
 

 

Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив 

Образец за попълване на Заемна бележка за домашен прочит 

 

                 

За да получите книга за домашен прочит, на заемната бележка  посочете: 

 

• Сигнатура – цифрата, която стои в левия горен ъгъл на каталожната 

картичка   

• Името на автора на книгата, която искате да заемете 

• Заглавието на книгата;  

• Година на издаване на книгата;  

• Том или част на книгата (ако има такава)                          

• Вашето име 

 

 

Народна библиотека “Иван Вазов” 

Заемна бележка за домашен прочит 

 

Сигнатура          ІІ 317827 

Автор                   Бенина-Маринкова, В. и др.  

Заглавие             Календарни празници и обичаи на българите 

Год. / изд.           1998 г.                                Том 

 

Читател               Павел   Попов 

          

Забележка: За домашно ползване не могат да бъдат заемани: 

 

• Депозитни материали 

• Материали от подръчните фондове на Читалните 

• Справочно-библиографски и периодични издания 

• Ръкописи, архивни, старопечатни, редки и ценни издания 

          

 

За да получите книга или периодично издание (списание или вестник) в Читалня, на 

заемната бележка за читалня посочете: 

 

• Номер на място за съответната Читалня – задължително се взима от гардероба 

• Сигнатура – цифрата, която стои в левия горен ъгъл на каталожната картичка 

• Името на автора на книгата, която искате да заемете 

• Заглавието на книгата или периодичното издание 

• Година на издаване на книгата или периодичното издание 

• Том или част на книгата (ако има такава); Брой на периодичното издание 

• Вашето име 

• Дата на заемане и подпис 

 

 

 

Внимание! Задължително е да попълните и дясната част на Заемната бележка за 

читалня, която остава в хранилището до връщането на книгата или периодичното 

издание. 

 

 

 



 

 

 

  

Народна библиотека “Иван Вазов”      ...... 63 ........ 

     Заемна бележка за читалня             № на   мястото                                                       

          

Тома Вид Индекс Език Сигнатура 

    ІІ 320688 

 

Автор               Коларов, Радосвет 

Заглавие         Литературни анализи 

Год. / изд.        1999                                Том     

 

Читател            Павел  Попов 

     Дата:                07.08.   2010 г.                Подпис: 

 

 

    Сигнатура 

 

  ... ІІ 320688 ... 

Място №  63 

 

Год. изд.  1999 

Том      

Дата 07.08. 2010   

Читател  Павел 

                Попов 

 

 

 

 

 

Образец за попълване на Заемна бележка за ползване на услугата 

“ПОРЪЧКА ЗА УТРЕ” 

 

• Попълнете Заемна бележка по предназначение 

• На свободното поле в горния край изпишете  фразата “За утре” 

• В полето “№ на мястото” отбележете номера на Читалнята, която ще ползвате – 

съответно Читални 1, 1а, 2 или 4. В събота и неделя  работи само Читалня № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следващия ден, в рамките на работното време, заявените материали ще Ви 

очакват както следва: 

 

• за домашен прочит - при дежурния библиотекар на гише „Поръчки” 

• за Читалня - в посочената от вас Читалня 

 

Внимание! Ако до края на деня не потърсите заявените материали, те се свобождават. 

Използането на услугата не Ви гарантира  изпълнение на заявката. Възможен е отказ  

по обичайните причини. 

 

 
Моля, попълвайте Заемните бележки ясно и четливо!  При необходимост търсете помощта на 

дежурния консултант в Каталожната зала 

 

Народна библиотека “Иван Вазов”          .......Ч1 …… 

      Заемна бележка за читалня               № на мястото 

                 За   утре                             

          

Тома Вид Индекс Език Сигнатура 

    ІІ 320688 

 

Автор               Коларов, Радосвет 

Заглавие         Литературни анализи 

Год. / изд.        1999                                Том     

 

Читател           Павел  Попов 

     Дата:               07.08. 2010 г.                   Подпис: 

 

 

     Сигнатура 

 

    ... II 320688 … 

 

Място №  Ч1 

Год. изд.  1999 

Том      

Дата 07.08. 2010  

Читател  Павел 

                Попов 

 

 

 


