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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Университетската 

библиотека при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София. 

Чл. 2. Университетската библиотека (библиотеката) е звено в структурата на 

УНСС за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне за ползване на 

библиотечно-информационни фондове. 

Чл. 3. Организирането и провеждането на библиотечните дейности се осъществява 

в съответствие с Наредбата за статута и дейността на библиотеките и 

взаимоотношенията в националната библиотечна мрежа, Закона за висшето 

образование и Правилника за дейността на УНСС. 

Глава втора 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

Чл. 4. Функциите на библиотеката са да обслужва учебния и научноиз-

следователския процес и да задоволява потребностите на преподавателите, 

докторантите и студентите от УНСС с актуална литература и с информация на 

електронни носители и други бази данни. 

Чл. 5. За осъществяване на тези функции библиотеката извършва следните 

дейности: 

1. проучва потребностите на научно-преподавателския състав от научна 

информация; 

2. издирва, събира, обработва и съхранява необходимите информационни 

материали и създава справочен апарат към тях; 

3. осигурява необходимата среда за подготовка на студентите и преподавателите; 

4. подпомага процеса на извършване на научноизследователска работа в 

съответствие със съвременните изисквания; 

5. създава и използва нови информационни продукти и услуги; 

6. предоставя на читателите търсената от тях информация и литература;  

7. осигурява достъп до интернет и други бази данни на библиотеки и ин-

формационни центрове в страната и чужбина; 
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8. популяризира новопостъпилите библиотечни материали; 

9. организира изготвянето на устни, писмени и електронни библиограф- ски и 

други справки; 

10. издава бюлетин “Нови книги и статии”; 

11. съхранява сбирка “Научен архив - непубликувани материали и ръкописи от 

научно-преподавателския състав в УНСС”; 

12. провежда обучение на читателите по ефективно използване на ин-

формационните фондове; 

13. установява, поддържа връзки и се интегрира с други библиотечни и 

информационни системи; 

14. съдейства за подобряване на възможностите на УНСС за получаване на най-

висока институционална и програмни акредитации. 

Чл. 6. (1) Имуществото на библиотеката е предоставено от УНСС, с право на 

безвъзмездно ползване. 

(2) Закрилата на интелектуалната собственост на информационните фондовете на 

библиотеката се урежда съгласно действащото законодателство и правилниците на 

УНСС. 

Глава трета 

УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ 

Чл. 7. (1) Общото ръководство и контрол върху дейността на библиотеката се 

осъществява от заместник-ректора по научноизследователска дейност (НИД) при 

УНСС. 

(2) Заместник-ректорът по НИД: 

1. организира и контролира работата на библиотеката; 

2. прави предложения пред съответните органи на УНСС и ръководи про-

веждането на мероприятия за определяне насоките в развитието на библиотечно-

информационната дейност; 

3. наблюдава функционирането на библиотечно-информационната система и 

взема мерки за повишаване на нейната ефективност. 

4. съдейства за установяване на взаимоизгодно сътрудничество с други 

библиотечни и информационни системи в страната и чужбина. 

Чл. 8. (1) Оперативното управление на библиотеката се осъществява от директор, 

който се назначава от ректора. 
(2) Директорът на библиотеката: 
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1. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на библиотеката, 

съгласувано с ректора и заместник-ректора по НИД на УНСС, и отговаря за 

резултатите; 

2. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на 

библиотеката финансови, материални и трудови ресурси; 

3. осъществява връзките на библиотеката с научните и други звена на У НСС и със 

сродните организации в страната и чужбина; 

4. ръководи комплектуването на библиотечните фондовете на библиотеката; 

5. организира работата по библиотечното обслужване на учебната и науч-

ноизследователска дейност в УНСС; 

6. ръководи изготвянето на годишните планове и отчети за работата на 

библиотеката; 

7. ръководи и създава условия за поддържане и повишаване на квалифи- 

кационното равнище на библиотечните сътрудници; 

8. съдейства за развитие и насърчаване на дарител ската дейност в библиотеката; 

9. предлага на ректора и заместник-ректора по НИД назначаване, преназначаване, 

смяна на щатни длъжности и напускане на библиотечните сътрудници. 

Чл. 9. (1) Работата по библиотечно-информационното обслужване се извършва от 

щатни експерти - библиограф-информатори, библиотечни сътрудници, технически 

изпълнители и помощен персонал, съобразно длъжностните им характеристики. 

(2) Назначаването и уволняването на длъжностните лица става по общия ред, 

установен за служителите на УНСС. 
(3) Щатът на библиотеката се определя от ректора на УНСС. 

Чл. 10. В помощ на библиотечно-информационното обслужване могат да бъдат 

привличани по граждански договор нещатни сътрудници - научни работници от 

преподавателския състав на УНСС, сътрудници от катедрите, преводачи, студенти и 

други. 

Чл. 11. Дейността на библиотеката се финансира от: 

1. бюджетни средства; 

2. собствени средства - определени от академичния съвет по предложение на 

ректорския съвет; 

3. субсидии от международни програми и проекти; 

4. дарения; 

5. други източници. 
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Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Чл. 12. (1) Структурата на библиотеката се разработва от директора и се 

утвърждава от ректора. 

(2) Университетската библиотека включва следните звена: 

1. отдел “Библиотечно-информационно обслужване”; 

2. отдел “Информационни технологии в библиотечната дейност”; 

3. отдел “Библиотечни фондове и каталози”; 

4. сектор “Периодичен печат”. 

