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

  



Област на знанието: Международни отношения. Световна политика. Международна политика. Външна политика 

 Сигнатура: ЕК 

Evaluation of measures/actions implemented under the Schengen Facility in Croatia : final report, 2019. 

This study evaluated the Schengen Facility for Croatia (SF). It examined all outcomes, including outputs, results and impacts of the 

implementation of actions and measures under the SF between 01 July 2013 and 21 January 2017. The evaluation assessed six 

evaluation criteria: effectiveness, efficiency, relevance, coherence, sustainability, and EU added value. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: Европейски съюз – визова политика – Шенгенско споразумение ; Хърватия – европейско финансиране 

; европейски фондове 

  

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 Сигнатура: 31964 

Катедра Регионално развитие, Стопански факултет, Тракийски университет. Идентифициране на взаимовръзки и 

процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм, 2019. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043025.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043025(1).pdf


Настоящото издание е резултат от изпълнението на Проект Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на 

модел за устойчив регионален туризъм. В хода на работата си по проекта участниците проучиха специфичното състояние, 

както и редица проблеми и несъответствия в развитието на регионалния туризъм на примера на някои общини. На тази основа 

се изведоха тенденции, с оглед на идентифициране на взаимовръзки и процеси за изготвяне на адаптационни политики и 

механизми, които да послужат за разработване на концептуален модел за устойчив регионален туризъм по места. (из Увод) 

Предметни рубрики: регионална икономика – туризъм 

 Сигнатура: I 2114 

Кой, кой е в света на конете : справочник 2016, 2016. 

Справочникът обхваща възможно най-голям брой производители, вносители и търговци на коне, развъдни асоциации, 

треньори, клубове, бази и школи, спортни клубове, магазини за амуниция, сарашки ателиета, ветеринарни клиники, доказани 

ветеринарни доктори, специализирана литература и т.н. (Екатерина Дончева) 

Предметни рубрики: конен туризъм – България – справочници 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043028(2).pdf


Agrinnovation : where research and practice meet, 2019. 

Предметни рубрики: аграрна политика – Европейски съюз 

  

Област на знанието: Право. Правни науки 

 Сигнатура: 31960 

Правен режим на пчеларството и свързаните дейности, 2019. 

Сборникът е резултат от научните изследвания, проведени от студенти от Юридическия факултет Паисий Хилендарски по 

студентски проект, финансиран от Поделение Научна и приложна дейност на Пловдивски университет Паисий Хилендарски. 

Обхваща интересни и практически приложими въпроси относно бизнеса с пчелни продукти – регистрацията на пчелин, 

търговията с пчелни продукти, регистрация, защита на търговски марки и др. (издателят) 

Предметни рубрики: пчеларство – административно право ; търговско право 

  

Област на знанието: Хидросфера. Вода (общи въпроси). Хидрология 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043028(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Arthus-Bertrand, Yann. On water, 2019. 

When taking a drink is as easy as turning a tap, it is easy to forget that our water supply is fragile and that hundreds of millions of 

people do not have clean drinking water or proper sanitation. The human impact on our land, the oceans and the climate is 

endangering our future. Award-winning French photographer and environmentalist Yann Arthus-Bertrand reminds us that water is 

precious and that we need a new approach to protect the planet's vital elements. This is the first essay in the Big Ideas series 

created by the European Investment Bank. The EIB has invited international thought leaders to write about the most important 

issues of the day. (EIB) 

Предметни рубрики: водни ресурси – опазване 

  

Област на знанието: Биологични науки 

 Сигнатура: 31970 

Ридли, Мат. Геномът : автобиография на един биологичен вид в 23 глави, 2019. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043031.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043031(1).pdf


Мат Ридли пише последните страници на Геномът през юли 2001 година. Тогава е завършен човешкият геном в чернова. 

