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Област на знанието: Редки и ценни издания 

 Сигнатура: 77/В 898/II 3766 

Вутова, Нина и др. Водни знаци от кирилските печатни издания XVIII-XIX в. от фонда на Университетската 

библиотека Св. Климент Охридски, 2021. 

Като специална дисциплина в рамките на хуманитарните науки филигранологията изучава историята на възникването и 

еволюцията на водните знаци на хартията, чрез които успешно се датират различни видове документи. Проучването и 

идентификацията на водните знаци и хартията, употребена за отпечатването на кирилските издания от XIX в., осигурява 

възможност за датиране на недатираните ръкописи от същия период на базата на компаративния филиграноложки анализ. (из 

Предговор) 

Предметни рубрики: старопечатни книги – водни знаци – албуми 

Област на знанието: Психология 

 Сигнатура: 32251 

Петрова, Красимира и др. Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство 

в контекста на насилието, основано на пола, 2021. 



Целта на проекта е насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на 

насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола. Основните целеви групи, към които е насочена 

инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции. (из Вместо увод) 

Предметни рубрики: етническа психология ; семейство – социални проблеми – България 

Област на знанието: Учение за морала. Етика. Практическа философия 

 Сигнатура: 32257 

Beauchamp, Tom L. и др. Principles of animal research ethics, 2020. 

While other accounts have presented specific directives to guide the use of animals in research, Tom L. Beauchamp and David 

DeGrazia here offer a set of general moral principles that are adequate to the task of evaluating biomedical and behavioral research 

involving animals today. Their comprehensive framework addresses ethical requirements pertaining to societal benefit-a critical 

consideration in justifying the harming of animals in research-and features a thorough program of animal welfare protection. In 

doing so, their principles bridge the gap between the concerns of the research community and the animal-protection community. 

(Oxford University Press) 

Предметни рубрики: етика в науката ; животни за опити – биоетика 



 Сигнатура: 32259 

Mullan, Siobhan и др. Veterinary ethics : navigating tough cases, 2017. 

Ethical problems are an everyday part of life for veterinarians but it can be difficult to combine personal values with professional 

conduct. Veterinary Ethics presents a range of ethical scenarios that veterinarians and other allied animal health professionals may 

face in practice. The scenarios discussed are not only exceptional cases with potentially significant consequences, but often less 

dramatic everyday situations. (5mbooks.com) 

Предметни рубрики: ветеринарна етика 

 Сигнатура: 32258 

Sandoe, Peter и др. Ethics of animal use, 2008. 

An interesting and accessible introduction to ethical issues raised by various forms of human use of animals. This textbook avoids 

moral lecturing and presents a range of ethical viewpoints without defending or applying any specific stance. Readers are 

encouraged and provoked to reflect for themselves, and to sharpen their own points of view regarding the ethical limits on our use of 



animals. They will also gain further understanding of the views held by other people. Early chapters of this interdisciplinary book 

cover changes over time in our view of animals, the principles of animal et. (Blackwell) 

Предметни рубрики: животни – използване – етика 

Област на знанието: Зоология 

 Сигнатура: II 3764 

Узунова, Елиза и др. Практическо ръководство за упражнения по ихтиология: микроинвазивни методи за теренни 

и лабораторни изследвания на риби, 2021. 

Данните за рибните съобщества, събирани от различните водоеми в течение на години, могат да помогнат при определянето 

на въздействията от различни човешки дейности като замърсяване на водата, промяна във водния отток и речната 

свързаност, промени в крайречна растителност, натрупване на седименти на речното русло, както и силно снижение в 

числеността и дори локално изчезване на някои популации. (из Въведение) 

Предметни рубрики: ихтиология – ръководства 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатруа: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10044009(1).pdf


Петров, Руско Петров и др. Ветеринарномедицинско помагало за бедстващи диви лешояди, 2022. 

Всички посочени мерки целят стабилизирането на пострадалите пациенти, най-вече лешоядни (мършоядни) птици, докато те 

пристигнат до специализирани спасителни центрове или ветеринарномедицински клиники, за да бъдат прегледани от 

специалист. Изнесената в наръчника информация включва първа помощ. Тя представлява първото и най-важно звено в 

рехабилитацията на пострадалите животни. Приложена грамотно, първата помощ значително улеснява последващата работа 

на специалистите при лечението на бедстващото животно и благоприятства за успешния му завършек. (из Въведение) 

Предметни рубрики: лешояди – първа помощ ; ветеринарна медицина – неотложна медицина 

 Сигнатура: 619:615(075.8)/Ч Ф 236/II 3772 

Фармацевтични форми за ветеринарната медицина с рецептура, 2018. 

