ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ С
ДИСЛЕКСИЯ
(бележка: Пътеводителят ще бъде изработен на шрифт „Adys“ )
Нов български университет осигурява подкрепяща среда, специални приспособления,
подходящи учебни материали и преподавателска помощ в процеса на обучение. Библиотеката
предлага информационни ресурси и услуги, предназначени за потребители със специални
образователни потребности.
ОБСЛУЖВАНЕ В БИБЛИОТЕКА
Ползването на библиотеката се осъществява чрез читателска карта. За да бъде издадена е
необходима регистрация. Тя е безплатна за студенти, докторанти и преподаватели на НБУ.
Представя се документ за самоличност на бюра „Заемна служба“ на първи и втори етаж в
библиотеката, непосредствено до двата входа. С нея се отварят входните врати, заема се
литература за дома и служи за отдалечено ползване на електронни книги, списания и
изображения. Всеки семестър студенти и докторанти получават кредит от 15.00 лв. в
читателската карта, който може да се използва за заплащане на библиотечни и технически
услуги в рамките на семестъра.
На потребителските машини в компютърен център и на всички компютри, предназначени за
търсене в библиотечния каталог е инсталиран шрифт „Adys“, който улеснява възприемането
на текстове при хора с лека и средна форма на дислексия.
Указателят за разпределението на сигнатурите по стелажи и информационните табели на
рафтовете са изписани с шрифт „Adys“.
На място в библиотеката или онлайн могат да се заявят специализираните услуги
„Дигитализация“ и „Ошрифтяване на текст с „Adys“ (работно наименование на услугата).
Библиотечният каталог е основно средство, в което се търси информация за книгите,
периодичните издания, дипломните тези, аудиовизуалните материали и други видове
документи, които библиотеката притежава. Достъпен е на адрес https://qopac.nbu.bg/.
Повечето български книги в него са представени с корица и страница със съдържание, някои
от книгите на чужд език са достъпни частично пълнотекстово чрез „Google книги”. Всеки,
притежаващ читателска карта, разполага със собствено „място” в библиотечния каталог,
наречено „Моят запис”. За „Читателски номер“ се въвежда номера на читателската карта,
който стои непосредствено под баркода. За „Парола“ служи имейлът, който е посочен при
регистрация в библиотеката. „Моят запис” позволява самостоятелно презаписване и
запазване на книги.
На сайта на библиотеката в меню „За библиотеката“, подменю „Правила“ е публикувана
таблица със сроковете на заемане на литература от библиотечните колекции. Студенти с
установена дислексия на развитието ползват библиотечни документи от всички изброени в
нея колекции за 2 месеца. За невърнат в срок зает библиотечен материал се начислява
неустойка за забава.
Съдействие при издирване на информация, книги и списания, помощ при работа с бази данни
оказват квалифицирани библиотечни асистенти:
Светлана Иванова, библиотекар, тел.02/8110296, имейл: s_ivanova@nbu.bg.

Стефка Захариева, библиотекар, тел. 02/8110296, имейл: szaharieva@nbu.bg.
Технически услуги, които могат да се ползват в библиотеката, са „Копиране“, „Разпечатване“,
„Широкоформатен черно-бял и цветен печат“ „Ламиниране“, „Подвързване“, „Сканиране“,
„Достъп до специализирани софтуерни продукти“, и „Разпечатване на триизмерни модели“.
Съдействие при ползване на технически ресурси и услуги оказват асистентите:
Атанас Иванов, началник отдел „Технически ресурси и услуги“, тел. 02/8110490, имейл на
латиница ativanov@nbu.bg;
Невена Георгиева, специалист, тел. 02/8110191, имейл на латиница ngeorgieva@nbu.bg;
ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Освен книжни източници на информация библиотеката осигурява и електронни ресурси.
Всяка година се абонират бази от данни с електронни книги, списания и изображения на
водещи издатели. Повечето се ползват в локалната мрежа без необходимост от потребителско
име и парола. За почти всички е осигурен и отдалечен достъп. От сайта на библиотеката
https://nbu.bg/bg/library се избира меню „Електронни ресурси” и след това „Бази данни“. В
това меню може да се работи както с подредбата в азбучен ред, така и по професионални
направления. За да се използва база от данни отдалечено се избира „Достъп извън локалната
мрежа”. Като потребителско име се въвежда номера на читателската карта, а за парола
електронната поща, посочена при регистрация в библиотеката.
Библиотеката има програма за дигитализация. В дигиталните колекции се включват найизползваните книги, както и материали, препоръчани от преподаватели за отделни курсове.
Дигитализираните книги могат да се ползват извън университета чрез системата за отдалечен
достъп.
ДРУГИ БИБЛИОТЕЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
Както на място в библиотеката така и дистанционно могат да се ползват следните
библиотечни услуги: „Заемане за дома“, „Удължаване срока на ползване“, „Запазване на
книга“, „Доставка на книги и статии“, „Тематична библиография“, „Редакция на
библиографски списък“, „Моите списания“, „Заявка за покупка на литература“.
При необходимост от информация, освен контакт с библиотечните и техническите асистенти,
може да се пише на имейл library@nbu.bg или на чат канала, който се намира на уеб
страницата, или профила във фейсбук Център за книгата.
Пътеводителят е по проект „Развитие на информационната компетентност на студенти със
специални образователни потребности“, финансиран от Централен фонд за стратегическо
развитие към Настоятелството на НБУ.

