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Централна университетска библиотека Тракийски университет 
Направление Развитие и управление на колекции, Д. Стоянова 



Област на знанието: Наука и знание  

 Сигнатура: ЕК 

Illingworth, Sam и др. Effective Science Communication : a practical guide to surviving as a scientist, 2016. 

Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist is devoted to the variety of ways that scientists are 

expected to communicate in their day-to-day professional lives. It includes practical advice on how to publish your work in scientific 

journals, apply for grants, and effectively communicate your research to both scientific and non-scientific audiences. There are 

chapters devoted to constructing a digital footprint, dealing with the media, and influencing science policy. Guiding you throughout 

are a number of useful exercises that will help you to become a more effective communicator, providing a helping hand in your 

scientific journey to not only survive, but to prosper in the process. (iopscience.iop.org) 

Предметни рубрики: научна комуникация – ръководства 

  

 

 

 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015984.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015984(1).pdf


Област на знанието: Библиотечно дело. Библиотекознание 

 

 Сигнатура: ЕК 

Достъп и възможности за всички : как библиотеките допринасят за изпълнението на Програма 2030 на 

Организацията на обединените нации, [2017?]. 

През септември 2015 г. държавите членки на ООН приеха да преобразим нашия свят: Програма 2030 за устойчиво развитие 

(Програма 2030 на ООН). Новата Програма 2030 на ООН е приобщаваща, интегрирана рамка на 17 цели за устойчиво 

развитие (ЦУР), обхващащи икономическото, екологичното и социалното развитие. Чрез постигане на тази програма никой 

няма да бъде изоставен. Библиотеките са ключови институции, които съдействат за постигане на целите. Общественият 

достъп до информация подпомага хората да вземат информирани решения, които могат да подобрят живота им. Общностите, 

които имат достъп до навременна и релевантна информация за всички, са в по-благоприятна позиция за изкореняване на 

бедността и неравенството, подобряване на селското стопанство, осигуряване на качествено образование и подкрепа на 

човешкото здраве, култура, научни изследвания и иновации. (IFLA) 

Предметни рубрики: ООН – Програма 2030 – библиотечна дейност 

  

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015985.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015985.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015985(1).pdf


Област на знанието: Официална  статистика  

 Сигнатура: 311.31/Ч С 732/31766 

Национален статистически институт. Статистически справочник 2016, 2016. 

Изданието съдържа актуални данни, които характеризират промените, настъпващи в обществото, икономиката и живота на 

хората през периода 2012 – 2015 година. Статистическият справочник съдържа данни на Националния статистически 

институт, Българската народна банка и другите институции – органи на статистиката, които съгласно Закона за статистиката 

са източници на официална статистическа информация в Република България. Включени са данни от различни 

международни организации – Евростат, ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други. Изданието 

е оформено тематично по радели, като данните са представени в таблици, графики и карти, придружени от методологични 

бележки и кратък анализ. (С. Цветарски – Председател на НСИ) 

Предметни рубрики: официална статистика – справочници – България 

  

 

 

 



Област на знанието: Икономическо положение 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. European Economic Forecast : Winter 

2017, 2017. 

The European economy has proven resilient to a number of challenges. Last year saw an unusual string of economic, political and 

security events that could have dented or even derailed the recovery: concerns about growth in emerging markets, exceptionally 

weak world trade, terrorist attacks in some Member States and neighbouring countries, the UK's vote to leave the EU, an 

acrimonious US election campaign and the large policy uncertainty that has followed, to mention just a few. Nonetheless, GDP grew 

in line with the projections we made a year ago, accelerating somewhat in the second half of 2016. It is expected to continue 

growing at a pace above potential this year and next, driven mainly by domestic demand. (bookshop.europa.eu) 

Предметни рубрики: икономически растеж – Европейски съюз 

  

 

 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016004.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016004.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10016004(1).pdf


Област на знанието: Продоволствена политика 

 Сигнатура: ЕК 

International Food Policy Research Institute. IFPRI 2017 Global Food Policy Report, 2017. 

The 2017 Global Food Policy Report provides a comprehensive overview of major food policy developments and events. In this sixth 

annual report, leading researchers, policy makers, and practitioners review what happened in food policy, and why, in 2016 and 

look forward to 2017. This yearТs report has a special focus on the challenges and opportunities created by rapid urbanization, 

especially in low- and middle-income countries, for food security and nutrition. (IFPRI) 

Предметни рубрики: продоволствена политика – света 

  

 

 

 

 

 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015970(2).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015970(3).pdf


Област на знанието: Туризъм  

 Сигнатура: ЕК 

European Commission. The European tourism indicator system : ETIS toolkit for sustainable destination management, 

March 2016, 2016. 

