
Какво трябва да зная
за библиотеката?



Звено понеделник - петък

Бюро „Заемна 
служба“, партер

Бюро „Заемна 
служба“, I етаж

Бюро „Справочно-
библиографска 
информация“

Читалня „Проф. Иванка 
Апостолова, д. н.“

Компютърeн център I

Компютърeн център II

Технологичен център

8.00 - 21.00

събота неделя

9.00 - 17.30 9.00 - 17.30

8.00 - 21.00 9.00 - 17.30 -

8.00 - 21.00 9.00 - 17.30 -

8.00 - 21.00 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30

8.00 - 21.00 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30

8.00 - 21.00 9.00 - 17.30 -

8.00 - 21.00 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30

ПРЕЗ СЕМЕСТРИТЕ

ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ
През ваканциите библиотеката работи от 9.00 до 17.30 без събота и неделя.

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
Официални празници и съответно неработни дни са: 1 януари, 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 
6 септември, 22 септември, 1 ноември, а също великденските и коледните празнични дни.

Работно време
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В Нов български университет 
работи Център за книгата, 
който обединява библиотека, 
издателство, университетски архив 
и книжарници. Целта на структурата 
е да развие модерен културен и 
информационен център, който да 
разпространява образователните и 
научно-творческите постижения на 
университета, обединявайки доказани 
университетски звена. 

Библиотеката е носител на 
престижните награди „Библиотека на 
годината“ на Българска библиотечно-
информационна асоциация (2013 г.) 
и на националната награда „Хр. Г. 
Данов“ в категория „Библиотеки и 
библиотечно дело“ (2007 г.). 

Издателството е сред големите 
университетски издателства в 
България. Специализирано е в учебна 
и научна литература, рекламни и 
информационни издания, каталози и 
албуми, университетски периодични 

издания. Носител е на националната 
награда „Хр. Г. Данов“ в категория 
„Изкуство на книгата“ (2017 г.), 
специалната награда на Съюза на 
българските книгоиздатели - за 
цялостна дейност и на две награди 
за най-добър уебсайт в категория 
„Култура“ на Международния медиен 
фестивал в Албена.

Университетският архив съхранява 
лични документални фондове на 
преподаватели на НБУ, както и на 
изтъкнати български учени, писатели и 
артисти. 

Двете модерни книжарници предлагат 
учебни и научни издания, публикувани 
от Нов български университет и 
литература във всички области на 
науката и художествени произведения 
от водещи български и чужди 
издателства. През цялата академична 
година се организират представяния 
на книги, срещи, семинари и други 
събития. 

ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА
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Целта на тази книжка е да служи като 
„пътеводител“. Ще научите към кого 
да се обърнете за помощ, как и къде да 
намерите необходимата информация. 
Ще разберете какво можете да 
правите в библиотеката.

Библиотеката на НБУ притежава 
богати колекции, предлага иновативни 
услуги и разполага с квалифицирани 
специалисти. Тя е до вас по време 
на вашето обучение, за да ви помага 
да достигнете до нужна и ценна 
информация. Хиляди книги, филми, 
списания, вестници, звукозаписи 
и дипломни работи са на ваше 
разположение в самата библиотека 
и онлайн. В нея ще откриете уютни и 
приятни места. Тук може да се срещате 

с колеги, да учите, да използвате 
различни ресурси и услуги, да получите 
помощ и съвет. 

Ключът за библиотеката е вече във 
вашите ръце. Това е читателската 
карта. С нея отваряте входните 
врати, заемате литература за дома 
и използвате електронни книги и 
списания. Кредитът от 15.00 лв., който 
получавате в картата си на редовен 
студент или докторант, използвайте 
за заплащане на различни услуги в 
рамките на семестъра.

ДОБРЕ ДОШЛИ В 
БИБЛИОТЕКАТА!
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ВЪПРОСИ, ВЪПРОСИ И 
ОЩЕ…

За всичко, свързано с 
библиотеката, правилата за 
ползване, услугите и ресурсите, 
питайте на обслужващите бюра. 
Така ще спестите време, а и ще 
научите повече, отколкото, ако 
се опитвате да се справите сами. 
Съществуват различни начини да 
получите отговори. Използвайте 
имейл, телефон, чат, фейсбук, 
гугъл плюс и блог.

Справочно-библиографска 
информация

Бюро „Справочно-библиографска 
информация“ се намира на първи 
етаж в библиотеката. На него ще 
получите помощ при издирване на 
заглавия в каталога. Ще научите, 
как да ползвате колекциите 
„Книги“, „Справочни издания“, 
„Периодични издания“, „Лични 
библиотеки“, „Дипломни работи и 
дисертации“, „Електронни ресурси“ 
и „Аудиовизуални документи“.
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Ако се питате, как да достигнете 
до електронна книга и списание, 
ако не познавате принципите на 
работа и методите за търсене в бази 
данни, попитайте тук. Още какви 
библиотечни и информационни 
услуги ви предлагаме, как и кога да 
ги използвате, ще разберете отново 
на бюро „Справочно-библиографска 
информация“.