Ветеринарномедицинската рецептура представлява правила за предписване, изготвяне и отпускане на лекарствени форми за 

ветеринарномедицинската практика. Предписването на лекарствата се осъществява чрез рецепта (receptum, praescriptio). Тя 

се издава от регистриран ветеринарен лекар. Може да се предпише като фармакопейна или като магистрална рецепта. (А. 

Миланова) 

Предметни рубрики: ветеринарна фармакология – рецептура – ръководства 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10044009.pdf


 Сигнатура: II 3767 

Advanced monitoring and procedures for small animal emergency and critical care, [2.] ed., 2021. 

Organized primarily by body system, each chapter covers general principles, indications, equipment, techniques, basic interpretation, 

troubleshooting, and contraindications. Standardized protocols supply equipment lists and step-by-step instructions throughout, and 

a companion website offers images from the book in PowerPoint and protocols as downloadable Word files.  Advanced Monitoring and 

Procedures for Small Animal Emergency and Critical Care is a valuable resource for any veterinary staff member with an interest in 

improving the standard of care in emergency and critical care medicine. (Wiley) 

Предметни рубрики: спешна медицина – дребни животни 

 Сигнатура: II 3768 

Silverstein, Deborah C. и др. Small animal critical care medicine, 2. ed.,2015. 

Emphasizing evidence-based therapy for critically ill or injured dogs and cats, Small Animal Critical Care Medicine, 2nd Edition puts 

diagnostic and management strategies for common disorders at your fingertips. It covers critical care medical therapy, monitoring, 

and prognosis – from triage and stabilization through the entire course of acute medical crisis and intensive care treatment. To make 



therapeutic decisions easier, clear guidelines address underlying clinical findings, pathophysiology, outpatient follow-up, and long-

term care. (Elsevier) 

Предметни рубрики: спешна медицина – дребни животни 

Област на знанието: Селскостопански сгради, съоръжения и инсталации 

 Сигнатура: CDR 60 

Георгиев, Димитър Стоянов. Сравнителен анализ на строително-техническите параметри и пропусквателната 

способност на различни видове доилни зали за крави, 2021. 

Извършен е анализ на данните за абсолютната застроена площ при изграждане на различните видове доилни зали. 

Предложено е изпозването на показател на пропорционалност, който отчита връзката между площта, дължината и 

широчината на доилната платформа. Същият може да послужи на проектантите и инвеститорите при избор на вида на 

доилната зала при условно зададен капацитет. Книгата се състои от четири части. В първата част направен анализ на 

съвременните тенденции в развитието на доилната техника. Във втората част е направено описание на материалите и 

методите на изследването. А в третата част е направена анализ на резултатите получени от видеонаблюдение в реални 

обекти за установяване и анализ на времето за входно-изходни операции и доене на животните. (доц. д-р инж. В. Димова, 

доц. д-р инж. Р. Георгиев) 

Предметни рубрики: кравеферми – доилни помещения – проектиране 



 Сигнатура: CDR 59 

Георгиев, Димитър Стоянов. Стенд за изследване сцеплението и триенето на копита на крави при различни 

подови настилки в кравеферми от промишлен тип, 2022. 

Монографията представя едно задълбочено изследване на основните етапи на проектиране, изработване конструкцията на 

стенд и изследване на триенето между различни подови настилки и копитата на крави. Новото строителство дава въжможност 

да се осигурят условия, които да запазят здрави копитата и респективно здравето на кравата. Икономия от комфорт на 

животните водят до загуба на производствена ефективност. Познаването на основните принципи, залегнали в основата на 

тези решаващи фактори, е първостепенна задача на всеки утвърден инженер или учен. При разработването е отразена 

основната част от излязлата до момента научна и научно-приложна литература, както и последните нормативни документи и 

практики, свързани с третираната проблематика. В частта Проектиране са направени изчисления на база на които са 

разработени подробни конструктивно-технически чертежи на цялостната конструкция на стенда и по отделно на всеки детайл 

от нея. (проф. д-р инж. Бранко Сотиров) 

Предметни рубрики: кравеферми – подови настилки – стендове 

Област на знанието: Селскостопански машини и инструменти 



 Сигнатура: 32260 

Трендафилов, Красимир Михайлов. Кинематика на симетричен машинно-тракторен агрегат с навесна машина в 

ивицата за завиване на поле с неправилна форма : научна монография, 2022. 

