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Област на знанието: Заплахи за околната среда 

 Сигнатура: 31978 

Брощилова, Мария Чанева. Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите, 2001. 

В предлагания лекционен курс е направен опит да се опишат източниците, видовете и формите на замърсяване на почвите. 

Показани са механизмите на действие на замърсителите и промените, които настъпват в почвата. (из Предговор) 

Предметни рубрики: почви – замърсяване – учебници 

Област на знанието: Науки за земята. Геологични науки 

 Сигнатура: 31976 

Курчатов, Всеволод. Геология за всеки, 2000. 

Геологията, като всяка друга наука, има определено значение за развитието на човешкото общество. Теоретично геоложките 

знания дават на човека познания за възникването, развитието, строежа на Земята, силите предизвикали промените, които са 

се извършвали в земната кора, развитието на организмовия свят и др. Практически геологията е свързана с развитието и 

икономиката на всяка обществено-икономическа формация. Без геоложки познания е невъзможно да бъдат построени 



язовири, заводи, мостове, небостъргачи, жп линии, магистрали, канали. Икономическото развитие на всяка страна е в 

зависимост от минералните й ресурси (полезни изкопаеми). (из Предговор) 

Предметни рубрики: геология – научно-популярна литература 

 Сигнатура: 31977 

Станева, Красимира. Геология и минералогия : ръководство за упражнения по Геология с петрография, 2002. 

На упражненията студентите се запознават с веществения състав на земната кора, изучавайки макроскопски по-главните 

скалообразуващи минерали, основните типове магмени, седиментни и метаморфни скали. В ръководството е отделено 

специално място на почвообразуващите скали и геоложките процеси, които имат отношение към почвообразуването. 

Приложени са кратки определители за диагностициране на минералите и скалите, което има практическа стойност и би могло 

да се използва при теренни работи от горски специалисти, еколози и агрономи. (из Предговор) 

Предметни рубрики: геология ; минералология ; петрография – ръководства 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: 619:636.5(084)/Ч Д 621/II 3677 



Динев, Иван. Болезни птиц : цветной атлас, 2. изд., 2010. 

Второе издание атласа дополнено семнадцатью новыми нозологическими разделами. В них включены семь новых 

инфикционных болезней, три из которых относятся к бактериальным инфекциям, а четыре – к вирусным. К новым, описанным 

нами недавно, бактериальным инфекционным болезням относится некротический гастрит. Среди новых вирусных болезей мы 

описали синдром смертности индеек и синдром гепатита-спленомегалии у индеек. (из Введение) 

Предметни рубрики: домашни птици – болести – атласи 

 Сигнатура: 619:616:636/Ч D 59/II 3674 

Dinev, Ivan. Histopathology and cytology of poultry diseases : a color atlas, 2009. 

The aim ofthe current book is to presentthe microscopic lesions on tissue or cellularlevel that haveadiagnostic value for detection of 

specific diseasesin birds. The book is divided into units on an etiological basis, with the idea of more convenient laboratory 

diagnostics of poultry diseases. The primary approach is the demonstration of lesions through photographic material. (I. Dinev) 

Предметни рубрики: домашни птици – болести – диагностика ; цитология ; патологична хистология – атласи  

 Сигнатура: 619:616-091(075.8)/Ч V-54/II 3676 



Veterinary histopathology : tutorial manual, 2. ed., 2016. 

In the curent manual, at the histo-structure level, we present a number of opportunities for the practical examination of basic lesions 

in the context of degenerative, necrobiotic, inflammatory, regenerative-adaptive, circulatory, immunological and neoplastic 

occurrences which lead to the relevant changes in the health of the organism. (from the Foreword) 

Предметни рубрики: патологична хистология – ръководства 

Област на знанието: Почвознание. Изследвания на почвата 

 Сигнатура: 31979 

Гюров, Гюро Филчев и др. Почвознание : за студенти от агрономическите специалности на ВУЗ, 2001. 

Огромното значение и многостранната роля на почвата в живота на природата и на човешкото общество е довела до 

обособяването на почвознанието като самостоятелна наука и научна дисциплина в земеделските средни и висши училища. 

Най-общата задача на почвознанието е, на базата на научните знания за почвите, да осигури най-рационалното им 

използване и тяхното опазване, с оглед максимално повишаване добивите от всички земеделски култури и увеличаване на 

продуктивността на животновъдството. (из Въведение) 

Предметни рубрики: почвознание – учебници 



Област на знанието: Селскостопанска мелиорация 

 Сигнатура: 31980 

Енева, Стоянка и др. Напояване и отводняване, 2005. 

Науката за напояванет и отводняване представлява система от организационно-стопански и хидротехнически мероприятия, с 

които се цели да се подобрят неблагоприятните природни условия на стопанисваните площи. А това може да се постигне 

чрез: увеличаване на недостигащите запаси от почвена влага посредством изграждането на напоителни системи; по-пълно 

използване на естествените водни ресурси, като се намали коефициентът на оттока; създаване и поддържане на почвената 

структура и намаляване на безполезно изразходваната вода; отстраняване на излишната почвена влага чрез отводнителни 

системи и др. (авторите) 

Предметни рубрики: напояване ; отводняване – учебници 
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