Чл. 13. Отдел “Библиотечно-информационно обслужване”: 

1. регистрира читателите на библиотеката и следи за спазване на правилника за 

вътрешния ред и обслужване на читателите на библиотеката; 

2. обслужва читателите с библиотечни материали за дома и за ползване в 

читалните; 

3. организира, съхранявай предоставя за ползване основните и подръчни 

библиотечни фондове и фондовете на свободен достъп; 

4. осигурява ползване на интернет-достъп, e-mail-сървър, MS Office ХР. 

5. взема мерки за своевременното събиране на библиотечни материали с изтекъл 

срок на ползване за дома и преценява замяната на загубени или похабени 

библиотечни материали; 

6. осъществява междубиблиотечното книгозаемане в страната и чужбина;  

7. обслужва читателите с научния архив на библиотеката; 

8. организира и ръководи събирането на статистическа информация за чи-

тателите, за посещенията им и ползваните библиотечни материали;  

9. организира отчисляването на библиотечни материали; 

10. организира микрофилмирането, микрофиширането и сканирането на 

библиотечни материали; 

11. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотека. 

Чл. 14. Отдел “Информационни технологии в библиотечната дейност”: 

1. организира и ръководи цялостната работа по автоматизацията на библиотечно-

информационната дейност, използването на електронни бази данни, внедряването на 

нови информационни носители; 

2. планира доставките на необходимата за библиотеката компютърна техника; 

3. отговаря за локалната мрежа и внася предложения за нейното усъвър-

шенстване; 
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4. ръководи автоматизирането на процесите в отдел “Библиотечно и ин- 

формационно обслужване”; 

5. прави предложения за подобряване на работата и за необходимите промени, 

изискващи се от въвеждането на компютърна обработка; 

6. отговаря за новостите в софтуерната и хардуерната технология и запознаването 

на библиотечните сътрудници с нея; 

7. отговаря за създаването на информационната инфраструктура, включваща 

покритие на книжните фондове, достъп до други библиотеки, възможности за e-meil-

адреси на читателите и осигуряване на бърз достъп до интернет; 

8. организира развитието на дейността на библиотеката по използването на 

дигиталната информация и на нови форми на обучение и към създаване на база за 

предлагане на дигитални услуги на читателите; 

9. ръководи интегрирането на библиотечно-информационната система в единната 

университетска ииформационна система и междууниверситетските автоматизирани 

информационни системи; 

10. организира развитието на услугата “Доставка на документи по електронен 

път’'; 

11. организира предоставянето на електронни версии на учебни материали - 

тестове, конспекти, програми, подпомагащи подготовката на студентите; 

12. ръководи пълноценното използване на работното място за незрящи и отговаря 

за осигуряването на електронни версии на учебници, учебни програми и други учебни 

материали; 

13. извършва библиографско-справочни услуги; 

14. издава бюлетин “Нови статии в библиотеката”; 

15. ежедневно води статистика за посещенията и ползваните библиотечни материали; 

16. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотеката. 

Чл. 15. Отдел “Библиотечни фондове и каталози”: 

1. изучава читателските интереси и потребностите на научно-преподавателския състав 

за набавяне на научна и специализирана литература; 

2. проучва книжния пазар и прави предложения до директора на библиотеката и 

заместник-ректора по НИД на УНСС за закупуване и доставяне на библиотечни 

материали; 

3. обработва постъпилите заглавия, разпределя ги по предназначение в другите звена 

на библиотеката и поддържа справочния апарат (каталози и картотеки), картотекира 

софтуерните продукти, постъпили в библиотеката; 
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4. създава и актуализира база данни - автоматизирана система по комплектуване, 

обработка и каталози; 

5. издава бюлетин “Нови книги в библиотеката”; 

6. осъществява книгообмен със сродни организации в страната и чужбина;  

7. контролира и отговаря за бракуването на библиотечни материали;  

8. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотеката.  

Чл. 16. Сектор “Периодичен печат": 

1. отговаря и внася предложения за абонамент за български и чуждоезикови 

периодични издания за ректората и библиотеката, след проучване на потребностите;  

2. контролира регистрирането и получаването на периодичните издания в 

библиотеката и отговаря за рекламациите; 

3. отговаря за реда на съхраняване и ползване на периодичните фондовете в 

читални “Периодика” и “Преподавателска”; 

4. ежедневно води статистика за посещенията и ползваните библиотечни 

материали; 

5. ръководи и участва във внедряването и използването на атоматизацията на 

периодични издания: 

6. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотеката. 

Чл. 17. Правата и задълженията на читателите и реда за ползване на биб-

лиотечните фондове се регламентират в “Правилник за вътрешния ред и обслужване 

на читателите в библиотеката”. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилникът е разработен на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за 

дейността на УНСС. 

§ 2. Неуредените с правилника въпроси се решават от ректора, заместник- ректора 

по НИД, директора на библиотеката или друг орган съобразно техните компетенции. 

§ 3. Контролът по изпълнение на правилника се осъществява от директора на 

библиотеката и от заместник-ректора по НИД. 

§ 4. Този правилник отменя Правилника за дейността на Информационен център 

с библиотека от 12.10.1997 г. 

§ 5. Правилникът е приет от ректорския съвет с решение № 6/ 21.02.2018 г. 
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