Информация за студенти със 
специални образователни 
потребности

Пълна информация за достъпността 
на средата, използването на 
колекциите и услугите ще получите 
от сайта, тел. 02/8110296 и имейл 
library@nbu.bg.

Обучителни сесии

Библиотеката организира 
обучителни сесии за развитие на 
информационна компетентност. 
Сесиите са отворени за студенти, 
докторанти и преподаватели в 
предпочитано време. В сайта от 
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Електронни книги и списания за 
мобилни устройства.
Информационни ресурси за 
дипломна работа.
Обединено търсене в бази 
данни.
Пълнотекстово съдържание в 
библиотечния каталог.
Статии на български език в бази 
данни.
Услуги чрез читателска карта.

меню „Обучителни сесии“ заявете 
онлайн вашия избор. Всеки месец 
на сайта се публикува програма за 
обучения в група.
За студенти предлагаме темите:

АБВ в търсенето на 
информация. Необходими 
умения за всеки първокурсник.
Е-книги и е-списания по учебни 
програми.
Електронна заявка за 
библиотечни услуги.
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блог: http://www.nbuli-
brary-blog.eu/

фейсбук: https://www.face-
book.com/NBUCenterForTh-
eBook

гугъл плюс: http://goo.gl/
TcSx9

имейл: library@nbu.bg

тел.: 02/8110296

чат канал: http://www.nbu.
bg/bg/library

Попитай библиотекаря на:
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БИБЛИОТЕЧЕН 
КАТАЛОГ, ЕЛЕКТРОННИ 
РЕСУРСИ И ОЩЕ…

Търсене чрез икони: бързо 
намирате информация в избрано 
от вас поле като автор, заглавие, 
предметна рубрика и ключова 
дума.
Опростено търсене: използвате 
го, когато търсите по ключова 
дума или фраза.
Прелистване: преглед по азбучен 
ред на определено поле - автор, 
заглавие, предметна рубрика.
Търсене по полета: комбинирате 
различни критерии, например 
автор и заглавие.

Библиотечен каталог

Каталогът е основно средство, 
с което търсите информация 
за книгите, периодичните 
издания, дипломните работи, 
аудиовизуалните материали и други, 
които библиотеката притежава. За 
по-голямо удобство на читателите 
на трите нива в библиотеката са 
поставени терминали за достъп. Той 
предлага:
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Всичко за видовете търсене, 
списъците с резултати и 
библиографските описания ще 
намерите в специално разработено 
ръководство. Ще го откриете 
на страницата на каталога в 
меню „Ръководства за работа с 
библиотечния каталог“.

Моят запис в библиотечния 
каталог

Всеки, притежаващ читателска карта, 
разполага със собствено „място“ 
в библиотечния каталог, наречено 
„Моят запис“. За „Читателски 
номер“ въвеждате номера на 
вашата читателска карта, който 
стои непосредствено под баркода. 
За „Парола“ служи имейлът, който 
сте посочили при регистрация в 
библиотеката.

Системата предлага:

„Читателски запис“ - с достъп до 
вашите лични данни.
„Заети документи“ – с данни 
за заетите от вас книги, дата на 
заемане и връщане. Предлага 
възможност за удължаване 

срока на ползване чрез функция 
„Презаписване“.
„История“ - с информация 
за ползваните от вас книги и 
аудиовизуални материали.
„Дължими суми“ – за 
задължения при просрочени 
книги или използвани услуги.
„Запазени документи“ – с 
информация за кои заглавия и 
кога е направена заявка чрез 
функцията „Запази“.
„Съобщения“ – с изпратени до 
вас писма от библиотеката.
„Смяна на парола“ - възможност 
за защита на вашите данни. 
Препоръчваме да смените 
паролата си.
„Моите коментари“ – със списък 
на заглавията, за които давате 
мнение.
„Моите оценки“ – оценяване на 
прочетени заглавия.
„Моите списания“ – с 
информация за получаваните 
от библиотеката списания, с 
възможност да се абонирате за 
електронна версия на техните 
съдържания.
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ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Повечето български книги са 
представени с корица и страница 
със съдържание. При дипломните 
работи и дисертации са добавени 
увод и заключение.

Книгите на чужд език са достъпни 
частично пълнотекстово чрез 
„Google книги“.

Библиографската информация 
може да бъде споделяна в 
социалните мрежи, разпечатвана 
и изпращана по имейл. 
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Бази данни

Освен книжни източници на 
информация библиотеката 
осигурява и електронни ресурси. 
Всяка година се абонират бази 
данни с електронни книги и 
списания на водещи издатели като 
Alexander Street Press, Psychoan-
alytic Electronic Publishing, Pro-
Quest, World Advertising Research 
Center, Thomson Reuters и др. 
Студентите получават достъп до 
повече от 143 000 е-книги чрез база 
данни „eBook Academic Collection“ 
на EBSCO Information Services. 
За тези, които се нуждаят от 
илюстрация за курсова работа, на 
разположение е „Britannica Image 
Quest“, предлагаща повече от 3 
милиона изображения.

