Филиална библиотека „Математика и Информатика”
Библиотеката към Факултета по Математика и Информатика е част от структурата на
Университетската библиотека при СУ "Св. Климент Охридски" и е трети по големина неин филиал.
Фонд на библиотеката /малко статистика/
Книжният фонд е около 85 000 библиотечни документи:
 над 64 000 тома книги – монографии, учебници, ръководства, сборници, доклади от научни
конференции; богата колекция от справочни издания - общи и тематични енциклопедии,
справочници в областта на математиката, информатиката и техническите науки, езикови, двуезични,
многоезични, терминологични речници, наръчници, алманаси и др.;
 над 21 000 тома периодични издания в 740 заглавия.
Библиотеката разполага с много богата колекция от чуждестранна научна периодика.
 115 заглавия текущи научни списания за 2009-2010 г. на български, руски, английски, немски
език.
Дейности на библиотеката към ФМИ
 Набавя, съхранява и предоставя за ползване специализирана литература, в областта на
математиката, информатиката и механиката, която подпомага образователния и научноизследователския процес.
 Извършва библиотечно-библиографски и информационни услуги, като съчетава
традиционните форми на библиотечно обслужване с предоставянето на ресурси и услуги в on-line
режим.
Библиотечно-информационни услуги
 Заемане за дома
Студентите на ФМИ могат да заемат библиотечни документи за дома само от Студентска читалня,
съобразно правилата за заемане:
¾ Представяне на читателска карта.
¾ Не се заемат за дома справочни издания, периодични издания, единствени екземпляри, рядка
и ценна литература.
¾ Срокът за заемане за дома е 3 тома за 1 месец с право на едно презаписване, ако книгата не
е търсена от друг читател.
 Ползване на библиотечните документи в читалните зали
 Търсене на информация в традиционни каталози
 Ползване на електронния каталог ALEPH на Университетската библиотека
http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/
Свободно достъпен в Интернет и включва всички постъпили след 1992 г. библиотечни материали. Литературата
преди този период може да бъде намерена само в традиционните каталози.

 Изготвяне на библиографско-информационни справки
 Търсене на информация в on-line бази данни, достъпни по IP адрес
http://libsu.uni-sofia.bg/resources.html
 Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане
Ако библиотеката на СУ не притежава необходимите Ви документи (книга или статия), може да ги
достави от други библиотеки в страната или чужбина.
За целта е необходимо:
¾ Да попълните стандартен формуляр с библиографските данни на документа или
¾ Да направите поръчката on-line
Поръчка на книга:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs.html
Поръчка на статия:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs-article.html
 Доставка на документи по електронен път /DDS/
Получавате във вашата електронна поща, под формата на PDF файл, поръчаните статии от списания
или части от книги / до 30 страници от книги/.
Направете своите поръчки на e-mail:
dds@libsu.uni-sofia.bg
 Адаптирани услуги за хора с увреждания
http://libsu.uni-sofia.bg/new_service.html

Как да станете читатели на библиотеката?
Филиална библиотека „Математика и Информатика” може да се ползва от студенти, докторанти,
преподаватели и служители на СУ, както и от външни потребители. За целта е необходимо да бъдете
регистрирани като читатели и да притежавате читателска карта.
Регистрацията се извършва в:
¾ Централна Университетска библиотека/ Ректората/;
¾ Библиотека Студентски град, блок 42 Б;
¾ Библиотеката на Химическия факултет;
¾ Библиотека „Социални науки”, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, ет.2;

за студенти на СУ
за преподаватели и служители на СУ
за студенти от други висши у-ща
за външни читатели
читателска карта за 1 ден

студентска книжка, снимка
служебна карта
студентска книжка
лична карта

цена 5 лева
цена 5 лева
цена 8 лева
цена 10 лева
цена 2 лева

Читателската карта е валидна за една календарна година и дава възможност за ползване на
библиотечните документи и услуги, предлагани от Университетската библиотека и на цялата мрежа
от 24 филиални библиотеки.
Потребителите в неравностойно положение ползват безплатни читателски карти срещу
представяне на съответния документ.
Още информация за библиотека „Математика и Информатика”
Разположена е на два етажа както следва:
Приземен етаж: студентска читалня с Интернет.
Първи етаж: научна читалня с Интернет, заемна служба за преподаватели и служители на СУ,
каталози, справочни картотеки и книгохранилище с 3 зали.
Студентска читалня
Предоставя на потребителите учебна, справочна и научна литература, комплектувана
многоекземплярно. Всички учебници, ръководства и сборници, които се използват в учебния процес,
могат да се заемат за домашно ползване. Справочната литература /речници, енциклопедии,
справочници и др./ се ползва само на място в читалнята. Възможност за копиране на избраните
документи навън /в рамките на деня/, като оставите на библиотекаря студентска книжка и читателска
карта. Има автоматизирано читателско място с Интернет. Тук се съхраняват и предоставят на
читателите 3-те дарения на издателство О’Reilly – над 300 книги в областта на информатиката.
Научна читалня
Богат справочен фонд, текуща научна периодика, кът за нови книги и кът за най-новите броеве на
получаваните списания. Има автоматизирано читателско място с достъп до Интернет и възможност
за използване на електронни ресурси и услуги. Справочната литература и периодичните издания са
на свободен достъп, но се ползват само в читалнята.
Заемна служба /за преподаватели и служители на СУ /
Тук са разположени част от справочния фонд и традиционните каталози на библиотеката:
¾ Азбучен каталог на книгите – разделен на кирилица и латиница;
¾ Азбучен каталог на периодичните издания – разделен на кирилица и латиница;
¾ Систематичен каталог - представя фонда на библиотеката тематично, от гледна точка на
съдържанието на документите;
¾ Топографски каталог – само за служебно ползване.
В заемната има автоматизирано читателско място с достъп до Интернет.
Характерна особеност на библиотеката:
Основният фонд е разположен в книгохранилището на 1-я етаж и не е на свободен достъп.
Библиотечни документи от него могат да заемат за дома само преподаватели и служители на СУ.
Студентите ползват тази част от фонда в читалните зали или копират избраните материали.
Работно време за читатели: 9.00 – 12.00ч, 13.00 – 17.00ч; почивни дни – събота и неделя
Тел. Студентска читалня - 8161 523,
Заемна служба - 8161 571
Заемна служба: stoilova@fmi.uni-sofia.bg
E-mail: Студентска читалня: julyst@abv.bg
Университетска библиотека:
http://libsu.uni-sofia.bg/

