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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Статут урежда дейността на Центъра за книгата на Нов български университет.
Чл. 2. Центърът за книгата включва следните звена: Библиотека, Издателство, Университетски
архив и отдел „Книжарници и книгоразпространение“.
Чл. 3. Центърът за книгата е структура към Администрация на Настоятелството на НБУ и се
управлява от Директор.
Чл. 4. Неразделна част от този статут са: Статут и правила за ползване на Библиотеката на НБУ,
Наредба за издателската дейност на НБУ, Статут на Университетския архив на НБУ, Статут на
отдел „Книжарници и книгоразпространение“.
II. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КНИГАТА
Чл. 5. Центърът за книгата е културен и информационен център, който:
1. Подпомага образователната и научно-изследователската дейност на НБУ, и външни
клиенти на университета;
2. Разпространява образователните, научните и творческите постижения на НБУ.
Чл. 6. Центърът за книгата:
1. Осигурява творческа среда за изследователска работа и подпомага образователния процес
с необходимата литература, в съответствие с академичния профил на НБУ.
2. Извършва научно-информационни, библиографски и технологични дейности в помощ на
студенти, преподаватели, служители и външни посетители.
3. Издава учебници и монографии на преподаватели на НБУ и външни автори, с оригинално
съдържание за книжния пазар.
4. Издава общоуниверситетски и рекламно-информационни издания за популяризиране на
НБУ.
5. Поддържа лични архивни фондове на преподаватели от НБУ и на изтъкнати дейци на
науката, изкуството и културата, както и на външни организации, получени чрез дарение
или покупка.
6. Поддържа институционалния архив на НБУ.
7. Развива книжарниците на НБУ като търговски обекти с печеливша стратегия.
8. Разпространява изданията на НБУ чрез книгообмен, продажба и включване в електронни
издания и портали в страната и чужбина.
9. Участва в общоуниверситетски събития, Панаир на книгата и други форуми.
10. Предоставя база за полагане на студентски труд и провеждане на стаж и практика за
учебните програми в НБУ.
Чл. 7. Центърът за книгата изгражда ефективни връзки, създава взаимодействия и съгласуваност
между отделните структури на НБУ, като:
1. Организира инициативи, свързани с представяне на книги и популяризиране на изданията,
архивните колекции, библиотечните ресурси и услуги на НБУ, съвместно с департаменти
и външни структури.
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2. Провежда рекламна и маркетингова политика чрез осъществяване на единна стратегия за
налагане на публично присъствие ;
3. Разпространява актуална информация за издания, архивни колекции, библиотечни
фондове и услуги чрез университетския сайт;
4. Предоставя информационни, издателски, библиотечни и технологични услуги.
III. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 8. Бюджетът на Центъра за книгата е част от бюджета на Администрацията на
Настоятелството и се утвърждава от Изпълнителния директор. Звената на Центъра имат свои
отделни бюджети, които се предлагат от техните ръководители и се утвърждават от Директора
на Центъра за книгата.
Чл. 9. Реализираните приходи от звената към Центъра за книгата се отнасят към Централния
общоуниверситетски фонд, с изключение на приходите от отдел „Книжарници и
книгоразпространение“, който е звено на самоиздръжка.
Чл. 10. Разходите се реализират с решение на директора на Центъра, съгласно утвърдените
бюджети.
Чл. 11. Към този Статут са приложени:
1. Статут и правила за ползване на Библиотеката на НБУ
2. Наредба за издателската дейност на НБУ
3. Статут на Университетския архив на НБУ
4. Статут на отдел „Книжарници и книгоразпространение”.
Приет от Академичния съвет на 25.10.2016 г., изм. на 26.02.2019 г.
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