Всички бази данни се ползват 
в локалната мрежа без 
необходимост от потребителско 
име и парола. 

За почти всички е осигурен и 
отдалечен достъп. От сайта на 
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библиотеката заредете връзка 
„Електронни ресурси“ и след 
това „Бази данни“. В това меню 
може да работите както с 
подредбата в азбучен ред, така и 
по професионални направления. 
За да използвате желаната от вас 
база данни, заредете „Достъп 
извън локалната мрежа“. Като 
потребителско име въведете 
номера на читателската карта, 
а за парола адреса на вашата 
електронна поща.

От връзка „Електронни ресурси“ 
можете да изберете „Обединено 
търсене в бази данни“. То 
осигурява едновременно 
търсене в базите данни, за които 
библиотеката организира достъп. 
Списъкът с резултати съдържа 
пълен текст на книги, статии и 
други видове документи или 
библиографски данни. Бързият 
достъп намалява времето 
за издирване на източници. 
Осъществява се чрез платформа 
EBSCO Discovery Service. Може да 
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се ползва както в локалната мрежа 
на университета, така и извън нея.

Библиотеката има програма 
за дигитализация. Включват се 
най-използваните книги, както 
и материали, препоръчани от 
преподаватели за отделни курсове. 
Библиографските описания на 
дигитални обекти в библиотечния 
каталог съдържат връзка за достъп 
и указания за ползване. 

Електронна колекция за хора с 
нарушено зрение се поддържа от 
2015 г. Базата данни се обогатява 
всеки месец с нови заглавия научна 
и научнопопулярна литература.

Научен електронен архив 
на НБУ

В резултат на спечелен проект 
е изграден Научен електронен 
архив (НЕА) на НБУ (http://eprints.
nbu.bg/). Той позволява на 
преподаватели и докторанти да 
депозират своите публикации в 

електронен вид, които в момента 
са над 2000.

Достъпът до него е напълно 
свободен за потребители от 
страната и чужбина. Документите 
могат да бъдат преглеждани по 
научна област, департамент или 
година на създаване. Системата 
предлага търсене както в 
библиографските записи, така и в 
пълния текст.

Информационен център 
на Български институт за 
стандартизация в НБУ

В компютърен център I от осем 
работни станции е осигурен достъп 
до подбрани български стандарти. 
Всички читатели на библиотеката 
могат да използват електронните 
текстове за образователни и 
научно-изследователски цели, като 
за улеснение те са организирани 
в пакети, съобразно номера и 
наименованието на съответния 
технически комитет.



22



23

МОИТЕ КНИГИ, МОИТЕ 
СПИСАНИЯ И ОЩЕ…

желаните операции. Устройството 
отпечатва бележка с детайлна 
информация.

Библиотеката предлага заемане 
за дома на е-книги с осигурен 
електронен четец. Списък на 
книгите, които можете да ползвате 
по този начин, ще откриете в 
библиотечния каталог в меню 
„Списъци“. Електронните четци се 
заемат от читалня.

Заемане за дома

За дома се заемат книги, 
аудиовизуални материали, 
периодични и нотни издания. 
Това може да направите на 
бюро „Заемна служба“ или да 
използвате първия в България 
терминал за самостоятелно 
заемане и връщане. Терминалът 
за самообслужване е със сензорен 
екран и интуитивен интерфейс на 
български език. Това позволява, 
сами, бързо и лесно да извършите 
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ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Обучаващите се в две програми 
или по индивидуален план 
имат възможност да подадат 
заявление до директора на 
библиотеката за увеличаване 
броя на едновременно 
заеманите документи.

При невъзможност да посетите 
библиотеката лично можете 
да върнете заетите материали 
чрез „Български пощи“ или 
куриерски фирми. За дата на 
връщане се счита датата на 
изпращане.

За да се ориентирате по-лесно, 
документите са облепени със 
следните етикети: 

Зелен: книгата се заема за 
дома;
Жълто-червен: художествена 
литература за дома;
Червен: заема се за дома, 

За невърнат в срок зает 
библиотечен материал се 
начислява неустойка за забава 
в размер на 0.10 лв. на ден. 
Изключение правят изданията 
от колекции „Единствен/
последен екземпляр“, „Лични 
библиотеки“  (и при двете 
червен етикет), „Доктор 
хонорис кауза“ (син етикет) 
и „Периодичните издания“, 
където размерът е 1.00 лв. на 
ден.

