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Област на знанието: Компютърни науки и технологии 

 Сигнатура: 32209 

Динева, Галина Тенева. Двуизмерно проектиране с AutoCAD в аграрните науки : ръководство за практически и 

семинарни занятия. Ч. 1, 2020. 

AutoCAD е CAD-система, предназначена за проектиране и изчертаване на двуизмерни и триизмерни обекти. Системата в 

различните си версии и модификации е най-използваният CAD-софтуер в света. Използва опростени средства (линии, 

полилинии, дъги, окръжности, елипси и правоъгълници) с помощта, на които се създават чертежи в различните области на 

проектиране. (из Въведение) 

Предметни рубрики: проектиране – софтуерни програми – Аутокад – ръководства 

Област на знанието: Управление 

 Сигнатура: 32207 
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Кусумано, Майкъли др. Бизнесът и платформите, 1. бълг. изд., 2021. 

Лидерството при платформите въведе рамка, която нарекохме Четирите лоста, имаща за цел да подпомогне мениджърите на 

платформени компании при вземането на ключови решения относно укрепването на техните позиции и екосистеми. Първият 

лост разглежда въпроса как да установим равновесие между насърчаването на трети предприятия да правят иновации около 

платформата и решението да създаваме свои собствени допълнения. Очевидният пример, който дадохме, е фирмата Microsoft, 

създала както Windows (операционна система, още платформа), така и Office (пакет от приложения за офиса, съществено 

допълнение към платформата). Вторият лост анализира как да се проектира достъпна модулна платформа, така че външни 

фирми да могат по-лесно да разработват свои собствени допълнителни иновации. Третият лост третира инициативи, 

подпомагащи екосистемните компании да създават иновации около платформата, като например съответните инструменти, 

форми за разработчици и целеви фондове за рисков капитал. Четвъртият лост изследва как платформите лидери могат да 

направят вътрешна организация, за да поддържат някакво подобие на неотралитет, когато се конкурират със своите 

разработчици на допълнения, без да изгубят доверието на трети фирми. (из Предговор) 

Предметни рубрики: платформени компании – управление 

  

 Сигнатура: 32205 

Хаджиев, Кристиян Стоянов. Управление на виртуални екипи : теория и методология, 2021. 
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В моногорафичното изследване се идентифицират свойствата на виртуалните екипи (входни елементи), основните фактори за 

ефективното им функциониране (процеси) и непосредствените резултати от дейността на виртуалните екипи на базата на 

съвременните интеграционни модели по схемата вход – процес – изход. Обосновава се нов концептуален интегративен модел 

за ефективност на виртуалните екипи. Той е своеобразен синтез на съществуващите теоретични модели. В матрицата на 

модела вход – процес – изход се предлага различен начин за преобразуване на входните и изходните фактори в работещи 

процеси, което е много по-сложно за постигане във витуална среда, отколкото в традиционната йерархична структура. (из 

Въведение) 

Предметни рубрики: човешки ресурси – управление ; управление на персонала 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 Сигнатура: 32206 

Недев, Божидар. Ефектът на инерцията на българската фондова борса АД : анализ от гледна точка на 

поведенческите финанси, 2021. 

Предмет на изследването в книгата е възвъщаемостта на търгуваните на БФБ АД към 31 юли 2017 г. капиталови инструменти, 

като извадката обхваща периода от януари 2000 г. до края на юли 2017 г. Издаването на статията на Jagadeesh [and] Titman 

(1993) предизвиква силен отзвук в академичната общност, която и до днес продължава да изследва наличието, 

разновидностите и причините за възникването на ефекта на инерцията на множество развити и развиващи се борсови пазари 

по света. (из Увод) 
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Предметни рубрики: фондови борси – България 

 Сигнатура: 32204 

Хаят, Майкъл. Платформа : нека ви забележат в един шумен свят, 1. бълг. изд., 2020. 

Тази книга ще ви покаже как да привлечете аудитория, как да пуснете най-ярките прожектори, които можете да намерите, и 

да изградите страстна лоялност, така че аудиторията ви да остава при всяка ваша реплика, при всяка ваша сцена, при всяко 

ваше действие. Тя не е за егото или за това как сте център на вниманието, а за да имате нещо ценно за другите и да намерите 

най-силния начин да разпространите това послание, така че те да се възползват от него. (из Въведение) 

Предметни рубрики: икономически поведение 

 Сигнатура: ЕК 

Africa Agriculture Status Report : a decade of action: building sustainable and resilient food : systems in Africa, 2021. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043711.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043711(1).pdf
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This year's Africa Agriculture Status Report (AASR) focuses on unpacking the concept of sustainable and resilient agri-food systems. 

