Издателства и книжарници за научна и учебна литература

Academic Books - Книжарница за академична и научна литература на
чужд език.
Book & Press - Фирма доставка на чуждестранни периодични издания,
книги, справочници и енциклопедични издания.
BookPo!nt - Верига книжарници за художествена, научна и учебна
литература.
MedBookPost – Специализирана книжарница за медицинска
литература.
Smartbooks – Специализирана книжарница за медицинска литература.
Абанос ООД - Фирма за доставка на научна литература от чужбина.
Агро книжарница – Специализирана книжарница за селскостопанска
литература.
Анубис - Издателство за учебна, учебно-помощна, художествена
и научна литература.
Асеневци - Издателство за справочна, научна и популярна литература.
ББИА -Издания в областта на библиотечната теория и практика.
Бикам - Фирма за доставки на научна и професионална литература и
периодика от водещите световни издателства.
Буктрафик - Книжарница за художествена, популярна и научна
литература.
Виденов и син - Издателството публикува специализирана литература
в областта на селското стопанство – растителна защита, ветеринарна
медицина и др.
Дамян Яков - Издателство за учебно-помощна и справочна литература
и литературна класика.
Даниела Убенова . Издава научна и научно-популярна литература в
областта на предучилищната и началната педагогика.
Дионис – Издателска къща за учебна и научна литература в областта
на селското стопанство и ветеринарната медицина.

Е-литера - Издателска къща за електронна учебна и научна
литература.
Едюкейшънъл Център - Предлага учебна литература за чуждоезиково
обучение и академични книги от различни области - медицина,
икономика, право, лингвистика и др.
Еньовче - Издателство Еньовче предлага богата гама от книги за
земеделска, здравна и пчеларска литература.
Кирил и Методий - Издава учебна и научна литература, научната
продукция на преподавателите от Великотърновски университет „Св.
св. Кирил и Методий“ – монографии, студии, сборници. Определено
място заемат и библиографските изследвания.
Климент Охридски - Специализирано университетско издателство на
СУ за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и
на чужди езици, преводна литература, справочници, списания,
годишници.
Книгомания – Издателство и книжарница. Лидер в издаването на
луксозни илюстровани албуми, енциклопедии и справочници.
Константин Преславски – Университетско издателство. Издава
учебници, учебни помагала, годишници, сборници от различни научни
конференции,монографии, автореферати и също така материали,
свързани с ежедневното функциониране на университета.
Марин Дринов - Издателство за академична литература.
Наука и икономика – Издателство на Икономически университет –
Варна. Издава учебна и научна литература в областта на
икономическите науки.
Научни ресурси – Научни ресурси и информация за базите данни на
издателство Esevier – Science Direct и Scopus.
НБУ – Електронна книжарница. Предлага учебници, монографии,
научни сборници, албуми в различни области на знанието на
български, английски и други езици.
Неофит Рилски - Издателство на Югозападния университет "Неофит
Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и
периодика.
Нова Звезда - Издава икономическа, правна и учебна литература.

Пенсофт - издателство за научна литература със седалища в София и
Москва.
Полис - Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и
художествена литература.
Приятели - Книжарници за художествена, учебна, популярна и научна
литература.
Сиела - Издателство за правна, научна и художествена литература.
Слово – Великотърновско издателство за учебници и учебно-помощни
издания, справочна литература и литературна класика.
Софи – Р - Издателска къща специализира в издаването
на научна литература в областта на правните науки и
хуманитаристиката.
Стено – Издателска къща. Предлага заглавия в областта на
медицината, икономиката, морското образование, философията и
художествената литература.