с изключение на месеците 
декември - януари и май - юни;
Жълт: справочно издание за 
ползване в читалня;
Син: книгата е част от 
специална колекция и се 
използва в библиотеката;
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Колекции

Преподаватели Студенти, 
преподаватели, 
служители

Студенти по 
програма 
„Еразъм“

брой 
документи

срок на 
ползване

брой 
документи

срок на 
ползване

брой 
документи

срок на 
ползване

Екземпляр за дома 
(зелен етикет)

Единствен/последен 
екземпляр (червен 
етикет)*

Лични библиотеки 
(червен етикет)

Доктор хонорис кауза 
(син етикет)

Художествена 
литература

Нотни издания

Материали към 
курсове

Аудиовизуални 
документи

Периодични издания

10

1

1

1

2

1

1

5

5

1 месец

20 дни

20 дни

20 дни

1 месец

1 месец

3 дни

1 месец

3 дни

8

1

1

1

2

1

1

5

1

1 месец

3 дни

3 дни

3 дни

1 месец

1 месец

3 дни

1 месец

3 дни

3

1

1

1

1

1

1

3

-

1 месец

3 дни

3 дни

3 дни

20 дни

1 месец

3 дни

1 месец

-

*Забележка: Екземплярите от тази колекция могат да се заемат за дома, с изключение на 
месеците: декември-януари и май-юни.
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Удължаване срока на ползване

Еднократно може да удължите 
срока за ползване на взетите от 
вас документи, ако не са търсени 
от друг читател. Има три начина да 
направите това:

от дома чрез функцията 
„Презаписване“ в библиотечния 
каталог. Изберете меню 
„Моят запис“, а след 
това „Заети документи“. 
Маркирайте едно или няколко 
заглавия и натиснете бутон 
„Презаписване“. 
самостоятелно чрез терминала 
за самообслужване на партера в 
библиотеката. 
с помощта на библиотекар на 
бюро „Заемна служба“.

Запазване на книга

Ако търсената от вас книга е заета 
от друг читател, направете заявка 
за нея чрез функцията „Запази“ 
в библиотечния каталог. Когато 
книгата бъде върната, ще получите 
съобщение, че заглавието е налично 

и в срок до три дни може да го 
заемете. 

Тематична библиография

Това е услуга за изготвяне 
на библиографски списък от 
литература по интересуваща ви 
тема. Включва информация за 
книги и статии от периодични 
издания от библиотеката, като в 
зависимост от желанието могат да 
бъдат добавени информационни 
източници от други библиотеки. 
Имате възможност да избирате 
и от предварително подготвени 
тематични библиографии.

Редакция на 
библиографски списък

Услугата включва редакция на 
списък с литература към курсова 
работа, бакалавърска и магистърска 
теза или дисертация в съответствие 
с предпочитан библиографски 
стандарт.
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Доставка на книги и статии

Услугата дава възможност 
за ползване на книги, статии 
от списания и доклади от 
конференции, които не са част 
от библиотечните ресурси, но 
могат да бъдат доставени от други 
библиотеки в страната и извън нея. 
Може да поръчате електронна 
доставка на статии от списания, 
вестници, сборници или глави от 
книги.

Моите списания

Получавате по електронна 
поща сканирани страници със 
съдържание на избрани от вас 
списания. Услугата е безплатна и 
може да я заявите на място или 
онлайн от меню „Услуги“ в сайта. 
Ако вече притежавате читателска 
карта, активирането е от меню 
„Моят запис“, подменю „Моите 
списания“ в библиотечния каталог.
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Услуги за хора с нарушено зрение

Библиотеката разполага със 
специализирано читателско място 
за хора с нарушено зрение. То 
е оборудвано със софтуерните 
продукти JAWS for Windows и 
синтезатор на българска реч 
SpeechLab, както и с брайлов 
принтер и брайлов дисплей. 
Читателите могат да поръчат по 
телефон или електронна поща 
сканиране на необходимата им 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Услугите се заявяват както 
онлайн, така и на обслужващите 
бюра. На бюра „Заемна 
служба“ партер и етаж 1 можете 
да заплатите с кредита от 
читателската карта.

литература или отпечатване на 
текст на брайлов шрифт. Тези, 
които посетят библиотеката, могат 
да се възползват от говорещия 
софтуер и да четат посредством 
брайловия дисплей. Услугите 
за хора с нарушено зрение са 
безплатни. Повече информация ще 
получите на имейл library@nbu.bg.
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КОМПЮТРИ, 
КОПИРАНЕ, 
РАЗПЕЧАТВАНЕ И 
ОЩЕ…

Интернет

На територията на университета има 
няколко безжични мрежи, които се 
ползват без парола. В библиотеката 
са разположени терминали за 
достъп до каталога, до „Е-студент“ 
и системата за проверка на кредит 
в читателската карта. На ваше 
разположение са два компютърни 
центъра.

Копиране

Черно-бяло копиране до формат 
А3 се предлага в технологичния и 
компютърните центрове, а цветно 
на същите места с изключение на 
компютърен център II.

Разпечатване 

Черно-бяло и цветно разпечатване 
до формат А3 може да направите 
в технологичния и компютърните 
центрове.
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„Adobe Illustrator“
редактор на векторна 
графика,

„Adobe InDesign“
софтуер за направа 
на плакати, флаери, 
брошури, списания, книги,

„Adobe Photoshop“
за обработка на растерна 
графика,

„ARCHICAD“
за двуизмерно и 
триизмерно проектиране 
и чертане,„AutoCAD“

за проектиране в помощ 
на начинаещи архитекти и 
професионалисти,

„Autodesk 3ds Max Design“
за създаване на 
компютърни игри, 
телевизионни реклами 
и архитектурно 
моделиране,

„CorelDRAW“
редактор на векторна 
графика,

„Optitex“ и „OptitexMark12“
за конструиране и 
оразмеряване на модели 
на облекла, обувки и 
тапицерии, телевизионни 
реклами и архитектурно 
моделиране.