(agrinatura-eu) 

Предметни рубрики: продоволствена сигурност – устойчиви хранителни системи – Африка 

 Сигнатура: ЕК 

Agris Mundus master of science in sustainable development in agriculture : book of abstracts, [?2017]. 

This document its a compilation of research works to which the students of the Agris Mundus master have been working during their 

studies. Approximately 200 different works, the majority for the country of the South illustrates the challenges posed by population 

growth, the internationalization of food markets and trade, or the growing competition for water, land or for natural resources in 

general. These researchers have been taken into account in response for problems dealing with stregthing the food security of rural 

people, mitigation poverty, loss of biodiversity and losses of others resources. (agrinatura-eu) 

Предметни рубрики: продоволствена сигурност – райони, селски – доклади – резюмета ; магистърски програми – Agris 

Mundus 

Област на знанието: Биологични науки 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043710.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043710(1).pdf
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 Сигнатура: 32199 

Няголов, Константин. Пъдпъдъкът : удивителен, но уязвим, 2018. 

Пъдпъдъкът е уникален представител на птичия свят. Няма друга птица, която излюпена от яйцето, в рамките на същата 

година само след около два месеца, да стане полово зряла и самата тя да снесе яйца и да отгледа поколение. Такава 

репродуктивна способност, плодовитост и скорозрялост е удивителна и достойна за книгата на Гинес. Този, вече многократно 

доказан факт, е вероятно главната причина за оцеляването на пъдпъдъка, въпреки масовото му изтребване и унищожаване по 

всевъзможни начини, както в миналото, така и днес. През последните години той, обаче, е реално и сериозно застрашен, 

особено в някои части от ареала му на разпространение. (из Уводни бележки) 

Предметни рубрики: пъдпъдъци 

 Сигнатура: ЕК 

Phenotypic Plasticity [and] Evolution: Causes, Consequences, Controversies (Evolutionary Cell Biology), 2021. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043712.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043712(1).pdf
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Phenotypic plasticity – the ability of an individual organism to alter its features in direct response to a change in its environment – is 

ubiquitous. Understanding how and why this phenomenon exists is crucial because it unites all levels of biological inquiry. This book 

brings together researchers who approach plasticity from diverse perspectives to explore new ideas and recent findings about the 

causes and consequences of plasticity. Contributors also discuss such controversial topics as how plasticity shapes ecological and 

evolutionary processes; whether specific plastic responses can be passed to offspring; and whether plasticity has left an important 

imprint on the history of life. Importantly, each chapter highlights key questions for future research. Drawing on numerous studies of 

plasticity in natural populations of plants and animals, this book aims to foster greater appreciation for this important, but frequently 

misunderstood phenomenon. (taylorfrancis.com) 

Предметни рубрики: клетъчна биология ; еволюционна биология 

Област на знанието: Медицински науки 

 Сигнатура: 614.48/Ч Н 75/32189 

Николова, Милена и др. Справочник за дезинфекция със Списък на разрешените дезинфектанти, 2020. 

Справочникът, чийто обем надхвърля 500 страници, е фокусиран единствено и само върху дезинфекцията, като 

информацията е структурирана в три основни раздела: теоретична част, нормативни документи и списък на разрешените 

дезинфектанти. В теоретичната част се разглеждат видовете дезинфекция и методите за нейното извършване. В раздела с 

нормативни документи са включени наредби, регламентиращи разрешаването на биоциди, получаването на лиценз за 

извършване на дейности по ДДД и наредбата за хигиена на храните, както и извадки от наредбата за вътрешноболничните 
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инфекции и наредбата за водите, а също и частта за дезинфекция от инструкцията за ликвидиране на болестите при 

животните. (издателството) 

Предметни рубрики: дезинфекция – справочници 

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: CDR 55 

Токсикология : обща токсикология, екотоксикология, диагностика, терапия : за студентите по ветеринарна 

медицина в Лесотехнически университет София, 2021. 

Настоящото издание на учебника по токсикология представлява преработено, но при запазена структура, издание на 

Ветеринарна токсикология от 2005 г. Информацията в учебника е разпределена в обща и специална част. Водещ принцип при 

систематизиране на отровните вещества и продекти е етиологичния фактор (източникът) с кратки токсикологични данни, 

диагностика (клинична, патоанатомична, лабораторна, диференциална), терапия (симптоматична, антидотна) 

и профилактика. За част от токсикологичните нокси са посочени данни за риска при хората след консумиране на хранителни 

продукти от отровени животни. (из Предговор) 

Предметни рубрики: ветеринарна токсикология – учебници 

Област на знанието: Селско стопанство 
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 Сигнатура: 32212 

Тиханов, Галин Илиев. Разтоварване на бункерите на зърнокомбайните в спряло положение, 2021. 

