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БИБЛИОТЕКА НХА 

 

Фондът на библиотеката в края на 2020 г. наброява 30856 библиотечни единици, 

разпределени по вид, както следва: 

 

Общ брой  книги Периодични 

издания 

Графични 

издания 

Електронни 

издания 

30856 17530 6214 7068 44 

 

През 2020 г. получихме дарения от общо 427 книги и 86 броя списания. От тях във фонда 

на библиотеката бяха заведени 185 книги, разпределени по вид, както следва: 

 

Общ брой  книги Графични 

издания 

185 93 92 

 

Новопостъпилите книги бяха записани в Инвентарната книга, Книга за движение на 

библиотечния фонд и въведени в елекронния каталог на библиотеката, който е достъпен 

чрез сайта на НХА и всички читатели имат отворен достъп за ползване. 

В библиотеката през 2020 година са обслужени 1883 читатели, разпределени по състав 

както следва: 

 

Посещения 

1883 

Студенти 

1765 

Научни работници 

31 

Други 

14 
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През  изминалата година бяха предоставени за ползване, от студенти, преподаватели, 

докторанти и други читатели, 3502 тома книги, разпределени по отрасъл на знание, както 

следва: 

 

Общ отдел     317 

Философия       84 

Религия       16 

Обществени науки     131   

Естествени науки         2 

Медицина         0 

Изкуство   2905 

Художествена литература         7 

Езикознание       16 

История       24 

 

 

С цел по-доброто обслужване на читателите беше осъществено междубиблиотечно 

заемане от фонда на Библиотека „Паница“ към Американски университет в Благоевград. 

За осигуряване на актуална информация в областта на изкуството се поддържа  абонамент  

от  7 броя периодични издания - български и чуждестранни.  

През 2020 година беше извършена инвентаризация на складовото помещение в 

Студентски град, където се съхраняват изданията на НХА и бяха попълнени  изчерпаните 

екземпляри от някои книги в библиотеката. Закупиха се 40 броя от предлаганите издания. 

Към основните дейности на библиотеката през 2020 г. се добави и сканиране на 

библиотечни материали. Бяха сканирани 112 книги от най-често ползваните заглавия с 

общ брой страници  26542. 
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През изминалата година се преподредиха Азбучния каталог на български и чужди 

издания и Топографския каталог на всички формати книги притежание на библиотеката.  

Започна пренареждане на фонда в хранилището с цел оптимално оползотворяване на 

мястото и освобождаване на стелажи за нови книги. 

 

 