Сканиране

Черно-бяло и цветно сканиране 
до формат А3 се предлага в 
технологичния и компютърните 
центрове.

Достъп до специализиран софтуер

В компютърните центрове се 
предлагат специализирани 
софтуерни продукти за 
самостоятелна работа като:
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Широкоформатен печат

Този вид печат е подходящ за 
технически чертежи, дизайнерски 
проекти, плакати и фотографии. 
Черно-бяло и цветно разпечатване 
до формат А0 върху хартия, 
фотохартия, картон, паус и канава 
се предлага в компютърен център I. 

Разпечатване на триизмерни 
модели

Заявки се приемат в технологичен 
център. Максималните размери на 
печатната площ са 23х27х20 см, а 
дебелината (резолюцията) на слоя 

материал, положен от печатащата 
глава, варира от 0.05 мм до 0.35 
мм.

Ламиниране

Извършва се ламиниране на 
оригинали до формат А3 в 
технологичния и компютърните 
центрове. 

Подвързване

Можете да изберете между 
подвързване със спирала и твърди/
меки корици в технологичния и 
компютърните центрове.

обучавате в две програми, имате 
индивидуален план на обучение 
(например вземате две години в 
една) или сте записали основна и 
майнър програма.

Допълнителните средства 
се зареждат от технически 
сътрудници в технологичния и 
компютърните центрове.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Кредитът от 15.00 лв., който 
получавате в картата си на редовен 
студент или докторант, можете 
да използвате за заплащане 
на различни библиотечни и 
технически услуги в рамките на 
семестъра. Имате възможност 
да добавите кредит от още 15.00 
лв., ако сте редовен студент и се 
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МЕСТА ЗА ПИСАНЕ, 
ЧЕТЕНЕ, ГЛЕДАНЕ И 
СЛУШАНЕ…

Къде да чета?

За да се запознаете със 
съдържанието и да направите 
избор между няколко заглавия, 
използвайте меката мебел на 
първи етаж и самостоятелните 
читателски места между 
стелажите.

Всички документи, които искате 
да прегледате по-задълбочено 
могат да се ползват в читалня 

„Проф. Иванка Апостолова, д. 
н.“. След като приключите с 
четенето, предайте всичко на 
библиотекарите в читалнята. 
Ако планирате да продължите 
своята работа на следващия 
ден, запазете избраните от вас 
заглавия. Ако в продължение 
на пет последователни дни не 
ги ползвате, документите се 
освобождават.
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Къде да чета е-книги и е-списания?

Изберете своето четиво между 
170 000 електронни книги и 
десетки хиляди списания. От 
сайта на библиотеката заредетее 
връзка „Електронни ресурси“ и 
изберете „Обединено търсене 
в бази данни“. То осигурява 
едновременно търсене в базите, 
за които библиотеката организира 
достъп. Списъкът с резултати 
съдържа пълен текст на книги, 
статии и други видове документи 
или библиографски данни. 
Осъществява се чрез платформа 
EBSCO Discovery Service. Може да 
се ползва както в локалната мрежа 
на университета, така и извън нея.

При „Достъп извън локалната 
мрежа“ като потребителско име 
въведете номера на читателската 
карта, а за парола адреса на 
вашата електронна поща. 
Когато сте на територията на 
университета заредете връзка 
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„Достъп в локалната мрежа“. В 
този случай не е необходимо да 
използвате потребителско име и 
парола. 

Библиотеката разполага със 
специализирана зала за достъп 
до електронни ресурси в читалня 
„Проф. Иванка Апостолова, д. 
н.“. От терминалите в нея можете 
да четете е-книги и е-дипломни 
работи, като връзки за достъп 
и указания за ползване има 
в библиографските записи в 
библиотечния каталог.

Къде да гледам филми?

Освен у дома дискове от 
колекциите на библиотеката 
може да гледате в компютърните 
центрове.

Къде да слушам музика? 

Музикалните звукозаписи също 
се заемат за дома, ако желаете 
прослушване докато сте в 

университета, може да направите 
това в компютърните центрове.

Къде мога да работя заедно с 
колеги?

В залата за екипна работа, 
разположена в читалня, може да 
обсъждате общи задачи, свързани 
с учебния процес и да ползвате 
всичко, което библиотеката 
притежава, съвместно с ваши 
колеги.

Къде се провеждат обучителни 
сесии за студенти?

Библиотеката организира 
обучителни сесии за развитие на 
информационна компетентност. 
Те са отворени за студенти, 
докторанти и преподаватели в 
предпочитано време. Провеждат 
се в зала за екипна работа в 
читалня.
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ЛИЧНИ БИБЛИОТЕКИ

Докоснете се до книги, сборници 
и списания на видни български 
и чужди учени. Дарени са лично 
от тях или техни наследници на 
университета. По-голямата част 

от колекциите са разположени 
в читалня „Проф. Иванка 
Апостолова, д.н.“. Сигнатурите 
започват с първите букви от името 
на учения.

