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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Библиотеката в Мюсюлманския духовен университет - София 

(библиотеката) е обслужващо звено в структурата на висшето училище за събиране, 

съхраняване, обработване и предоставяне за ползване на библиотечно-информационен 

фонд. 

(2) Организирането и провеждането на дейностите в библиотеката се 

осъществява в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за 

библиотеките (ЗзБ), Наредбата за статута и дейността на библиотеките и 

взаимоотношенията в националната библиотечна мрежа. 

 

Чл. 2. Мюсюлманския духовен университет - София е университетът, който в 

изпълнение на чл. 17, ал. 2, т. 7 от ЗВО притежава библиотека, която с дейността си 

обслужва информационно: 

(1) Обучението на висококвалифицирани специалисти с висше образование като 

подпомага профилиращата им подготовка по ислямско вероучение, догматика, етика, 

философия и култура, по история на исляма и на религиите, религиознание, в 

приложната област на педагогическите науки, и др., като развива тяхната 

самостоятелност и способността им да развиват и прилагат духовни знания в различни 

области на човешката дейност, да повишават квалификацията си и продължат обучение 

си през целия живот 

(2) Провеждането на научни изследвания и художествено-творческа дейност, 

осъществяването на експертна и иновационна дейност в полза на национални и 

регионални политики, създаването и прилагането на научни и творчески продукти в 

различни области на ислямската теология, философия, етика, вероучение и култура, в 

областта на историята на религиите и исляма, и на религиознанието като цяло. 

 

Глава втора 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА 

Чл. 3. Библиотеката е длъжна да осигури актуално и качествено информационно 

обслужване на обучението и научните изследвания във висшето училище, като:  

(1) Изучава потребностите на преподаватели, специалисти, докторанти и 

студенти от научна информация; 

(2) Всеки студент, преподавател или гост на висшето училище има право да 

ползва услугите на библиотеката, след като се регистрира като неин читател. 

Чуждестранни граждани се регистрират в библиотеката по общия ред, но ползват само 

читалните на библиотеката. 

(3) Издирва, събира, обработва и съхранява актуална и полезна информация, 

информационни материали и създава справочен апарат; 

(4) Предоставя необходимана научна информация на потребителите по ал. 1; 

(5) Съдейства за ефективното ползване на научната информация, като: 

1. Организира доставянето на актуална научна информация; 

2. Осъществява вътрешен и международен книгообмен със сродни 

организации; 
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3. Предоставя научна литература, информация за новопостъпили заглавия, 

организира съставянето на библиографски справки, и т.н.; 

4. Провежда обучение на студентите по организация на научно-

информационния процес. 

(6) Установява, поддържа връзки и се интегрира с други информационни 

системи. 

 

Глава трета 

УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА 

Чл. 4. Ръководството и контролът върху дейността на университетската 

библиотека се осъществява от зам.-ректора по научноизследователска работа, 

академичен състав и кадри. 

 

Чл. 5. Зам.-ректорът по НИД-АСК: 

1. Организира и контролира работата на библиотека; 

2. Прави предложения пред ръководните органи на висшето училище, 

провежда мероприятия чрез Академичната конференция за определяне на насоките в 

развитието на информационната дейност, съдейства активно за установяване на 

взаимоизгодно сътрудничество с други информационни системи у нас и в чужбина. 

3. Наблюдава активно функционирането на информационната система и 

библиотеката и осъществява мерки за повишаването на нейната ефективност. 

 

Чл. 5. (1) Управлението на университетската библиотека се осъществява от 

директор, който се назначава от председателя на настоятеството на висшето училище. 

(2) Директорът на библиотеката: 

1. Ръководи дейността на библиотеката и отговаря за резултатите от нея; 

2. Организира изпълнението на текущите задачи, информационната и 

библиотечната дейност; 

3 .Осъществява дейности по съгласуване за информационно обслужване на 

основните и спомагателните звена на висшето училище; 

4. Осигуравя сътрудничество на библиотеката с други информационни звена 

във висшето училище, в страната и в чужбина; 

5. Решава въпроси по кадровото, финансовото и материалното осигуряване на 

дейността на библиотеката; 

6. Представлява библиотеката пред органи извена вътре във висшето училище 

и вън - пред външни органи и организации, в съответствие с предоставените му 

правомощия; 

 

Чл. 6. Работата по библиотечно и информационно обслужване се извършва от 

щатни библиотекари, като: 

1. Щатът се определя от настоятелството на висшето училище; 

2. Назначаването и уволняването на длъжностните лица в библиотеката става 

по общия ред, установен във висшето училище; 

3. Правата и задълженията на библиотекарите се определят от длъжностните 

им характеристики. 
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Чл. 7. Дейността на на библиотеката се подпомага възмездно от студенти, 

определени за всяка учебна година от студентския съвет. 