Дължината на неработния ход при извършване на завой и формата на завоя зявисят от формата на полето. При полета с 

неправилна форма, т.е. с форма различна от правоъгълната, направлението на движение на агрегата сключва ъгъл с 

границата на полето, който е различен от 90 градуса. Големината на този ъгъл и кинематичните параметри на агрегата 

оказват влияние върху формата и дължината на завоя, както и на широчината на ивицата за завиване. Правилният избор на 

вид на завоя и последователност на извършване на работните ходове за конкретен агрегат, работещ на конкретно поле, ще 

доведе до намаляване на разходите на време и средства за извършване на технологичната операция и до намаляване на 

уплътняването на почвата, което от своя страна ще се отрази благоприятно на добива от отглежданата култура. (из Увод) 

Предметни рубрики: машинно-тракторни агрегати – кинематика 

Област на знанието: Езикознание 

 Сигнатура: DVD 60 

Cambridge English empower : upper intermediate : presentation plus : B2, [2015?]. 



Upper-intermediate Presentation Plus is designed for interactive whiteboards, projectors and computers. It contains the complete 

Elementary Student's Book, Workbook, and Video Activity Sheets content with built-in annotation tools, embedded class audio, and 

class video in an easy-to-operate format. (Cambridge University Press) 

Предметни рубрики: английски език – учебници 

  

 Сигнатура: II 3769 

Cambridge English empower : upper intermediate student's book : B2, 2015. 

Cambridge English Empower is a general adult course that combines course content from Cambridge University Press with validated 

assessment from the experts at Cambridge English Language Assessment. The Upper Intermediate Student's Book gives learners an 

immediate sense of purpose and clear learning objectives. It provides core grammar and vocabulary input alongside a mix of skills. 

Speaking lessons offer a unique combination of functional language, pronunciation and conversation skills, alongside video filmed in 

the real world. Each unit ends with a consolidation of core language from the unit and focuses on writing within the context of a 

highly communicative mixed-skills lesson. (издателят) 

Предметни рубрики: английски език – учебници 



 Сигнатура: II 3771 

Cambridge English empower : upper-intermediate : teacher's book : B2, 2015. 

The Upper-intermediate Teacher's Book with Digital Pack offers detailed teaching notes for every lesson of the Student's Book 

including extra activities at various stages of the lesson. It also includes extra photocopiable activities, providing fun, communicative 

practice of grammar, vocabulary, and pronunciation. (Cambridge University Press) 

Предметни рубрики: английски език – учебници за учители 

 Сигнатура: II 3770 

Rimmer, Wayne. Cambridge English empower : upper intermediate, workbook with answers : B2, 2015. 

The Upper-intermediate Workbook without answers can be used alongside the Student's Book and offers additional consolidation 

activities. (Cambridge University Press) 

Предметни рубрики: английски език – учебници 

Област на знанието: Литература 



 Сигнатура: 821.163.2/Ч М 738/32247 

Михайлов, Михаил. Кафява захар : [роман], 2021. 

Кафява захар е книга, създадена с фантазията на дете и с тъгата на зрял мъж. В дълбочината си тя се занимава с 

екзестециалния въпрос на писането – можеш ли да пишеш за нещо, без сам да станеш част от него, а на повърхността си 

спазва жанровата конвенция на екшъна – натрупва цитати, влиза в комиксови стилизации, имитира хепиенд. Наркотици, 

оръжие, мафиоти, шпиони, генерали, президенти, проститутки, секс, лукс, вулгарност, убийства … (Георги Лозанов) 

Област на знанието: Краезнание 

 Сигнатура: 32256 

Велев, Митрофан и др. Чиракман – Карвуна – Каварна, 1982. 