влизат както издания, в които 
професорът е автор, редактор и 
съставител, така и притежавани 
от него. Тематични области 
са история на Стария свят, 
древна история на Европейския 
Югоизток, индоевропеистика 
и тракология, история на 
старогръцката и тракийската 
култура, средновековна история 
и историята на Новото време. 
Сигнатурата започва с АФ.

Библиотека „Александър Фол“

Проф. Александър Фол е 
български историк-траколог и 
филолог. Колекцията e дарена 
в края на 2007 г. В състава ù 
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Библиотека „Армин 
Холвег“

Проф. д-р Армин Холвег е немски 
историк-византинист. Неговите 
научни изследвания са в областта 
на история на византийската 
философия. Колекцията пристига 
в библиотеката през 2010 г. и 
съдържа ценни издания в областта 
на византийската история, култура 
и изкуство. Сигнатурата започва с 
АХ.

Библиотека „Атанас Славов“

Атанас Славов e български писател 
и преводач. През по-голямата част 
от живота си работи в чужбина в 
радио „Свободна Европа“, „Би Би 
Си“ Лондон, „Гласът на Америка“. 
В САЩ създава издателство, с 
което привлича много от пишещите 
български емигранти. След 1989 г. 
той се завръща в България. Дарява 
своя архив и библиотека на НБУ. 
Колекцията има богато тематично 
разнообразие. Изключително 
ценни са издания от началото на 
XX в. на английски език и книгите с 
автографи. Сигнатурата започва с 
АС. 
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Библиотека „Боян Ничев“

Проф. Боян Ничев e български 
литературовед, литературен 
критик и историк. Научните му 
приноси са в широкото поле на 
литературната българистика, 
славистика и балканистика. 
Колекцията постъпва през 2010 
г. и обхваща книги в областта на 
литературознанието на различни 
езици. Сигнатурата започва с БН. 

Библиотека „Вера Мутафчиева“

Акад. Вера Мутафчиева e историк, 
специалист по османистика. 
Публикува художествена 
литература. Книгите ù са 
преведени на редица чужди езици 
и е удостоена с много български 
и международни награди. Част от 
личната ù библиотека е дарена на 
НБУ през 2008 г. Изданията, които 
събира през годините, отразяват 
нейните научни интереси. 
Сигнатурата започва с ВМ.
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Библиотека „Георги Михайлов“

Проф. Георги Михайлов има 
разностранна научна дейност като 
най-голям дял заема старогръцката 
епиграфика. В тази област създава 
фундаментални научни трудове, 
с които печели международен 
авторитет и редица награди. 
Колекцията постъпва през 2001 
г. и обхваща книги в областта 
на историята, археологията 
и културното наследство. 
Сигнатурата започва с ГМ.

Библиотека „Иван Дуриданов“

Акад. Иван Дуриданов (1920–2005) 
е професор по общо, сравнително 
и индоевропейско езикознание, 
последният от поредицата 
неограматици. Изключително 
продуктивен, той оставя 8 монографии 
и над 500 статии в различни области 
на езикознанието. Особена научна 
стойност имат изследванията му по 
сравнителна ономастика, етимология 
и палеобалкански езици (тракийски, 
дакийски, пеонски). Дългогодишен 
главен редактор е на списание 
„Linguistique Balkanique“. Канен 
е да чете лекции по славистика и 
индоевропеистика в университетите 
в Uppsala, Lund, Hamburg, Bonn, Köln, 
Saarbrucken, Salzburg. Сигнатурата 
започва с ИД.
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Библиотека „Иванка Апостолова“

Проф. Иванка Апостолова, д. н. е 
учен, преподавател и изследовател 
в областта на философията. В 
периода 1995-2002 г. е Ректор 
на НБУ. В нейна чест читалнята 
на библиотеката носи името ù. 
Личната библиотека на проф. 
Апостолова е дарена на НБУ от 
нейните брат и сестра през 2007 
г. Богатата колекция включва 
литература с разнообразна 
тематика в областта на физиката, 
биофизиката, компютърните 
науки, технологиите и редица 
художествени произведения. 
Сигнатурата започва с ИА.

Библиотека „Магдалина Станчева“

Ст. н. с. Магдалина Станчева е 
археолог, дългогодишен уредник 
на Музея на София. В публичното 
пространство е известна като 
„главния археолог на София“ 
и „пазителката на тайните на 
София“. Извоюва прозвището 
си със спасяване на ротондата 
и църквата „Света Петка 
Самарджийска“. Лично тя дарява 
цялата си библиотека на НБУ през 
1997 г. Книгите и многобройните 
сборници от световни конгреси 
и конференции са в областта 
на археологията и културното 
наследство. Сигнатурата започва с 
МС.
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Библиотека „Питър Блек“

Проф. Питър Блек е антрополог. 
Преподава в университета 
„Джордж Мейсън“ в САЩ. 
Той е специалист по Океания и 
публикува множество статии за 
религията, етно-психологията 
и култура на народите от този 
регион. Лично той дарява на НБУ 
цялата си научна сбирка в областта 
на антропологията през 2006 г. 
Сигнатурата започва с ПБ.

