ПРАВИЛНИК
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
НА БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АЗ БУКИ ВЕДИ“,
ГР. КЬОЛН, СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ,
ФР ГЕРМАНИЯ

1.

Общи положения
1.1. Този правилник урежда взаимоотношенията на потребителите с Библиотеката
на Българското неделно училище „Аз Буки Веди“, гр. Кьолн (БНУ),
представлявано от Немско-българското културно-просветно дружество „Аз Буки
Веди“( НБКПД)
1.2. Библиотеката предоставя на учениците от БНУ и техните семейства, както и на
членовете на НБКПД, безплатен достъп до библиотечни материали - книги,
учебници и учебни помагала, компактдискове, DVD-та и игри на български език.
1.3. За ползване на Библиотеката от други потребители следва да се заплати
абонаментна такса в размер на 5 Евро за полугодие, както следва: от 1 март до 1
септември / от 1 септември до 1 март сл.г.
1.4. Работното време на Библиотеката е съобразено с учебното време и смените на
училището. За учебната 2016/17 г. то е: всяка учебна събота от 11:20-11:30 ч. и от
12:00- 12:40 ч. Извън работното време, потребителите могат да се обръщат към
дежурния отговорник за Библиотеката.

2.

Регистрация на потребители и прекратяване на абонамент
2.1. Потребители на Библиотеката стават автоматично всички записани в БНУ
ученици. Библиотеката ползва името и фамилията, както и класа/групата на
записаното дете/ученик или ученичка.
2.2. Всички ученици получават читателска карта от отговорника на Библиотеката.
Заемането от Библиотеката става поименно и при неналична читателска карта.
2.3. При завършване на обучението или напускане на БНУ и НБКПД, потребителят
може да продължи да ползва библиотечните материали при условията, описани
в т.1.3.

3.

Ползване на библиотечните материали
3.1. Всеки потребител има право да заеме максимум до 5 артикула едновременно
за срок от 1 календарен месец. Срокът може да бъде удължен с още 1 месец
при изрична молба.
3.2. Библиотечните материали могат да бъдат заемани за целия период на лятната
ваканция според календара на провинция Северен Рейн-Вестфалия, и следва да
бъдат върнати в първата учебна събота за новата учебна година.

3.3. Учебници могат да бъдат заемани за една учебна година. В случай на
преждевременно прекъсване на обучението на ученик в БУ, учебниците следва
да бъдат незабавно върнати в изряден вид.
3.4. Заетите библиотечни материали не могат да бъдат предоставяни на други лица
без знанието на отговорника за Библиотеката.

4.

Задължения и отговорности на потребителите. Потребителите се задължават :
4.1. да не увреждат библиотечните материали, да пазят книгите чисти, да не
подчертават или правят бележки по листовете, да не прегъват и да не късат
страници или части от страници.
4.2. да заплатят обезщетение в троен размер според коричната цена при похабяване
или унищожаване на артикул от Библиотеката, или възстановяване на същия
нов в библиотечния фонд. При рецидивни нарушения се отнема правото за
ползване на Библиотеката.
4.3. да върнат в най-скоро време всички заети материали при завършване на
обучението в БНУ и/или отнето право на ползване на Библиотеката. В противен
случай потребителите дължат обезщетение аналогично на т.4.2.

Вашата работна група “Библиотека” и
ръководството на БНУ и НБКПД
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Гр. Кьолн