Скоро след това, през февруари 2001 година, две от най-авторитетните научни списания (Нейчър и Сайънс) публикуват 

първия работен вариант на кода. Книгата на Мат Ридли разказва за произхода на живота и човека, за географските 

преселения, пола, историята и причините за много болести. (издателят) 

Предметни рубрики: генетика – популярна литература 

 Сигнатура: ЕК 

Cyanotoxins: methods and approaches for their analysis and detection, 2017. 

Cyanotoxins are secondary metabolites produced by cyanobacteria, a group of photosynthetic prokaryota especially found in 

freshwater. In favourable conditions (i.e. high nutrient levels, light intensity, water temperature), cyanobacteria can form blooms, a 

natural phenomenon characterised by an algal biomass accumulation and the possible release of cyanotoxins in water ecosystems. 

Toxins represent an emerging threats for the aquatic organisms which can bioaccumulate these compounds and transfer them 

throughout the food chain to wildlife and humans. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: цианотоксини – анализ – методи 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043008(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043008(2).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Gatto, Francesco. Development and optimisation of the GM oilseed rape event-specific pre-spotted plate (OSR-PSP) : 

EURL-SP-07/16, 2017. 

The plate includes a total of 12 methods, consisting of 11 event-specific methods and one taxonspecific method selected from those 

validated and approved by the EU Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL GMFF). The reaction conditions were 

standardised and the performance of the methods, in terms of specificity and sensitivity, were re-assessed in a single-laboratory 

study. The results confirm that the methods, under the new reaction conditions, fulfil the EU requirements for GMO testing and can 

be used for the detection of single and stacked oilseed rape GM events in food and feed samples. (Publications Office of the 

European Union) 

Предметни рубрики: генно модифицирани растения – рапица – изследвания 

 Сигнатура: ЕК 

Report on the use of EU Reference Methods and JRC decision tools for GMO analysis, 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043013.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043013.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043011.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043013(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043011(1).pdf


To ensure harmonised scientific and technical approaches for GMO detection the European Union Reference Laboratory for GM Food 

and Feed (EURL GMFF) at the Joint Research Centre (JRC) has developed a freely accessible database, called GMOMETHODS 

providing a state-of-the-art catalogue of EU reference methods for GMO analysis. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: храни ; фуражи – ГМО – лабораторни изследвания 

 Сигнатура: ЕК 

Validation of a double competitive polymerase chain reaction method for the quantification of GMOs in raw materials, 

2000. 

Validated methods for the detection and quantification of genetically modified organisms (GMOs) in food samples is therefore a key 

component for the implementation of the European Union's Novel Foods Regulation. Qualitative methods can be used as an initial 

screening of food products to investigate whether GMO specific compounds (proteins and/or DNA) are present. Qualitative analysis 

could thus be performed on products, sampled from the shelves of supermarkets or from the supplies stored in harbour stockpiles. 

(Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: храни – ГМО – PCR 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043009.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043009.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043009(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Verification of analytical methods for GMO testing when implementing interlaboratory validated methods : version 2, 

2017. 

In the EU, method validation is an essential part of the process that regulates the introduction of new GMOs as food and/or feed into 

the market. When the inter-laboratory validation study is completed, the method is ready to be implemented in routine testing 

laboratories. When implementing the new method, the laboratory has to verify that the method can be used for its intended purpose 

(method verification). The scope of this document is to provide guidance on how to carry out the method verification of inter-

laboratory validated methods for the qualitative and quantitative detection of GMOs. Considering that the Polymerase Chain Reaction 

(PCR) is the method of choice in the EU for the identification and quantification of GMOs, this document refers exclusively to real 

time PCR. However, if novel methods are subsequently developed that fulfil legal requirements, then this document will be amended 

accordingly. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: храни ; фуражи – ГМО – PCR 

  

Област на знанието: Наука за околната среда. Опазване на природните ресурси. Природна среда и опасност от 

нарушаване на равновесието в нея 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043010.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043010.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043010(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Farming for Natura 2000 : guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve conservation 

objectives, based on Member States good practice experiences, 2018. 