Библиотека „Пламен Цветков“

Проф. Пламен Цветков, д.н. е историк 
с огромно научно наследство, 
преподавател в НБУ от първите години 
на създаването на университета. 
Интересите му са насочени към 
политическата и дипломатическата 
история на България, Балканите, 
Европа и света през ХХ век, както и 
към ранната история на българите и 
по-точно към проблема за тяхното 
потекло. Автор е на повече от 20 
монографии, книги и брошури, над 
80 научни студии и статии, над 350 
публицистични материала. Дарението 
на личната му библиотека е направено 
през 2016 г. и съдържа литература 
от няколко области като история, 
политология и филология. Сигнатурата 
започва с ПЦ.
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Библиотека „Ричард Шнайдер“

Проф. Ричард Шнайдер е известен 
американски литературовед, автор 
на многобройни изследвания 
на историята на американската 
литература и изобразително 
изкуство. През 2006 г. е гост-
лектор по програма Фулбрайт 
в НБУ, а в 2009 г. дарява част 
от личната си библиотека в 
областта на литературознанието 
и изкуствознанието. Сигнатурата 
започва с РШ.

Библиотека „Цеко Торбов“

Проф. Цеко Торбов е правист и 
философ. Известен е с преводите на 
И. Кант, които прави съвместно със 
своята съпруга. Основоположник е 
на българската правна философия. 
Част от личната му библиотека е 
дарена през 2008 г. от съпругата му.  
Преобладават издания на български 
и немски език в областта на 
правото, историята и философията. 
Сигнатурата започва с ЦТ.
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ПОЛЕЗНО

Къде да оставя личните вещи?

Библиотеката е обществено 
пространство, различно от учебните 
зали и аудитории. Тук в даден 
момент могат да се съберат десетки 
посетители, както представители 
на академичната общност, 
така и външни потребители. 
Използването на гардероба е 
задължително. Вещите, които ще 
ви бъдат необходими при престоя 
в библиотеката, прехвърлете 
в екочанти от нетъкан текстил. 

Те са с логото на университета. 
Инициативата е пряко ангажирана с 
опазването на околната среда. 

Как да се включа в инициативата 
„Зелена библиотека“?

Освен използването на екочантите, 
стремете се да намалите разхода 
на хартия, помислете преди да 
копирате и разпечатвате. Ненужната 
разпечатана или копирана хартия 
поставяйте на указаните за 
това места без да я намачквате. 
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устройства притежават слот за 
защита. Механизмът е направен 
така, че да не пречи на достъпа до 
портовете на лаптопа и да не може 
да се издърпа от плота.

Къде да заема таблет?

В читалня „Проф. Иванка 
Апостолова, д.н.“ могат да се 
заемат таблети за лично ползване в 
рамките на библиотеката. Те са със 
стилен дизайн и добри технически 
характеристики, които доставят 
зрителен комфорт при четене на 
дигитално съдържание.

Къде мога да разговарям по 
мобилния телефон?

Тихи разговори и ползване на 
мобилни телефони е позволено на 
партера, при колекциите от книги и 
бюро „Справочно-библиографска 
информация“, в залата за 
екипна работа, технологичния и 
компютърните центрове.

Използвайте богатите колекции 
от електронни книги и списания 
и широката гама от електронни 
услуги. 

И не на последно място, четете 
хартиените книги и списания с 
необходимото внимание, като не 
ги повреждате чрез подчертаване 
на текста и нанасяне на бележки. 
Уведомете най-близкия до вас 
библиотекар в случай на забелязана 
повреда.

Къде да ползвам личния си 
компютър?

Навсякъде в библиотеката. 
В читалня „Проф. Иванка 
Апостолова, д.н.“ е осигурено 
видео наблюдение, което гарантира 
вашето спокойствие. Ако това не 
ви е достатъчно и искате да се 
чувствате по-сигурни, поискайте 
„своя“ заключващ механизъм. 
99 % от съвременните преносими 
и настолни компютри, плоски 
монитори, прожектори, принтери, 
електронни четци и много други 
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Как да проверя кредита в 
читателската карта?

Проверка на оставащата сума от 
вашия кредит може да направите 
от:

сайта на библиотеката, меню 
„Услуги“, подменю „Провери 
кредит“;
всички компютри в 
библиотеката, икона „Провери 
кредит“.

За да влезете в системата въведете 
факултетен номер и парола, която 
ползвате за е-студент.

Как да ползвам библиотеката след 
като се дипломирам?

Абсолвентите и докторантите 
имат право да продължат своето 
членство до една година от датата 
на тяхното дипломиране без да 
заплащат такса за читателска 
карта „Алумни“. След този срок 

библиотеката ви предлага карти за 
различни периоди от време: 

за един ден – 3.00 лв.
за един месец – 7.00 лв.
за една година – 15.00 лв.

