ПРАВИЛНИК
за дейността на Библиотечния съвет на
Института за изследване на изкуствата при
Българската академия на науките

ГЛАВА ПЪРВА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящия правилник се урежда функционирането на Библиотечния съвет на Института
за изследване на изкуствата при Българската академия на науките (ИИИзк, БАН).

ГЛАВА ВТОРА
II. СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ СЪВЕТ
Чл. 2. Библиотечният съвет се създава като консултативен експертен орган към библиотеката на
ИИИзк. Библиотечният съвет подпомага участието на библиотеката на ИИИзк в научната и научно
образователната дейност на Института.
Чл. 3. В Библиотечния съвет се включват по един представител от всички сектори в Института и
двама представители от библиотечното звено.
Чл. 4. Съставът се определя след процедура с номиниране на представители от секторите и
библиотечното звено и се гласува от НС на ИИИзк.
Чл. 5. Председател на Библиотечния съвет е хабилитирано лице, представител на един от
секторите на ИИИзк и се избира от НС за срок от 4 години. Председателят ръководи и
представлява Библиотечния съвет, свиква и води неговите заседания.
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Чл. 6. Секретар на Библиотечния съвет се избира от останалите членове на съвета.
Чл. 7. Мандатът на Библиотечния съвет е четири (4) години.
Чл. 8. Мандатът на председателя или на член на библиотечния съвет може да бъде прекратен
предсрочно с решение на НС.
Чл. 9; Библиотечният съвет в своята дейност се ръководи от:
1) Действащите нормативни документи;
2) Правилника за дейността на ИИИзк, разпорежданията на директора на ИИИзк и
решенията на Научния съвет.
3) Правилника за организацията и дейността на научните библиотеки към БАН;
4) Организационно методическата документация на библиотеката.
Чл. 10. Решенията на Библиотечния съвет имат препоръчителен и консултативен характер.

ГЛАВА ТРЕТА
III. ФУНКЦИИ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ СЪВЕТ
Чл. 11. Библиотечният съвет:
1)

Обсъжда проблемите и перспективите на развитието на Библиотеката на ИИИзк и

дава становища и препоръки пред ръководството и НС.
2)

Библиотечният съвет съдейства за развитието и ефективното участие на

библиотеката в учебната и научноизследователската дейност на ИИИзк.
3)

Библиотечният съвет взема участие в качеството си на консултативен орган при

определянето на годишния абонамент и за електронните и конвенционалните (на хартиен
носител) информационни ресурси;
4)

Участва в комплектуването на фонда при закупуване на нова научна литература

като компетентен консултативен орган, представляващ всеки един от секторите в ИИИзк;
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5)

Оказва съдействие при вземане на решения за финансиране на комплектуването

на библиотечния фонд с различни видове библиотечни документи в съответствие с
научния профил на ИИИзк;
6)

Работи с онлайн каталози и тематични планове на издателствата, като предлага

списъци с литература за комплектуване;
7) Съдейства за подобряване на библиотечно информационното и библиографско
обслужване на учените, докторантите, специализантите и сътрудниците на ИИИзк.
8) Библиотечният съвет спомага за опазване на библиотечните фондове като консултира
библиотекарите за важността, културната ценност и значимостта на библиотечните
документи: книги, периодични издания (научни списания и поредици), албуми, филми на
DVD, CD и нотни издания. Консултирането на Библиотечния съвет е свързано с
различните срокове на съхранението им.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНИЯ СЪВЕТ
Чл. 12. Библиотечният съвет на ИИИзк се свиква при необходимост от председателя му:
(1) Решенията се вземат с консенсус;
(2) На заседанията се води протокол.
Чл. 13. Библиотечният съвет задължително се съобразява с:
(1)

Устава на Българската академия на науките;

(2)

Правилника за дейността на ИИИзк;

(3)

Законите за библиотеките и архивите и произтичащите от тях нормативни документи,

засягащи профила на специализираните библиотеки, научни архиви и информационни центрове
към БАН;
(4)

Етичния кодекс на библиотеките и архивите.

Чл. 14. Библиотечният съвет провежда заседанията си поне веднъж годишно.
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Чл. 15. Решенията на Библиотечния съвет се подписват от председателя му и се предлагат за
разглеждане и утвърждаване от НС и ръководството на ИИИзк.
Чл. 16. Членовете на Библиотечния съвет запознават със своята работа секторите, които
представляват поне веднъж годишно.

ГЛАВА ПЕТА
V. ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА
Чл. 17. Внасянето на промени в настоящия Правилник става с решение на Библиотечния съвет и
се утвърждава от НС и ръководството на ИИИзк.
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