The ETIS is a management, information and monitoring tool specifically intended for tourism destinations. It is designed as a locally 

owned and led process for collecting and analysing data with the overall objective to assess the impact of tourism on a destination. 

The specific objective of the ETIS is to contribute to improving the sustainable management of destinations. It aims at helping 

destinations and the stakeholders within to measure their sustainability management processes, enabling them to monitor their 

performance and progress over time. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: туристическа политика – Европейски съюз ; туристически дестинации – мониторинг 

  

 

 

 

 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015968.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015968.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015968(1).pdf


Област на знанието: Водоснабдяване.  Пречистване на водите. Водопотребление  

 Сигнатура: ЕК 

European Commission. Urban water atlas for Europe, 2017. 

How do we manage water in cities. Where does our drinking water come from. Where does our waste water go. How much water 

do we consume. Is our life-style affecting our water. This first overview of Urban Water Management in Europe explains and 

illustrates water in an unprecedented way, reflecting how water flows through the arteries of our cities. Informative texts, stunning 

photographs and fascinating artwork allows us to address and answer these and other questions. Leading experts in water sciences 

and technologies, together with climate change researchers have teamed up with artists and children in order to show how thirsty 

our cities really are and how we can cope with their growing demand for the most precious resource of our planet. The Urban Water 

Atlas for Europe sets the benchmark for 40 European cities, thus helping them to face one of the greatest global challenges with 

local solutions providing water for all. The Urban Water Atlas for Europe is more than just a normal atlas. It presents water as our 

unique source of life and as a meeting point between cities. By introducing the emotional aspects of water – as seen through the 

eyes of children and artists – the Urban Water Atlas for Europe builds bridges between those who constitute Europe, its citizens. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: води, питейни ; води, отпадъчни – управление – райони, градски – Европа 

  

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015967.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015967(1).pdf


Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: 619:616.9(075.8)/Ч Л 974/II 3617 

Люцканов, Михни и др. Инфекциозни болести по продуктивните животни : част II. Свине, 2017. 

Настоящият учебник е предназначен за студентите по ветеринарна медицина и е съобразен изцяло с изискванията на 

дисциплината Инфекциозни болести по продуктивните животни в частта, касаеща свине. В него са представени най-

актуалните инфекциозни болести по свинете, които стоят на вниманието на международните и национални ветеринарни 

институции, а също и заболяванията с голямо стопанско и здравно значение. Разгледани са етиологията, патогенезата, 

клиничното проявление и постморталните промени при отделните заболявания, методите и начините за тяхното 

диагностициране и лекуване. Особено внимание е отделено на епидемиологичните проявления и особености, а също и на 

възможностите за превенция и контрол. (авторите) 

Предметни рубрики: свине – инфекциозни болести – учебници 



 Сигнатура: 619:614.31(075.8)/Ч Х 481/31767 

Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти, 2017. 

Този учебник съчетава в себе си най-новите достижения на науката, заедно с нормативната база, актуална в Европейския 

съюз и Р. България към момента. Авторите са се постарали да дадат на читателите, както съвременните възгледи, така и 

редица становища, които са се утвърдили в практиката през годинти. (издателят) 

Предметни рубрики: мляко ; млечни продукти – хигиена – учебници ; технология ; ветеринарно-санитарен контрол 

 

Област на знанието: Селскостопански сгради, съоръжения и инсталации. Животновъдни сгради. Сгради за 

съхраняване на селскостопанските продукти, машини и съоръжения 

 Сигнатура: 631.2(075.8)/Ч Д 621/II 3618 



Динев, Димитър Иванов и др. Аграрни сгради : учебник, 2017. 

Разгледани са основни въпроси, свързани с използваните в аграрното строителство материали, конструкции и елементи. 

Застъпени са по-важните особености и вариантни технико-технологични решения на различни по предназначение и 

капацитет животновъдни, култивационни и складови сгради, сгради за замеделска техника, както и други специализирани 

аграрни сгради и съоръжения. (издателят) 

Предметни рубрики: аграрни сгради – учебници 

  

Област на знанието: Биографични изследвания 

 Сигнатура: II 3619 

Фритьоф Нансен и България = Fridtjof Nansen and Bulgaria, 2014. 

В България Фритьоф Нансен (0861-1930) е познат предимно с достиженията си на полярен изследовател, учен и 

пътешественик. Въображението на поколения българи е разпалвано от описанията на експедициите му в Северния ледовит 

океан, до Северния полюс и Гренландия, и драматичните срещи със суровата природа там. За мнозина българи 

романизираните му биографии са сред любимите книги от детството. Освен полярен изследовател, Нансен е и активен 



дипломат, защитник на човешките права и хуманист. По време на Първата световна война подкрепя всеотдайно идеята за 

създаване на Обществото на народите. (из Увод) 

Предметни рубрики: изследователи ; пътешественици ; дипломати – биографии 

 

 

  