This guidance document has been prepared to assist Member State administrations and key stakeholder groups, who are responsible 

for agriculture and nature conservation, in developing and promoting farming systems and practices within Natura 2000 areas that 

will help maintain and improve the conservation status of rare and threatened habitats and species of EU importance. 

(publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване – програми ; Натура 2000 ; устойчиво земеделие –  Европейски съюз 

  

Област на знанието: Обща екология и биоразнообразие 

 Сигнатура: 31971 

Асенов, Асен Иванов. Биогеография, 2019. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043021.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043021.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043021(1).pdf


Текстът е онагледен с 98 фигури и 10 таблици. Включени са много нови примери с флористични и фаунистични таксони, като 

техните наименования са съобразени с последните номенклатурни бази данни. На около 90 процента от латинските 

наименования са посочени авторските имена. Особено ценни са използваните синтаксони със съответните им номенклатурни 

имена, както и накои от най-новите фитосоциологични изследвания. (проф. д-р Антон Попов) 

Предметни рубрики: биогеография – учебници 

  

Област на знанието: Ботаника 

 Сигнатура: 58/Ч Т 421/31967 

Ташев, Александър Николов и др. Латинско-български ботанически речник, 2017. 

Латинско-българският ботанически речник представлява първи опит да се систематизира и обобщи научната терминология на 

латински език  в областта на ботаниката. Речникът е резултат от дългогодишната работа на преподаватели от 

Лесотехническия университет – София и е замислен като учебно помагало, предназначено за студенти от бакалавърския и 

магистърския курс в специалностите Горско стопанство, Агрономство, Растителна защита, Ландшафтна архитектура, 

Ветеринарна медицина, Екология и опазване на околната среда. (авторите) 

Предметни рубрики: ботаника – речници, терминологични 

  

Област на знанието: Ветеринарна медицина 



 Сигнатура: II 3669 

Ангелов, Гено Атанасов и др. Ръководство за упражнения по клинична лаборатория на домашните животни 

(хематология и урина) : [за студенти по Ветеринарна медицина], 2017. 

В ръководството са представени в подробен план най-често извършваните в клиничната практика изследвания на кръв и 

урина. Описани са начините на получаване на кръв и урина при различните видове животни и основните изисквания при 

съхранение на пробите. Подходящо са представени основните физични методи на изследване на кръвта и урината – цвят на 

кръвта и урината, мирис, консистенция и прозрачност на урината, определяне на хематокрит и СУЕ. Подробно са разгледани 

основните анализи, свързани с червената (хемоглобин, общ брой на еритроцити, тромбоцити, еритроцитни индекси, 

морфология на еритроцитите) и бяла кръвна картина (общ брой левкоцити, морфология на левкоцитите и диференциална 

кръвна картина), като е направена и интерпретация на възможните нарушения. (издателят) 

Предметни рубрики: селскостопански животни – лабораторни изследвания, клинични – ръководства 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043006(1).pdf


Bratinova, Stefanka и др. Determination of the MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in food : report on 

the collaborative trial organised by the EURL-PAH and process contaminant, 2018. 

The European Union Reference Laboratory for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Process Contaminants, hosted by the Joint 

Research Centre of the European Commission, organised on request of the Directorate-General SANTE a method validation study via 

collaborative trial to evaluate the performance of a method for the determination of fatty acid esters of 3-monochloropropane-1,2-

diol (3-MCPD-ester), 2-monochloropropane-1,2-diol (2-MCPD-ester) and glycidyl esters (GEs) in food samples. The method 

validation study was conducted according to the International Union for Pure and Applied Chemistry harmonised protocol and the 

Collaborative Study Guidelines of AOAC International for blind (unpaired) replicates. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: храни – безопасност – лабораторни изследвания 

 Сигнатура: ЕК 

Equivalence testing of the reference method for determination of histamine mandated by Commission Regulation (EC) 

2073/2005 to the Codex Alimentarius standard AOAC 977.13, 2019. 

Histamine fish poisoning is an allergy-like form of food poisoning that continues to be a major problem in seafood safety. The 

FAO/WHO Codex Alimentarius as well as EU legislation have therefore set maximum limits for histamine in fish and fish products. 

