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                                               Инструкция  
за приемане на дарения в библиотеката  при  читалище 

„................................................................................................” гр./с./.......................................... 
 
 
І. Общи положения 
Дарението е един от основните начини за комплектуване на библиотечните фондове. 
Приемането и използването на даренията  се осъществява от служители на библиотеката на 

които са дадени права от съответния ръководител – секретар или председател на читалището. 
ІІ. Водене на преговори 
1. Преговори за получаване на дарения се водят от ръководителя на библиотеката – 

секретар или председател на читалището. 
1.1. Ако ръководителят е провел предварителните разговори и са уточнени условията за 

приемане на дарението, то може да се получи и от библиотекаря. 
ІІІ. Получаване на дарения: 
1. Даренията се получават от ръководителя на библиотеката и се предават на библиотекаря 

със съответните придружаващи го документи – опис на литературата, воля на дарителя 
итн. 

2. Библиотекарят е длъжен съвместно с комисия да оцени полученото дарение и да го впише 
в КДБФ и съответно в инвентарните книги на библиотеката. 

3. Библиотеката приема материали, които отговарят на текущите интереси и потребности на 
общността и допълват колекциите по отношение на вид на изданията, тематична 
насоченост, дълбочина и стремеж за баланс на информацията, различните й аспекти и 
осигуряване на видово разнообразие на фонда. 

4. Библиотеката  приветства даренията, но няма възможност да приеме всичко. 
Потенциалните дарители не трябва да изпращат подарените от тях документи веднага в 
библиотеките. Те трябва да отправят предложенията си към библиотеката в писмен вид.  
Националните библиотеки получават всички заглавия, издадени в страната по депозит, 
тъй че читателите винаги могат да получат определено заглавие, чрез библиотечната 
услуга – МЗС. 

5. Библиотеката   не насърчава дарения, които не съдържат информация кой е дарителят. 
6. Библиотеката може да приеме непоискани дарения, но без поставяне на условия от 

страна на дарителя. 
6.1. Библиотеката има право на избор да не приеме дарението, ако материалите не 

съответстват на политиката на развитие на колекциите, ако са в лошо състояние или не 
съответстват на етичните принципи на подбор на библиотечни документи. 

6.2. Библиотеката има право ако дарените документи са приети вече във фонда в определен 
момент  да ги  отчисли , ако към тях не се прояви читателски интерес. 

7. Библиотеката се задължава да пази всички документи съпровождащи дарението. 
ІІІ. Допълнителни разпоредби: 
1. Библиотеката е длъжна да изкаже благодарност на дарителя и да издаде дарителско 
свидетелство. 
 

 


