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Библиотеката на НБУ предлага дистанционно библиотечно и 
информационно обслужване.

Читателска карта
За да станете читатели, е необходимо да изпратите следните данни:
•  Име, презиме и фамилия;
•  Факултетен номер;
•  Номер на лична карта;
•  Дата на издаване на личната карта;
•  Постоянен адрес;
•  Номер на мобилен телефон и имейл.
Информацията може да предоставите, 
както по електронна поща: library@nbu.bg, 
така и на пощенски адрес:

Библиотечен каталог
Каталогът е основно средство, с което търсите информация за книгите, 
периодичните издания, дипломните работи, аудиовизуалните материали и 
електронните ресурси, които библиотеката притежава. Достъпен е в интернет 
на адрес: http://qopac.nbu.bg.  Ръководство как да го използвате е публикуван 
на адрес: http://libguides.nbu.bg/content.php?pid=257072&sid=2122175.

Библиотечни ресурси и услуги 
за студенти в дистанционна форма на обучение

Доставка на библиотечен документ
Ако сте открили необходимите ви документи, изпратете авторите, заглавията 
и сигнатурите им на адрес library@nbu.bg, като не пропуснете да посочите и 
вашия читателски номер.
Можете да заемате следните документи:
•   5 броя книги от колекция “Екземпляр за дома” за 1 месец. Имате възможност 
да удължите срока на ползване с още 1 месец, само ако книгата не е търсена 
от друг читател; 
•   1 брой от колекция “Единствен / последен екземпляр” за 3 дни с изключение 
на месеците декември-януари и май-юни;
•  1 брой художествена литература за 20 дни;
•  5 броя аудиовизуални документи за 1 месец.

Желаните от вас материали се доставят и връщат в локалния център. Важно е 
да знаете, че всяка книга и аудиовизуален материал е със срок на връщане.

Задължения, които възникват при ползването на библиотечни 
документи
Като членове на Библиотеката на НБУ се задължавате, да спазвате 
установените правила:
•  Да ползвате библиотечните документи с необходимото внимание като не ги 
повреждате чрез подчертаване на текста и нанасяне на бележки върху него, 
и чрез изрязване или откъсване на чадти;
•  Да връщате заетите документи в определения срок (отбелязан в датника) 
в локалния център;
• Да не преотстъпвате ползването на заетите библиотечни документи на 
други лица;
•  За невърнат в срок зает библиотечен материал се начислява неустойка за 
забава в размер на 0.10 лв. на ден. Изключение правят книгите от колекция 
“Единствен/последен екземпляр” (червен етикет), където размера е 1.00 лв. 
на ден;
•  Когато читателят е повредил или загубил библиотечен документ, е задължен 
да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да 
заплати стойността му в десеторен размер по пазарни цени.

Електронни ресурси
Освен книжни източници на информация библиотеката предлага електронни 
ресурси. Всяка година се абонират бази данни с електронни книги и списания 
на водещи световни издатели. Голяма част от тях се ползват както в локалната 
мрежа на университета, така и извън нея. Когато сте извън университета 
от сайта на библиотеката заредете връзка “Електронни ресурси”. За да 
използвате желаната от вас база данни, изберете “Достъп извън локалната 
мрежа”. Като потребителско име въведете номера на читателската карта, а за 
парола адреса на вашата електронна поща. Пред вас ще се отвори следващ 
прозорец със списък на всички бази данни, достъпни извън локалната мрежа 
на университета.

Апис - правно-информационна база данни с абонамент за модулите: Aпис – 
Право, Aпис – Практика, Апис – Процедури, Апис – Време, Апис – Финанси, 
Евро Право и Регистър+.



Дигитална библиотека - НБУ - достъп до колекциите “Вера Мутафчиева”, “Най-
четени книги” и “Културно наследство”.

Сиела - правно-информационна база данни с достъп до модулите Сиела Норми, 
Сиела Инфо Регистри, Сиела Процедури, Сиела Евро и Сиела Счетоводство.

Сиела ИнфоМедия - база данни, която съдържа пълни текстове на статии и новини 
от български електронни и печатни издания.

Academic Search Complete (EBSCOhost) - мултидисциплинарна база данни на 
английски език с пълнотекстов достъп до повече от 8 500 списания, от които 7 300 
с висока научна стойност.

Berg Fashion Library - съдържа 70 електронни книги в областта на модата, текстила 
и облеклото, над 7 000 изображения от “Berg En-cyclopedia of World Dress and Fash-
ion“ и справочници “A-Z of Fash¬ion”, “Dictionary of Fashion History”.