The analytical methods requested by Codex and by EU are different and concern has been raised that this could lead to disputes in 

the international trade of seafood. This report describes the outcome of a study, commissioned by DG Health and Consumers and 

carried out by DG Joint Research Centre, that compared the performance of the method for determining histamine in fish as 

mandated by Regulation (EC) No 2073/2005 to the method mandated in Codex Alimentarius Standard 165-1989. 

(publications.europa.eu) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043006.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043006.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043007(3).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043007(3).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043007(2).pdf


Предметни рубрики: риба ; рибни консерви – хистамин – референтни стойности 

 Сигнатура: ЕК 

The certification of the mass fractions of elements in trout muscle ERM-CE101 : certification report, 2019. 

Uncertainties of the certified values were calculated in accordance with the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 

(GUM) and include uncertainties related to possible inhomogeneity, instability and characterisation. The material is intended for 

quality control and assessment of method performance. As with any reference material, it can be used for establishing control charts 

or validation studies. The CRMs is available in glass jars containing at least 40 g of homogenised fish muscle, which were sealed with 

a pop-up safety lid. The minimum amount of sample to be used is 500 mg. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: риба – лабораторни изследвания 

  

Област на знанието: Естествени вътрешни води. Пристанища. Крайбрежни хидротехнически съоръжения.  

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043012.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043012(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043027(1).pdf


Guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000 : sustainable inland waterway development and 

management in the context of the EU Birds and Habitats Directives, 2018. 

The guidance document concentrates on the construction, maintenance and upgrading of infrastructure projects related to 

commercial inland waterway transport. The document focusses specifically on the development of inland waterway transport 

infrastructure as well as on the conservation of rivers from the perspective of protecting EuropeТs rare species and habitats under 

the EU Birds and Habitats Directives and in the wider context of the Water Framework Directive. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: транспортна инфраструктура – водни пътища – Европейски съюз ; Натура 2000 ; биоразнообразие – 

опазване 

  

Област на знанието: Санитарно благоустрояване 

 Сигнатура: ЕК 

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: special focus on inequalities, 2019. 

The World Health Organization and United Nations Children's Fund (WHO/UNICEF) Joint Monitoring Programme for Water Supply, 

Sanitation and Hygiene (JMP) produces internationally comparable estimates of progress on drinking water, sanitation and hygiene 

(WASH) and is responsible for global monitoring of the Sustainable Development Goal (SDG) targets related to WASH. The JMP has 

recently published global baseline reports on WASH in schools (2018) and WASH in health care facilities (2019). This report presents 

updated national, regional and global estimates for WASH in households for the period 2000-2017. (washdata.org) 

Предметни рубрики: питейна вода ; водоснабдяване ; канализация – света ; Цели за устойчиво развитие – ООН 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043027.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043027.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043020.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043020(1).pdf


Област на знанието: Селско стопанство и свързаните с него науки и технологии. Горско стопанство. Земеделие. 

Лов. Рибно стопанство 

 Сигнатура: ЕК 

European cities leading in urban food systems transformation : connecting Milan [and] FOOD 2030, 2019. 

The report explores two of the main frameworks on food policies: the Milan Urban Food Policy Pact and Food 2030, with a focus on 

the European regionalisation process carried out by Eurocities. The European Commission is greatly interested in the potentiality of 

urban contexts to address food-related issues, and the report therefore provides a general overview of 101 European cities' actions 

and eight in-depth best practices, along with a thorough analysis of Milan's experience. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: европейски градове – Милански пакт – градско земеделие  

  

Област на знанието: Животновъдство 

 Сигнатура: ЕК 

Генеалогия на жребците-производители – Дунавски кон (1893-2016 г.), 2016. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043026.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043026(1).pdf


По повод 65-годишнината от създаването на породата Дунавски кон, Националната асоциация по коневъдство издаде 

Генеалогия на жребците-производители – Дунавски кон. Изданието е луксозна папка, в която са приложени седем 

