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Област на знанието: Право. Правни науки 

 Сигнатура: ЕК 

Studies in global animal law, 2020. 

The introduction explains key concepts and methods. It defines global nimal law as the sum of legal rules and principles governing 

the interactions between humans and other animals, on a domestic, local, regional, and international level. Global animal law reacts 

to the mismatch between almost exclusively national animal-related legislation on the one hand, and the global dimension of the 

animal issue on the other hand. (Introduction) 

Предметни рубрики: животни, селскостопански – благополучие ; право – международно право – права на животните 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 Сигнатура: 32062 

Антонова, Катя Неделчева и др. Управление на човешките ресурси в аграрния бизнес, 2020. 

Основната задача на учебника е да предостави знания за общите условия и принципи на управлението на човешките ресуси и 

неговите характерни особености в аграрния бизнес. (авторите) 

Предметни рубрики: аграни предприятия – човешки ресурси – управление 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043258(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043258.pdf


 Сигнатура: 32061 

Георгиева, Таня Николова и др. Диагностика в агробизнеса, 2020. 

В учебника Диагностика в агробизнеса се изучават теоретико-методологичните и практико-приложните въпроси на анализа и 

диагностиката на стопанската дейност на аграните предприятия. (из Въведение) 

Предметни рубрики: аграни предприятия – стопанска дейност – анализ 

 Сигнатура: 32064 

Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г., 2020. 

Сборникът съдържа доклади от дистанционно проведената кръгла маса организирана от Катедра Регионално развитие и 

Център за регионално развитие към Стопански факултет на Тракийски университет. Докладите са свързани с перспективите за 

местното развитие след 2020 г. и поставят на дневен ред въпроси от обществена значимост, свързани с местното и регионално 

развитие. 

Предметни рубрики: регионално развитие – Стара Загора, област 

Област на знанието: Образование 



 Сигнатура: 32095 

Хаджиилиев, Васил Стефанов. Химия и медицина : педагогически аспекти на взаимодействието на химия и 

медицина в обучението във висше медицинско училище, 2019. 

Разбира се, знанията по химия са необходими на лекаря, но по общо мнение в гилдията, почти толкова, колкото знанието кога 

се използва пълен и кога кратък член. След повече от тридесет години преподавателска работа в тази сфера, аз съм дълбоко 

убеден в противното, а именно, че химичните знания са съществена част от професионалната компетентност на лекаря. В тази 

книжка доказателствата в подкрепа на тази теза са обилни. (доц. д-р В. Хаджиилиев) 

Предметни рубрики: медицинска химия – преподаване 

Област на знанието: Микробиология 

 Сигнатура: 32051 

Динев, Тончо Господинов. Антимикробен потенциал на пробиотични млечнокисели бактерии : монография, 2020. 

Настоящата монография е естествено продължение на работата на автора в областта на млечнокиселите бактерии. В нея са 

обобщени и анализирани публикуваните през последните 10 години изследвания относно антимикробната активност на някои 



важни млечнокисели бактерии със специфични пробиотични характеристики, тяхното значение и възможностите за 

приложението им в храненето, диетиката, хранителната индуствия, медицината и биотехнологията. (издателят) 

Предметни рубрики: млечнокисели бактерии 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: ЕК 

Abbott, Kym. The practice of sheep veterinary medicine, 2018. 

This book aims to encourage an interest in the practice of sheep veterinary medicine which is compatible with sound sheep 

management systems. (OAPEN) 

Предметни рубрики: овце – болести 

 Сигнатура: ЕК 

Applications of novel analytical methods in epidemiology, 2018. 

The term novel in our Research Topic indicates up-to-date methodological approaches that might be currently used in disciplines 

other than epidemiology, but are currently not used, or have only been used in limited studies, in epidemiology. We expect authors 

to demonstrate the utility of such methods in disease prevention, control, or eradication, including discussions of an approach's 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043255(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043272(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043255.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043272.PDF


strength and weaknesses. Studies that involve zoonotic as well as non-zoonotic infectious disease agents in both domestic and wild 

animal populations are encouraged. (frontiersin.org) 

Предметни рубрики: епидемиология – пространствена епидемиология 

 Сигнатура: ЕК 

Veterinary bacterial zoonoses, 2018. 

The zoonotic impact of a disease could be determined by studying the correlation between their common existence between animals 

and humans. High throughput serological tests have been established to conduct rapid and accurate mass testing of a population but 

these only provide estimates of the herd status without informing on the Brucella agent that was involved in the infection. For the 

latter, strain isolation and typing is needed. Similarly, serological tests cannot reveal the persistence of a pathogen in the animal 

population in comparison to its spread in the human population. (ncbi.nlm.nih.gov) 

Предметни рубрики: инфекциозно болести – зоонози – зоонози, бактериални 

Област на знанието: Животновъдство 

 Сигнатура: 636.5:591.4(075.8)/Ч Г 154/32072 

Гаджев, Стоян Димитров. Анатомия на домашните птици, 2. прераб. и доп. изд., 2019. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043256(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043256.PDF


В книгата (учебник) като основен обект е разгледана кокошката, а за други видове, включително декоративни (канарчета, 

папагали и др.) и диви птици, се съобщават някои особености. Основно внимание е обърнато на приложния характер на 

анатомичните данни. Материалът е разработен по програмата на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски 

университет. (из Предговор) 

Предметни рубрики: домашни птици – анатомия – учебници 

 Сигнатура: ЕК 

Human and animal sensitivity: how stock-people and consumer perception can affect animal welfare, 2019. 

The current study aims to investigate: whether farmers underestimate the physical impact of pig aggression and; if this response is 

influenced by the amount of experience of working with pigs. (Introduction) 

Предметни рубрики: животни, селскостопански – грижа за животните ; свине – благосъстояние ; благополучие 

Област на знанието: Управление. Връзки с обществеността 

 Сигнатура: 32068 

Бехар, Максим Мончо. Световната PR революция, 2019. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043257(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043257.pdf


Никога досега в историята PR бизнесът не се е променял с по-бързи темпове. И, което е по-важно, промените оттук нататък 

вече няма да се случват бавно. Максим Бехар, пионер в прилагането на същите тези промени на много места по света, 

изключителен професионалист и бивш президент на ICCO, може да ви бъде отличен гид. (Пол Холмс) 

Предметни рубрики: пъблик рилейшънс 
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