Britannica Image Quest - съдържа около 3 милиона изображения с висока 
резолюция, събрани от най-добрите колекции в света.

Cambridge Journals Online - пълнотекстов достъп до онлайн версии на 7 списания 
на “Cambridge University Press”.

Central and Eastern European Library (CEEOL) - пълнотекстова база данни с научни 
списания в областта на хуманитарните и социалните науки, издавани в Централна 
и Източна Европа на английски, немски, френски, словенски, румънски, унгарски 
и др. езици. Включени са 51 български списания.

eBook Collection (EBSCOhost) – пълнотекстов достъп до 41 електронни книги на 
EBSCO Publishing. 

EBRARY - чрез своята колекция “Academic Complete” осигурява пълнотекстов 
достъп до над 75 000 електронни книги на английски език в почти всички области 
на знанието.

Emerald Management ePlus - колекция от над 290 пълнотекстови електронни 
списания, разпределени в 24 тематични области.

Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition – академично издание на 
енциклопедия “Британика”.

European views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCOhost) - е библиографска 
база данни. Цитира печатни произведения, създадени в Европа и отнасящи се за 
Северна и Южна Америка. 

FRANTEXT - включени са 4 248 произведения от ХVІ век до наши дни, чрез които 
се представя развитието на френския език и литература през вековете. Базата 
разполага със средства за синтактичен и морфологичен анализ.

GreenFILE (EBSCOhost) - колекция от индексирани и реферирани научни и 
правителствени документи. Обхваща всички аспекти на човешкото въздействие 
върху околната среда. Пълнотекстови са над 4 700 документа от индексираните 
384 000.

Health Source - Consumer Edition (EBSCOhost) - осигурява пълнотекстов достъп 
до 80 списания със здравна и медицинска информация, науки за храненето и 
спортната медицина.

InCites - изследователска платформа, която позволява да се анализира 
продуктивността на академичните и правителствените институции. Ресурсът е 
основан на библиографски и цитатни данни от мултидисциплинарната научна база 
данни Web оf Science.

Informaworld - пълнотекстов достъп на 9 списания, издания на Taylor & Francis, 
Routledge, Psychology Press.

JSTOR - пълнотекстов архив на списания в различни научни области на английски 
език. Най-характерното за тази система е, че всички включени периодични издания 
започват от №1 на том 1. Проследени са всички варианти на заглавията през 
годините.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCOhost) - съдържа над 
700 списания, книги, съобщения и доклади от научни конференции от средата на 
1960 г. до наши дни. 

MasterFILE Premier (EBSCOhost) - мултидисциплинарна база данни с пълнотекстов 



достъп до около 1 700 основни справочни 
издания, 164 400 първични документа, 
колекция от около 592 000 изображения, 
снимки, карти и знамена.

Oxford Art Online - водещ енциклопедичен 
ресурс в областта на изкуствата на 
английски език.

Oxford English Dictionary Online 
- пълнотекстов тълковен речник на 
английски език.

Oxford Reference Online: Premium collec-
tion - електронни речници и енциклопедии, 
издания на Oxford University Press.

Oxford Scholarship Online - съдържа 8 926 електронни книги на английски език 
като библиотеката предоставя достъп до 3 586 заглавия в област – икономика 
и финанси, бизнес и мениджмънт, политически науки, психология, философия и 
класически изследвания.

PsycARTICLES (EBSCOhost) - съдържа над 153 000 статии от близо 80 списания, 
публикувани от Американската психологическа асоциация (APA).

Psychoanalytic Electronic Publishing Archive - включва 96 водещи монографии 
по психоанализа, 51 ядрени списания за периода от 1871 г. до 2013 г., също така 
глави от книги, рецензии, писма и над 11 000 графики и илюстрации. Архивът 
предлага достъп до трудовете на Зигмунд Фройд на английски и немски език.

Pulsar Online Services - съдържа пълнотекстови електронни версии на абонирани 
от библиотеката през 2013 г. списания на латиница.

SAGE Journals Online - пълнотекстов достъп до онлайн версии на 25 списания, 
издания на Sage Journals.

Science Direct - осигурен е достъп до т. нар. “Freedom Collection”, включваща 2 
208 списания от различни области: инженерни науки, селскостопански науки, 
биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, 
имунология и микробиология, неврология, здравеопазване, изкуство, хуманитарни 
и социални науки, бизнес, мениджмънт, счетоводство, икономика, иконометрия и 
финанси, психология и др. на английски език.

Scopus - база дани, съдържаща реферати и цитирания на научна периодика и 
препратки към уеб ресурси във всички области на знанието. Обхваща над 21 000 

научни издания на повече от 5 000 издатели от цял свят.

