
Рецензирани издания на НБУ в 
Националната библиотека и НАЦИД



В презентацията
1. Видове рецензирани издания

- монография
- учебник
- колективен том
- годишник
- списание

2. Регистри и каталози
- Национален регистър на 
издаваните книги в България
- International Centre for the 
registration of serial publications
- Каталог на НБКМ (COBISS.BG)
- Каталог на Научно-техническа и 
педагогическа библиотека
- Национален референтен списък
на съвременни български научни
издания с научно рецензиране

3. Процедури за включване
- нови издания
- издания от предходни години

4. Обучения



За да бъдат разгледани от Издателския съвет на НБУ, ръкописите трябва да бъдат 
придружени от следните документи:

 За ръкописи на монографии – две рецензии от хабилитирани преподаватели, една от 
които е препоръчително да бъде с външен автор

 За ръкописи на учебни издания, колективни томове (т. нар. сборници) и годишници –
две рецензии от хабилитирани преподаватели, които не са автори и/или съставители/ 
редактори на планираното издание и поне един от които е препоръчително да бъде 
външен автор

 За ръкописи на броеве от списания, преводни издания и албуми – поне една 
рецензия/препоръка от хабилитиран преподавател, който не е автор и/или 
съставител/редактор на планираното издание

NB! Авторите на рецензиите се вписват в издателското каре на изданията на НБУ, също 
както и авторът на редакторския доклад – друг елемент от системата за проверка на 
ръкописите в рамките на издателската дейност на университета.

Видове рецензирани издания



Регистри и каталози: Национален регистър на издаваните книги в 
България

Достъпен на адрес: http://www.booksinprint.bg/

Тук се регистрират всички издания с ISBN
номера, като: монографии, учебници, учебни 
пособия, колективни томове, които могат да 
бъдат окачествени общо като книги и които 
нямат периодичен характер.

Регистрацията се извършва от Издателството.

Системата поддържа информация за 
изданията и издателите.

Възможно е между регистрираното издание и 
публикуваното да се наблюдават известни
разлики.

Уникални идентификатори са ISBN номера и 
наименованието на издателя.

Системата предлага добре развит търсещ 
механизъм.

http://www.booksinprint.bg/


Регистри и каталози: International Centre for the registration of serial 
publications

Достъпен на адрес: 
https://portal.issn.org/ .

Тук се регистрират всички
издания с ISSN номера, като: 
годишници, списания и 
вестници, които имат 
периодичен характер.

Регистрацията се извършва от 
Издателството.

Възможно е между 
регистрираното издание и 
публикуваното да се 
наблюдават известни разлики.

Уникални идентификатори са
ISSN номера и 
наименованието на издателя.

Системата предлага добре 
развит търсещ механизъм.

https://portal.issn.org/


Регистри и каталози: Каталог на НБКМ (COBISS.BG)

Достъпен на адрес: http://www.bg.cobiss.net/ . 
Електронният каталог съдържа библиографски
записи на следните видове документи:

 монографични публикации: книги, 
дисертации, картографски и графични
документи, видео записи и ноти

 български документи – от 1876 до днес

 документи на други езици, постъпили в 
библиотеката – от 1992 г. до днес

 периодични издания

 български вестници, списания и бюлетини от 
1844 г. до днес

 чуждестранни вестници, списания и 
бюлетини от 1992 г. до днес

 статии от вестници и списания от 1992 г. до 
днес.

http://www.bg.cobiss.net/


Регистри и каталози: Каталог на НБКМ (COBISS.BG)



Регистри и каталози: Каталог на НБКМ (COBISS.BG)



Регистри и каталози: Каталог на НБКМ (COBISS.BG)



Регистри и каталози: Каталог на Научно-техническа и педагогическа
библиотека

Достъпен на адрес: 
http://www.bg.cobiss.net/ . 

Каталогът на научната
библиотека се изгражда
като локална база данни в 
кооперираната онлайн 
библиографска система 
COBISS.BG в 
сътрудничество с 
Националната библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий”. 

http://www.bg.cobiss.net/


Регистри и каталози: Национален референтен списък на съвременни
български научни издания с научно рецензиране

Достъпен на адрес: http://nacid.bg/bg/NRS/ . В Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно 
рецензиране се вписват издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са
регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера. Включват се издания с периодичен и непериодичен
характер, като: колективни томове, годишници и списания.

http://nacid.bg/bg/NRS/


Процедури за включване: нови издания

1
Публикуване

Процедурата е административна и не изисква намесата на авторските колективи или редакторите на изданията, но 
отнема време.

3

Депозиране на 
изданието в 
НБКМ

4

Попълване и 
изпращане на 
заявление към
НАЦИД

2

Депозиране в 
библиотеката на 
НБУ

5

Визуализиране на изданието
в Националния референтен
списък



Процедури за включване: издания от предходни години

1
Проверка на 
данни в архива 
на Издателството

Извършва се по заявка на заинтересовано лице – автор, съставител, редактор, рецензент.

3

Проверка за 
депозиране на 
изданието в 
НБКМ

4

Попълване и 
изпращане на 
заявление към
НАЦИД

2

Проверка за 
депозиране в 
библиотеката на 
НБУ

5

Визуализиране на изданието
в Националния референтен
списък



Обучения

В Библиотеката се провеждат обученията:

- „Особености на каталог COBISS на Националната библиотека“

Участниците се запознават с  методи за търсене, структура на библиотечния запис и услугата за 
депозит на научни издания.

- „Кой ме цитира в научни реферирани списания и сборници“

Участнците научават как да издирват цитирания в различни бази данни, създават потребителски
профил в Google наука, проверяват, кои са реферираните български и чуждестранни периодични
издания, признати от НАЦИД.



Благодарим Ви за вниманието!
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