В интерес на теорията и практиката е да се знае продължителността на времето на процеса на разтоварване – какви операции 

включва и тяхната продължителност. По този начин може по-добре да се организира и оптимизира процеса на разтоварване 

на зърнокомбайните и да се намали непроизводителното им време. (из Увод) 

Предметни рубрики: зърнокомбайни 

 Сигнатура: 32211 

Трендафилов, Красимир Михайлов и др. Ръководство за упражнения по механизация в растениевъдството, 2021. 

Настоящото ръководство има за цел да разшири познанията на студентите в областта на механизацията в растениевъдството, 

да ги запознае с устройството и действието на земеделските машини и да развие практическите им умения за извършване на 

необходимите регулировки на машините. (из Увод) 
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Предметни рубрики: растениевъдство – механизация – ръководства 

Област на знанието: Животновъдство 

 Сигнатура: 32200 

Бойковски, Стефан и др. Хибридизация при овцете за повишаване на месодайността им, 2019. 

Хибридизацията в по-ново врме и в по-широк смисъл включва крос на Специализирани линии, изпитване на Комбинативната 

им способност, отселекционирани от една порода или съчетаващи качества на сходни по тип породи, които на всеки етап от 

кръстосването проявяват в определена степен хетерозисен ефект. В този смисъл, Хибридизацията може да се определи като 

Вътрешно видова. (из Увод) 

Предметни рубрики: овце за месо – хибридизация 

 Сигнатура: 322010 

Динева, Галина Тенева. Сравнителен анализ на пулсационните характеристики на доилни апарати за крави, 2020. 
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Здравословното състояние на вимето определя до голяма степен рентабилността при отглеждането на лактиращи крави. По 

тази причина предотвратяването на маститни заболявания, причинени от доилната техника има все по-голямо значение през 

последните години. Опитът е показал, че оздравителните мероприятия не бива да се изчерпват само с 

ветеринарномедицинско третиране на заболялото виме. Необходимо е да се изяснят и по възможност да се отстранят 

факторите, предразполагащи към мастити, както и прекомерните натоварвания, действащи директно върху вимето по време 

на машинно доене. (из Въведение) 

Предметни рубрики: млекарство – доилни апарати 

 Сигнатура: 32201 

Променливо кръстосване при овцете, 2020. 

Макар че ротационната хибридизация се използва по-широко засега в свиневъдството, то трябва да се каже, че ще намери 

такова приложение у нас и в овцевъдството, като система на развъждане на стокови животни от отделните породи. Едно 

особено изискване при прилагане на тази хибридизация в овцевъдството, обаче, ще бъде необходимостта използваните 

породи да бъдат от едно или близко продуктивно направление. Така може да се избегне влошаване на някои качества на 

овцете майки (напр. вълната), което пък от своя страна ще бъде икономическа пречка за провеждането й. (из Увод) 

Предметни рубрики: овце – хибридизация ; кръстосване 
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 Сигнатура: 32203 

Родопски цигай, 2021. 

От векове в планинските и полупланинските райони у нас се отглеждат местни породи овце. Наличието на големи площи 

ливади и пасища е предпоставка за производството на голямо количество продукция от тях. Всяка от породите, отглеждани в 

тези райони е със специфични биологични и продуктивни особености и добре аклиматизиране към съответните райони. През 

80-те години на миналия век бяха признати и две нови български породи – Старопланинския и Родопския цигай 

специализирани за производство на полутънка вълна и месо. (из Увод) 

Предметни рубрики: овце – породи – цигай ; Родопски цигай 

 Сигнатура: 32202 

Старопланински цигай, 2020. 
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През 1953 година започна работа по усъвършенстване на полупланинското и планинско овцевъдство, представляващо се от 

многобройни местни (аборигенни) породи овце, неотговарящи по продуктивност на съвременните условия. На научен 

колектив бе възложена задачата за създавен на полутънкорунна цигайски тип за полупланинските и планински райони на 

Стара планина, Средна гора, Рила, Пирин, Родопите, Странджа, Сакар и др., която задача бе изпълнена със създаване на две 

породи овце от този тип, а именно Старопланински и Родопски цигай. (из Увод) 

Предметни рубрики: овце – породи – Страропланински цигай 
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