ОДДЕЛ ЗА ВОЗРАСНИ - ЗАЈМУВАЊЕ

ИЗJABA
Јас, ________________________________________________________
(Презиме и име на членот)
изјавувам дека доброволно се зачленувам во Библиотеката и се обврзувам дека
библиотечниот материјал ќе го вратам неоштетен и во времето определено со правилата на
Библиотеката. Правилата на Библиотеката ми се познати како и редот на нејзиното работење.
Во случај на спор е надлежен Основниот суд во Битола.
За корисниците од претшколска и основношколска возраст одговара родителот или
старателот кој е потписник при зачленувањето.

ПРАВИЛА:

Членарината изнесува 200 денари и има важност од 365 дена.
Членот нема да биде услужен ако со себе нема членска карта.
Библиотечниот материјал се позајмува во период од 10 (десет) дена.
На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште десет (10) дена.
При позајмувањето на библиотечниот материјал се наплаќа фиксна услуга во вредност
од 7 (седум) денари по примерок за 10 (десет) дена.
• На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште 10 (десет) дена.
• За секое задоцнување на зајмениот библиотечен материјал повеќе од предвидените
10 (десет) дена се наплаќа задоцнина поединечно за секоја книга и тоа по 5 (пет)
денари за секој ден на задоцнување.
• Загубената членска карта се заменува со нова и за истата се наплаќа 100 (сто) денари.
• За секое оштетување или губење на библиотечниот материјал се наплаќа надоместок
во согласност со Правилникот на Библиотеката.
• Неизмирениот долг, подолг од 60 дена програмски го спречува натамошното
зајмување се до измирување на долгот.
• Електронска пошта на корисникот _____________________________________________
• Заинтересираност за манифестации кои се одржуваат во НУУБ „Св. Климент Охридски“
– Битола:
• Промоција на книги;
• Трибина (дебата)
• Изложби
• Концерти
• Друго
(да се заокружат наведените точки за кои сте заинтересирани и сакате да бидете
известувани)
•
•
•
•
•

Изјавува
----------------------------------

Уписен број
------------------------------

ДЕТСКИ ОДДЕЛ - ЗАЈМУВАЊЕ

ИЗJABA
Јас, ________________________________________________________
(Презиме и име на родителот и името на членот)

изјавувам дека доброволно се зачленувам во Библиотеката и се обврзувам дека
библиотечниот материјал ќе го вратам неоштетен и во времето определено со правилата на
Библиотеката. Правилата на Библиотеката ми се познати како и редот на нејзиното работење.
Во случај на спор е надлежен Основниот суд во Битола.
За корисниците од претшколска и основношколска возраст одговара родителот или
старателот кој е потписник при зачленувањето.

ПРАВИЛА:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Членарината изнесува 200 денари и има важност од 365 дена.
Членот нема да биде услужен ако со себе нема членска карта.
Библиотечниот материјал се позајмува во период од 10 (десет) дена.
На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште десет (10) дена.
При позајмувањето на библиотечниот материјал се наплаќа фиксна услуга во вредност
од 7 (седум) денари по примерок за 10 (десет) дена.
На барање на корисникот овој рок може да се продолжи уште 10 (десет) дена.
За секое задоцнување на зајмениот библиотечен материјал повеќе од предвидените
10 (десет) дена се наплаќа задоцнина поединечно за секоја книга и тоа по 5 (пет)
денари за секој ден на задоцнување.
Загубената членска карта се заменува со нова и за истата се наплаќа 100 (сто) денари.
За секое оштетување или губење на библиотечниот материјал се наплаќа надоместок
во согласност со правилникот на Библиотеката.

Изјавува
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