Teacher Reference Center (EBSCOhost) - включва 280 индексирани и анотирани 
периодични издания в областта на образованието. Базата е насочена както към 
педагози, така и към администратори от сферата на образованието, включва теми, 
свързани с висшето и средното образование.

Важно е да знаете! Само в локалната мрежа на НБУ са достъпни:
ЕПИ On-line - достъп до продуктите ЕПИ Труд и социално осигуряване, ЕПИ 
Счетоводство, ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско право.

ISI Web of Knowledge - изследователска платформа, подпомагаща учените 
в процесите на търсене, анализ и обмен на научна информация. Осигурява 
интегриран достъп до: Web of Science, BIOSIS Citation IndexSM, MEDLINE и Journal 
Citation Reports.

Библиотечни и информационни услуги
Освен на място услугите, упоменати по-долу, могат да се поръчат и по електронен 
път. Изберете от сайта на библиотеката меню “Услуги“.

Удължаване срока за ползване
Еднократно може да удължите срока за ползване на взетите от вас документи, 
ако не са търсени от друг читател. 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”.

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 пет дни може да го 
вземете от “Заемна служба“.

Тематична библиография
Това е библиографски списък от литература в интересуваща ви научна област. 
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.

Редакция на библиографски списък
Услугата включва редакция на списък с литература към вашата курсова или 
дипломна работа в съответствие с предпочитан от вас библиографски стандарт.

Доставка на книги и статии
От колекциите на библиотеката може да поръчате електронна доставка на статии 
от списания, вестници, сборници или глави от книги. Чрез тази услуга имате 
възможност да ползвате книги, статии от списания и доклади от конференции, 



които не са част от нашите библиотечни ресурси, но могат да бъдат доставени от 
други библиотеки в страната и извън нея. 

Моите списания
Получавате на имейл 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.

Технически услуги 
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, в библиотеката на 1-ви етаж и в зала 
103, корпус 2.

Достъп до специализиран софтуер
В компютърните центрове се предлагат специализирани софтуерни продукти за 
самостоятелна работа. В компютърен център I можете да работите с “AutoCAD” 
(софтуер за проектиране в помощ на начинаещи архитекти и професионалисти) и 
“Силует Дизайнер” (конструиране и оразмеряване на модели на облекла, обувки и 
тапицерии). В компютърен център ІI имате възможност да ползвате “Adobe Photo-
shop” (обработка на растерна графика), „Autodesk 3ds Max Design“ (за създаване 
на компютърни игри, телевизионни реклами и архитектурно моделиране), „Adobe 
InDesign“ (подходящ за направа на плакати, флаери, брошури, списания, книги), 
„CorelDRAW“ (редакция на цифрови изображения) и „SPSS Statistics“ (статистически 
анализи).

Копиране
Черно-бяло копиране до формат А3 се предлага в технологичен център “Minolta”,  
копирни и компютърни центрове. 
Цветно копиране до формат А3 се осъществява в технологичен център “Minolta” и 
компютърен център I. 

Разпечатване 
Черно-бяло разпечатване до формат А3 можете да направите в 
технологичен център “Minolta”, копирен център І “Xerox” и компютърни 

центрове. Цветно разпечатване до формат А3 се осъществява в 
технологичен център “Minolta” и компютърни центрове. 

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. 

Сканиране
Черно-бяло сканиране до формат А3 се предлага в технологичен център “Minolta”,  
копирен център І “Xerox” и компютърни центрове. 
Цветно сканиране до формат А3 е възможно в технологичен център “Minolta” и 
компютърни центрове. 

Ламиниране
Копирен център І “Xerox” и технологичен център “Minolta”  предлагат услугата до 
формат А3. 

Подвързване
Можете да изберете между спирала и твърди/меки корици в копирен център І “Xe-
rox” и  технологичен център “Minolta”.  

Факс
Можете да изпратите или да получите факс на номер 02/8110195 в технологичен 
център “Minolta”. 

                   
Как да се свържете с нас
Имейл: library@nbu.bg
Тел.: 02/8110296
Факс: 02/9556080
Скайп: NBU_Biblioteka 
Блог: http://www.nbulibrary-blog.eu/
Фейсбук: https://www.facebook.com/NBULibrary 
Гугъл плюс: http://goo.gl/TcSx9 
Туитър: https://twitter.com/library_nbu

Всичко за библиотеката
Уебсайт: http://www.nbu.bg 
Мобилна версия: http://libguides.nbu.bg/mobile/1496 
Библиотечен каталог: http://qopac.nbu.bg 