Освен да ползвате книги и 
периодични издания в читалнята, 
може да се възползвате от 
едногодишната карта „Алумни+“ 
с добавен достъп до електронни 
ресурси от домашен компютър. 
Цената е 25.00 лв.

Къде да отдъхна?

Възползвайте се от меката 
мебел за почивка. На етажите в 
библиотеката не се пуши и не се 
консумират храни. Препоръчваме 
ви, ако внасяте течност (вода, 
кафе и др.), тя да бъде в плътно 
затворена бутилка или чаша с 
капак. 
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ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

В случай че загубите 
читателската карта, се обърнете 
към бюро „Заемна служба“. 
Ако картата е загубена на 
територията на библиотеката, 
ще направим всичко възможно 
да я открием, след което ще 
ви информираме. Ако загубите 
лични вещи на територия на 

библиотеката е важно веднага 
да уведомите охраната. 

Предварително се запознайте с 
плановете за евакуация на етажа 
или помещението, в което се 
намирате. При пожар или друга 
извънредна ситуация, следвайте 
указанията на охраната и 
библиотекарите.
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СПОДЕЛИ

Културен календар

В Център за книгата се 
провеждат премиери на научна 
и художествена литература, 
публикувана от НБУ и водещи 
издателства, разнообразни 
образователни семинари, срещи 
и дискусии с автори, както и 
промоционални кампании. 
Месечната програма се публикува 
в сайта на НБУ, фейсбук страницата 
на Център за книгата и на 

транспарант пред книжарницата на 
корпус I. 

Книжарници

В двете университетски 
книжарници се предлагат 
учебни и научни издания, 
публикувани от Нов български 
университет и литература във 
всички области на науката и 
художествени произведения 
от водещи български и чужди 
издателства. Във втори корпус 
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пространството на книжарницата 
е оформено за срещи и почивка. 
Тук, посветилите се на изкуството, 
ще намерят: литература за 
театър, фотография, кино, музика, 
албуми за изящни и приложни 
изкуства, изкуствоведски четива 
и критика, както и многообразие 
от арт и хоби материали: акварели 
темпера, акрил, пастели, моливи, 
въглени, четки, туш, етюдници и 
стативи, платна, хартии и картони.

Буккросинг зона в библиотеката

Инициативата представлява 
свободно разпространение на 
печатни издания на публични 
места. Ако имате книги или 
нотни издания, които искате да 
споделите с другите, донесете 
ги при нас. „Необлечените“ 
книги (тези, които нямат етикет 
с идентификационен номер) 
оставяйте на гардероба. А ако вече 
сте буккросър и вашата книга е 
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регистрирана на www.bookcross-
ing.com можете да я оставите 
направо в зоната и тя ще чака своя 
нов читател.

Библиотека за ученика

Колекцията за ученици в 
гимназиален етап на обучение 
включва художествена литература, 
учебници и учебни помагала. 
Това е единствената по рода си 
инициатива, която предоставя 
възможност на ученици да 

използват ресурсите и услугите 
на модерна университетска 
библиотека.

Учениците получават:

безплатна читателска карта, 
след регистрация с документ за 
самоличност;
възможност за заемане на 
книги от колекция „Библиотека 
за ученика – прочети и върни!“;
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изображение: Алла Константинова, програма „Мултимедия и компютърна графика“

право на самостоятелно 
определяне срока на ползване, 
съобразно личното темпо на 
четене.

Ваканционна работилница за 
ученици „Играя и зная“

Студенти от Нов български 
университет забавляват и обучават 
безплатно ученици в библиотеката 
през ваканциите. Програмата 
на „Играя и зная“ се публикува 

в сайта на университета. Тя се 
състои от отделни тематични 
работилници. Всяка от тях 
предлага знания за решаване на 
практически задачи по забавен 
начин. Придобитите умения 
учениците могат да прилагат както 
у дома, така и в училище.  

За участие в отделните 
работилници е необходима 
регистрация.
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ 
НОМЕРА

Бюро „Заемна служба“

тел. 02/8110196 и 02/8110261 (без неделя)

Бюро „Справочно-библиографска информация“

тел. 02/8110296

Компютърен център I

тел. 02/8110194

Компютърен център II

тел. 02/8110673



Радостина Тодорова
Гергана Мартинова

Фотограф

Петър Кирилов

Дизайн и предпечат

Таня Йорданова

© Издателство на Нов български университет

СЪСТАВИТЕЛИ



Как да се свържете с нас

имейл: library@nbu.bg
тел.: 02/8110296
чат канал: http://www.nbu.bg/bg/library
блог: http://www.nbulibrary-blog.eu/
фейсбук: https://www.facebook.com/NBUCenterForTheBook
гугъл плюс: http://goo.gl/TcSx9 

Всичко за библиотеката

Уебсайт: http://www.nbu.bg
Библиотечен каталог: http://qopac.nbu.bg

Пощенски адрес:

Библиотека
Нов български университет
ул. „Монтевидео“ № 21
1618 София




