
Българска Християнска Библиотека ”Нов Живот”
                 Молба за Библиотечна Карта

   Профил на  Потребителя(избери едно)  _____ членува ____ не членува 
____ посещава (БЕБЦ “Нов Живот”)

  Статут: ____ нов ____ подновяващ ____ разл.промени

Номер на 
потребителя
(Попълва се от 
Персонала)

Име на 
потребителя*
Фамилия,Име,Презиме 

Тип на 
Потребителя
(Попълва се от 
Персонала)

Пол
Мъж/Жена

Дата на 
Раждане* 

Интернет 
Да/Не?**

* Задължително поле
** Изисква се разрешение от родителя за непълнолетни под 18 год. 
възраст за използването на интернет.

*Адрес(улица):________________________________________________________

*Град,Щат:____________________________________________________________

*Пощенски код:________________________________________________________

В грижа на: ___________________________________________________________
                                                                  ( Име на Отговорното лице)

*Телефонен #:________________________________________________________

Алтернативен тел. #:_________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

(Забележка: Ние можем да използваме вашият E-mail с цел да 
получавате съобщения за материали, които са пресрочили и такива 
които са на изчакване(резервирани от вас) на разположение да ги 
вземете.)

Разширена информация:
*Име на отговорното лице:___________________________________________
( Изискване за малолетни. Трябва да се попълни от родител или настойник. Моля попълнете четливо!)

Уведомете ме посредством(попълва се от персонала)____Email____Телефон



    Отговорности на Притежателя на Библиотечната Карта

С използването на библиотечната карта към Българска 
Християнска Библиотека “Нов Живот” от притежателя или друга 
личност (притежателя и лицето, което е взело на заем)се 
съгласяват със следните неща:

1. Притежателят и всяка друга личност, която използва 
библиотечната карта на Българска Християнска Библиотека 
“Нов Живот” са отговорни за всички материали,които са заели.

2. Притежателят и всеки, който ползва картата е отговорен 
   за всякакви глоби и други разноски,които могат да бъдат в 

резултат на закъснение,загуба,кражба или повреда на каквито 
и да е материали заети от библиотеката.Глобите ще бъдат 
налагани на абоната с цел въстановяване на повредения 
материал.

3. Притежателят и всеки, който ползва картата се съгласява да 
спазва всички правила и наредби към Библиотека “Нов Живот” 
включително ползването на аудио/видео материали, 
използването на компютър и на интернет.

4. Притежателите на библиотечна карта(родители или настойници) 
на малки деца се съгласяват, че те са отговорни за загуба, 
кражба, повреда на заетите от деца им материали.Такса ще 
бъде наложена на самите родители.

5. Възрастните притежатели на библиотечна карта (родители или 
настойници) се съгласяват да поемат отговорност при 
нарушения на правилата от техните деца ползващи карта на 
библиотеката.

6. Родителите (настойници) се задължават с лична отговорност 
за избрането на материалите, с използването на привилегиите 
и библиотечната карта от страна на техните малки децата.

Съгласно Комисията за Образование при БЕБЦ “Нов Живот” на 
Април 7-ми 2009 год.

(Подписът означава съгласие с по-горе споменатите задължения 
при Бъл.Хр.Библиотека “Нов Живот”. При подновяване подписът 
също означава, че съдържанието на информацията е променено.)

Подпис: ________________________________________________
         (исисква се за всеки притежател на библ.карта над 18 год.възраст) 

Попълва се от Персонала: 
Дата:__________ Въведено(инициали):________Одобрено(инициали):_______ 


	                 Молба за Библиотечна Карта
	   Профил на Потребителя(избери едно) _____ членува ____ не членува ____ посещава (БЕБЦ “Нов Живот”)
	Дата на 