подлистника. Шест от тях онагледяват генеалогията на линиите на Дунавския кон – Здравко, Калив, Лидер, Торпедо, Храбър и 

Nonius XVII-30. Последният подлистник представлява схематично онагледена линейна принадлежност на жребците-

производители от порода Нониус, участвали при създаването на Дунавския кон в България. (Развъдна асоциация Дунавски 

кон) 

Предметни рубрики: коне – породи – Дунавски кон 

  

Област на знанието: Отглеждане и развъждане на насекоми и други членестоноги 

 Сигнатура: 31963 

Арабов, Станко. Пчела, мед и жило : рецепта за мед, 2016. 

Предметни рубрики: пчеларство – ръководства 

 Сигнатура: 31968 



Желязкова, Иванка. Размножаване на пчелните семейства : джобен наръчник на пчеларя, 2018. 

Естественният начин на размножаване на пчелните семейства е роенето. Чрез този инстинкт пчелите се разселват в 

природата. Приема се, че този инстинкт е свързан с прехода от единично живеещи пчели към обществен начин на живот. При 

единично живеещите пчели в природата се разселвали оплодени женски индивиди, които зимували и след това създавали 

ново семейство. (Из Естествено роене) 

Предметни рубрики: пчелни семейства – размножаване – роене 

 Сигнатура: 31969 

Желязкова, Иванка. Сезонна работа в пчелина, 2017. 

Жизнената дейност на пчелните семейства е тясно свързана с условията на външната среда. В нашата страна, при условията 

на умерено-континентален климат, развитието и дейността на семействата са различни в зависимост от сезонните промени на 

температурата и влажността на въздуха, силата на ветровете и други климатични фактори. (из Периоди в развитието на 

пчелните семейства) 

Предметни рубрики: пчеларство 



 Сигнатура: 31961 

Стоянов, Милан. Пчели и пчеларство : въпроси и отговори, [2016]. 

Книгата пчели и пчеларство съдържа отговори на въпроси, значителна част от които са поставени от пчелари или са породени 

от практиката на автора. Това обстоятелство определя тяхната неразривна връзка с пчеларската практика. Обхванати са 

многобройни страни от работата с пчелите, изяснява се хранителната и лечебна същност на пчелните продукти и 

приложението на пчелния мед, прашец, прополис (клей), восък, пчелна отрова и пчелно млечице. (из Предговор) 

Предметни рубрики: пчеларство – ръководства 

 Сигнатура: 31962 

Фрьолих, Гидо. Пчеларство с Top-Bar кошери : естествено, лесно, различно, 1. бълг. изд., 2019. 

Авторът предлага ясна, обобщена, методично разработена и най-вече изчистена от грешки технология на работа, която ще 

бъде много полезна и за пчеларите, работещи с кошер-лежаци. Освен специфичната тематика, свързана с управлението на 

пчелните семейства, в изданието са включени още подробни чертежи, фигури и разяснения, по които могат да се произведат 



самостоятелно както самите Top-Bar кошери в техния завършен вид, така и характерният за тях допълнителен инвентар. 

(издателят) 

Предметни рубрики: пчеларство – кошери – Top-Bar кошери 

  

Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство 

 Сигнатура: 31959 

Бояджиев, Николай Милчев. Биология, технологии и болести по рибите : част 1. Биология и стопанско значение 

на рибите и други водни организми, обект на аквакултурата : учебник за студнетите по ветеринарна медицина, 

2017. 

С течение на времето световният добив на риба се увеличава прогресивно, за да достигне в края на XX век близо 90 млн. 

тона годишно. Тази тенденция е във връзка, от една страна с диететиката на храненето, от друга – със задоволяване 

хранителните потребности на непрекъснато увеличаващото се население на планетата. Днес, в началото на третото 

хилядолетие, когато Земята има над 6 млдр. души население, илюзията за неизчерпаемите хранителни ресурси на Световния 

океан все още е жива и подклажда надежди, но те са неоснователни. (из Увод) 

Предметни рубрики: риби – биология  – учебници 



 Сигнатура: 31958 

Fish pathology, 4. [reprint] ed., 2016. 

