

Чл.9.7.Не се разрешава внасянето на собствени книги в залите на библиотеката. 

Изключения се допускат с разрешение на съответния главен библиотекар. 

Чл.9.8. Преносими компютри могат да се ползват от читателите след разрешение на 

главния библиотекар. 

Чл.9.9. Не се разрешава внасянето на храни и напитки в залите на библиотеката. 

Чл.9.10. Не се допускат в библиотеката и не се обслужват читатели във видимо  

нетрезво състояние, с агресивно поведение,неадекватни, със замърсени дрехи,или с 

оръжие. 



Чл.9.11. Забранено е внасянето на животни в сградата на библиотеката. 

Чл.9.12. В библиотечните зали да не се ползват мобилни телефони 

Чл.9.13. Не се разрешава снимането на библиотечни документи с фотоапарати, 

мобилни телефони, таблети и други технически средства.За целта читателите могат да 

ползват другите възможности, които библиотеката предлага: ксерокопиране и сканиране. 

 

Чл.10. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи в срок, той заплаща 

определени суми за закъсненията, конкретизирани в Заповед на Директора. 

Чл.11. Писмата, които библиотеката изпраща след месечното безплатно  ползване до 

закъснелите се заплащат от читателите. 

Чл.12. Читателят е длъжен при получаване на предизвестието да върне заетите 

документи. В противен случай се прилагат наказателни мерки за закъснението. 

Чл.13. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го 

направи негоден да ползване или не може да го върне, той е длъжен да го  замени с 

идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие 

или с равностойно по съдържание и цена. 

Чл.14. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не ги 

    замени с идентични в библиографско отношение екземпляри, с други 

    изданията на същите  заглавия, или с равностойни по съдържание и цена, 

   библиотеката може да се снабди с изпълнителен лист по реда на чл.242 във 

   връзка с чл.237 буква”В” от Гражданския процесуален кодекс. 

Чл.15. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност, 

съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. 

Чл.16. Настоящият Правилник за обслужване на читателите е съставен въз основа на 

Типови правила за обслужване на читателите, приет е на заседание на Дирекционния 

съвет на РБ”Хр.Смирненски” – Плевен и влиза в сила от утвърждаването му. 

Правилникът подлежи на промени и допълнения по същия ред. 

 

 

 

 

 