Град Каварна и неговата околност са изключително богати с археологически материали, архитектурни паметници, с гъсто 

разставени по крайбрежната ивица антични и средновековни селища. Тук всеки може да види останки от древни крепости и 

укрепителни съоръжения, изкуствени скални пещери, жертвени камъни, скални и други църкви, пристанищни съоръжения от 

античността, надгробни тракийски могили, некрополи и други разнообразни паметници на културата, свидетели на 

хилядолетната и героична история на този край. (Михаил Михайлов) 



Предметни рубрики: краезнание – Каварна 

 Сигнатура: 32249 

Изследвания и материали за Видин и региона : том II, 2021. 

През 2018 година излязоха от печат дългоочакваните втори итрети том на поредицата Изследвания и материали за Видин и 

региона, съдържащи студии, статии, научни съобщения, публикации на документи, демографски анализи, резултати от 

теренни проучвания, обособени в два раздела (Демография и етнография и Археология, история и филология) с 

хронологически обхват от праисторията до наши дни. Изданието безспорно предизвиква интерес както в научните среди, така 

и сред местни за региона институции и любознателни читатели. (из Предговор към второто издание) 

Предметни рубрики: краезнание – Видин 

 Сигнатура: 32255 

Мегалитни светилища от Югозападна България, 2021. 

Настоящата колективна монография включва една първа част с анализ на най-значимите резултати от проучванията на 

мегалитните светилища от Югозападна България, структурирани в три глави, съответстващи на трите естествено обособени 



искорико-географски региона: Рила и Пирин, Западните Родопи и Конявска планина с поречието на р. Струма. Изданието 

притежава и втора част, обособена самостоятелно и представляваща богато илюстриран каталог на изследваните паметници, 

където са включени най-значимите мегалитни светилища от Югозападна България, изследвани от нашия екип. (из Въведение) 

Предметни рубрики: културноисторическо наследство – Югоизточна България 

 Сигнатура: 32254 

Спасова, Димитрия. Сакрално пространство и обредна система : по материали от народната култура в Югозападна 

България, 2021. 

Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на сакралната география и свързаните с нея обредна система и 

вярвания на изследваните на терен селища от Пиринския край, основно от долината на р. Места, на базата на теренен 

етногеографски материал, записан в рамките на комплексните експедиции на Центъра за древни култури. (из Въведение) 

Предметни рубрики: краезнание – Югозападна България 

 Сигнатура: 32253 

Традиции и културни маршрути в Югозападна България, 2021. 



Традиции и културни маршрути в Югозападна България е издание, чиято цел е да представи някои важни природни и 

културно-исторически характеристики на Югозападна България. Голяма част от тях все още не са сред емблематичните за 

региона, но са потенциал за едно друго вглеждане и вчувстване в неговите специфики. Чрез тях се показва локалното 

въприятие на определени обекти и практики, обвити с мистика и запазили древни световъзприятия. (из Увод) 

Предметни рубрики: културни маршрути – Югозападна България 

 Сигнатура: II 3765 

Yabalkovo : vol. 1, 2014. 

During the rescue excavations, a huge amount of information was gathered, which we plan to publish in several volumes. You hold 

Yabalkovo, Volume 1 which has the character of introductory or panoramic publication and includes data not only from the early 

Neolithic, but also from all later periods presented at the site. We plan to follow it with monographic studies of the ceramics, small fi 

nds, stone and fl int tools, stock-breeding, agriculture, etc. The editors hope these investigations would be a step forward in our 

understanding of the Neolithisation of Europe and realising of the process of European enclaves formation which started more than 

8000 years ago. (авторите) 

Предметни рубрики: краезнание – села – България ; праистория 

Област на знанието: География. Географски изследвания 



 Сигнатура: 32250 

Нам, Камен. Антропогенни ландшафти, 2020. 

За мен книгата на Камен Нам е не само забележителен труд в областта на географията, ландшафтната екология, 

геоекологията и изобщо науките за земята. Тя е и философско произведение – с навлизането в дълбините на онтологията и 

епистемологията. Тя е и научнообоснована панорама на генезиса и развитието на цивилизациите, и културно-

антропологически взор върху битието и съзнанието на човека и обществото в различните времена и през различните 

пространства. В нея има социология и психология, космопология и футурология; стратегическо прогнозиране и сценарийно 

планиране. (Николай Слатински) 

Предметни рубрики: ландшафт ; човек – природа 
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