 

Чл. 8. Имуществото на библиотеката е предоставено от висшето училище с право 

на безвъзмездно ползване. 

 

Чл. 9. Дейността на библиотеката се финансира от: 

1. Бюджета на висшето училище; 

2. Дарения; 

3. Национални и международни програми и договори; 

4. Други източници. 

 

Глава четвърта 

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ 

Чл. 10. Библиотеката се състои от следните отдели: 

1. Обработване и каталози 

2. Обслужване на читатели; 

3. Справочно-библиографски и информационен отдел. 

 

Чл. 11. Отделът "Обработване и каталози": 

1. Следи информационните потребности на читателите (преподавателите, 

докторантите и студентите) за осигуряване на обучението и научните изследвания; 

2. Издирва и доставя литература по образователни и научни направления като 

изучава печатни и електронни каталози на издателства и книжарници; 

3. Провежда консултации с преподаватели и специалисти по образователни 

научни области, като се попълват заявки за закупуване на книги и учебници; 

4. Поддържа електронен каталог и прави справки за доставени нови заглавия; 

5. Обработва постъпилите заглавия и поддържа каталозите (електронен и 

хартиен) на библиотеката; 

6. Създава, актуализира и архивира базата от данни на библиотеката; 

7. Осъществява книгообмен със сродни организации в страната и чужбина. 

 

Чл. 12. Отделът "Обслужване на читатели": 

1. Регистрира читателите на библиотеката и следи за спазването на правилника 

за вътрешния ред; 

2. Ослужва читателите с литература за ползване извън и в читалнята на 

библиотеката. 

3. Организира и съхранява основните фондове на библиотеката - книги, 

периодика, аудио- и видеокасети, CD; 

4. Извършва абонамент за периодични списания. 

 

Чл. 13. Справочно-библиографския и информационен отдел: 

1. Изготвя библиографски и тематични справки; 

2. Провежда обучение на студентите за придобиване на библиотечни и 

библиографски информационни знания; 
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Чл. 14. (1) Правата и задълженията на читателите, условията и реда за ползване 

на библиотечните фондове се регламентират в "Правилника за вътрешния ред и 

обслужване на читателите" на университетскта библиотека. 

(2) Отношенията между читателите и библиотеката се уреждат съгласно 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): когато библиотеката 

предостави на читателя библиотечен материал и той го получи със задължението да го 

върне, то между двете страни възниква договор за заем за послужване. Той се подписва 

от читателя. 

(3) Читателят е задължен при приключване на обучението да върне всички заети 

библиотечни материали, като да представи в студентската канцелария документ, че не 

дължи нищо към университетската библиотека. 

(4) Читателите се информират още при записването за видовете услуги, които 

библиотеката предоставя, за мястото, условията и реда на получаването им, за 

задълженията и отговорността, които те поемат спрямо библиотеката. 

(5) Работното време на библиотеката се определя съгласно правилника за 

вътрешния трудов ред на висшето училище. 

 

 

Глава пета 

ПЛАНИРАНЕ, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ 

Чл. 15. Работата на библиотеката се планира в съответствие с потребностите на 

висшето училище от актуално и качествено библиографско-информационно 

обслужване. 

 

Чл. 16. Библиотеката представя отчети за дейността си пред Академичния съвет 

и Настоятелството на висшето училище. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилникът за работа на университетската библиотека се приема от 

Академичния съвет и влиза в сила от датата на приемането му. 

 

§2. Контролът по изпълнението на този правилник се възлага на зам.-ректора по 

НИД-АСК. 

 

§ 3. Настоящият Проект на правилник за работата на библиотеката на 

Мюсюлманския духовен университет - София е съставен и приет от Академичния съвет 

на Висшия ислямски институт - София на................2013 година на основание чл. 21, ал. 

1, т. 2 на Закона за висшето образование и влиза в сила от датата на възникване на 

Висшето мюсюлманско духовно училище като юридическо лице след обнародване на 

решението на Народното събрание за откриване в "Държавен вестник". 

 


