ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГ - съдържа книги на български и чужди езици постъпили в
библиотеката от 1980 г. вкл. до днес, графични, картографски и нотни издания; некнижни
- репродукции, филми, звукозаписи, фотографски издания и електронни ресурси;
периодика - всички съхранявани в библиотеката периодични издания. Каталогът
непрекъснато се обновява, както с нови постъпления, така и със записи на библиотечни
документи издадени преди 1980 г.
ДОСТАВКА НА Е-ДОКУМЕНТИ - изпращане по електронна поща на части от книги или
периодични издания
ЧАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ - изпращане на отговор на всяко запитване, в рамките на
работното време на библиотеката

ИСКАМ ДА ПРОЧЕТА
ТЕМАТИЧНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА – изготвяне на писмена тематична
библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници до 15 години или
писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници
над 15 години
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ - Доставка на книги и копия на части от книги или
периодични издания от други библиотеки, документите се ползват на място в сектор
Обща читалня
БИБЛИОТЕКАТА ИЗПРАЩА SMS за просрочено задължение
БИБЛИОТЕКАТА ИЗПРАЩА SMS И E-MAIL за заявени книги
ПРЕЗАПИСВАНЕ на библиотечни документи на е-mail bookloan@libdobrich.bg или
kids@libdobrich.bg, на тел.: 058602574 или чрез
МОДУЛ "МОЯТА БИБЛИОТЕКА” (MYLIBRARY) с достъп до личен читателски картон с
информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн
презаписване на заета литература, за онлайн заявка за литература чрез електронния
каталог. /Инструкция за регистрация в :MyLib/
В ПОМОЩ НА БИБЛИОТЕКАРЯ - закони, наредби, правила; дарителство; придобиване
на библиотечни документи; отчисляване и бракуване на библиотечни документи;
инвентаризация на библиотечния фонд; каталогизация на библиотечни документи;
дневник на библиотеката; срокове за запазване на библиотечни документи и др.
КНИГООБМЕН - обмен на нови книги между библиотеки в страната или в чужбина

ЗАПИСВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧАЛНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ - в Обучителния
център се провеждат безплатни обучителни курсове за начална компютърна грамотност
за потребителите на библиотеката, обучението и консултантската помощ могат да
продължат индивидуално и след курса
ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧАЛНИ
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА – достъп до краеведски документи, част от културноисторическото наследство на Добруджа
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и ПРЕПОРЪЧАНО ЗА ДЕЦА - информират за новопостъпили
заглавия за възрастни и деца
ПОЛЕЗНО ЗА ВАС - над 100 бързи връзки с информация за Е-ОБРАЗОВАНИЕ,
Е-ЗАЕТОСТ, Е-КУЛТУРА, Е-ЗДРАВЕ
ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА – актуална информация по екологични теми

