
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ””



Университетската библиотека 
“Св. Климент Охридски” е 

създадена едновременно с първия 
български университет през 1888 г.



През 1934 г. библиотеката се премества в своята нова сграда, 
обявена за архитектурен и исторически паметник на 

културата. 



Днес библиотеката съхранява 
2 400 000 тома - многоотраслов фонд на 

различни езици от научна и учебна 
литература, старопечатни издания и 

електронни издания.



Библиотеката притежава най-богатата 
колекция в страната от чужда научна 

литература от ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в. Сред 
тях са редица научни съчинения, които 

полагат основите на отделни научни области 
като история, тракология, нумизматика, 

славистика и др. 



Университетската библиотека е единен 
комплекс, изграден от Централна 

библиотека и 26 филиални 
библиотеки към факултети и катедри 

на Университета, които съхраняват 
специализирана научна литература. 





От създаването си до днес библиотеката преминава 
през няколко етапа: 

 Класическа библиотека (1888-1990); 
 Автоматизирана библиотека (1990-1992) –

автоматизирани са отделни процеси; 
 Електронна библиотека (1992-2010) – въведена е 

автоматизираната интегрирана библиотечно-
информационна система ALEPH 300, а от 2010 г. 
работи успешно новата версия на интегрирана 
система ALEPH 500. 

 Дигитална библиотека – библиотеката на бъдещето?



Университетската библиотека 
предоставя на своите читатели достъп до 

най-големите  световни научни 
бази данни.





Web of Science  

Derwent Innovations IndexSM (1963-present)  

Biological Abstracts® (1985-present)  

MEDLINE® (1950-present)  

Journal Citation Reports® (2007-2007)  





Днес библиотеката предлага на потребителите нов 
своден каталог, който включва авангардните 
информационни продукти:

АLEPH - интегрирана библиотечно-
информационна система;
METALIB - система за метатърсене; 
DIGITOOL - система за управление на дигитални 
колекции;
SFX - системата за изграждане на връзки  към други 
електронни източници на информация.



За всички интересуващи ви въпроси 
може да попитате библиотекаря

WWW.LIBSU.UNI-SOFIA.BG





Въведете автор,  заглавие, 
част от заглавието или 

ключова дума

Можете да 
използвате и 
електронния 

каталог ALEPH



Търсене по заглавие

Тук може да изберете в коя база 
да търсите – УБ или НАБИС



Резултати

Може да ограничите търсенето

Търсенето може 
да се ограничи 

по автор

или по библиотека



и по език на документа

Търсенето може да се ограничи 
по вид на изданието – книга, 

списание, статия и др.



Тук може да видите 
пълния текст на 

документа



Бутони за 
навигация





Издането се притежава в 
Университетската 

библиотека
Библиотеката, в която 
се намира изданието

Сигнатура 

Други библиотеки, в 
които може да се 

намери изданието



В случая изданието се 
намира в библиотека 

“Филосoфия”



База данни НАБИС

Издание, притежавано 
в Централната 

библиотека на БАН

Издание, притежавано 
в Централната 

библиотека на УБ

Издание, притежавано в 
библиотека “Теология” –

филиална библиотека на УБ



Подробна 
информация за 

изданието

Вход към 
електронния 

каталог ALEPH



Електронен каталог ALEPH

Тук са посочени всички 
налични екземпляри



Библиотека и сигнатура



Новият ни каталог може да 
използвате и с iPhone