This new, fully updated and expanded fourth edition builds upon the success of the previous editions which have made Fish 

Pathology the best known and most respected book in the field, worldwide.Commencing with a chapter covering the aquatic 

environment, the book provides comprehensive details of the anatomy and physiology of teleosts, pathophysiology and sytematic 

physiology, immunology, neoplasia, virology, parasitology, bacteriology, mycology, nutritional pathology and other non-infectious 

diseases. A final chapter provides extremely useful details of the most widely-used and trusted laboratory methods in the area. Much 

new infomation is included in this new edition, including enhanced coverage of any diseases which have become commercially 

significant since publication of the previous edition. (vetbooks.ir) 

Предметни рубрики: риби – болести 

  

Област на знанието: Планиране на населените места. Регионално и градско планиране. Ландшафтна, градинска и 

паркова архитектура 



 Сигнатура: ЕК 

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, 2018. 

This book has 43 Chapters including ecological approaches in making urban land use decisions, landscape design to develop public 

awareness, sustainability principles and landscape planning, effects of global climate change, landscape planning in urban design 

competitions, wetlands under the pressure of urbanization, landscape ecological analysis of the modern delta of the Ural river, 

microbial interactions in phyllosphere and rhizosphere, history of Edremit/Van cultural landscape, concept of urban square in 

sustainable cities, sustainability of cultural heritage assets, visual landscape quality, the role of the regional scale cultural, ecological 

properties of wooden building materials, tobacco in the historical process, antiurolithiatic activity of medicinal plants, green 

infrastructure plan in metropolitan cities, bio-fertilizers in organic agriculture, importance of fertilization programs in new production 

models, the role of ecotourism in the preservation and development of rural identity, some natural and exotic invasive plant species 

in turkey, modeling of urban sprawl using remote sensing data, ecological design in landscape architecture, vertical green systems, 

neighborhood effect in urban identity formation, greenways on railway route, structural equation modeling, evaluation of visual 

landscape quality, the contributions of green spaces to urban ecosystem, the effects of integrated urban water management on the 

quality of urban life, construction of rafting tourism strategic action plan, bronze age urban organization in mesopotami and green 

chemistry applications in textile industry. (the editors) 

Предметни рубрики: архитектура ; ландшафтна архитектура – устойчиво развитие 

  

Област на знанието: Обща история 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043029.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10043029(1).pdf


 Сигнатура: CDR 49 

Левски, Васил. Тефтерчето на Васил Левски : Agenda, 2017. 

Съдбата така е отредила, че гробът на Апостола на свободата Васил Левски не е запазен, няма ги неговите мощи, пред които 

да се поклоним. Единственото богатство, което ни е останало от него, са няколко кичура коса и документалното му 

наследство. Всичко написано от ръката му е важно и ценно, но един-единствен документ ни дава възможност да се вгледаме в 

неговия личен живот и душевността му – тефтерчето, писано през последните две години от живота му. (НБКМ) 

Предметни рубрики: българска история – личности – документи 

 Сигнатура: ЕК 

Левски, Васил. Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски : 1871-1872 България и Влашко : разчетен текст, 

2017. 

Книгата е съставена от две части: факсимилно издание и разчетен текст и коментар на личното тефтерче на Апостола. В това 

издание е направен нов прочит на личния бележник, придружен с подробен археографски коментар. За първи път са 

разчетени над 120 думи – една част задраскани от Васил Левски, а друга част – неправилно тълкувани досега. Бележникът за 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042994.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042994.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042994(1).pdf


първи път е представен самостоятелно факсимилно почти в автентичния му вид, огромна роля за което имат съставителите 

Цветолюб Нушев и Тодорка Томова от Народната библиотека, където се съхранява оригиналът на тефтерчето. (издателят) 

Предметни рубрики: българска история – личности – документи ; биографски материали 

 


