
Уважаеми читатели, 

 

На основание Заповед № N3-ИД-17 /14.05.2020 г. и инструкция към нея се възобновява 

дейността на Библиотеката на НБУ от 15.05.2020 г. при спазване на следните правила: 

– Липса на симптоми, характерни за COVID-19. 

– Дезинфекция на ръцете при влизане и напускане на Библиотеката с дезинфектант. 

– Носене на предпазна маска или друго средство, покриващи носа и устата. 

– Спазване на дистанция от 1,5 м. между читателите и библиотечния персонал. 

– Избягване струпването на повече от двама души на едно място. 

– Използване на 30 % от местата в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ и 

компютърния център. 

– Поставяне под карантина за 72 часа на върнати библиотечни документи преди 

повторното им заемане от следващ читател, съобразно препоръките на международните 

библиотечни организации IFLA и ЕBLIDA. 

– Препоръчителен престой в закрити помещения не повече от 1 ч. 

 

Целият библиотечен комплекс е на Ваше разположение, включително читалнята, 

компютърния и технологичния център със следното работно време: 

– делнични дни: 10,00 ч. – 18,30 ч., 

– почивни дни: събота и неделя. 

 

Заемане и връщане на книги 

 

От 1. юни 2020 г. се преустановява заемането за дома на книги от колекция 

„Единствен/последен екземпляр“ (маркирани с червен етикет). С оглед на подготовката за 

лятната изпитна сесия през месец юни, заглавията от тази колекция, ще се ползват в 

читалня или чрез поръчка за дигитализиране на отделни глави на имейл library@nbu.bg и 

телефон 02/8110296. 

 

На 31. май 2020 г. изтича срокът, до който няма да се начислява неустойка за забава. 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. 

 

Адресиране на пратката: 

Бюро „Заемна служба“, Библиотека 

Нов български университет 

ул. „Монтевидео“ №21 

1618 София 

 

За повече информация относно заемането, връщането или презаписването на книги 

използвайте имейл library@nbu.bg и телефон 02/8110196. 

 

Библиотеката възобнови работата с читатели на място от 15. май 2020 г. при спазване на 

обявените в университета мерки за безопасност. 
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