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Област на знанието: Психология 

 Сигнатура: 31884 

Дилова, Маргарита Любенова. Експериментална психология на себепознанието, 2008. 

Какво знае човек за себе си, как получава това знание, как го използва в поведението си, в отношенията си с другите хора, 

доколко себепознаниието може да бъде вярно и какво пречи да бъде такова. Разбира се, на тези въпроси не са дадени 

окончателни отговори. В книгата се съпоставят различни теории и данни от различни източници и се прави опит за тяхното 

съчетаване в една по-цялостна концепция или поне за съпоставителния им анализ, като се обсъждат възможните пътища за 

решаването на неизяснените и спорни въпроси. (из Уводни думи) 

Предметни рубрики: психология – експериментална психология 

  

Област на знанието: Икономика 

 Сигнатура: 31887 

Каснакова-Иванова, Цонка Илиева. Историко-географски регион Тракия – история, култура, икономика, 2010. 



От гледна точка на новите модели на икономически растеж, културните измерения на икономическото поведение се нареждат сред 

факторите за функциониране на пазарните отношения. Икономиките преминали през преход през последните 15 години се 

превръщат в нова провокация върху връзката култура-развитие. Макар че, културата, историята, традициите са трудно измерими 

пътекозависими детерминанти, при реализиране задачите на проекта, може да се направят изводи, относно правата и обратна 

зависимост между културно-историческите модели от една страна и динамиката на основни показатели на социално-икономическото 

развитие от друга страна. Стремежът е и съхраняване на културно-историческото наследство като елемент от устойчивото 

съвременно социално-икономическо развитие да се превърне във важна част от стратегическите планове за развитие на местно, 

регионално и национално ниво с активното участие на различните институции, организации и заинтересовани лица. (из Цели, 

задачи и очаквани резултати)  

Предметни рубрики: регионално развитие – Южна България 

  

Област на знанието: Образование 

 Сигнатура: 31882 

Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление, 

2018. 

Настоящият материал разглежда процесите на съзнаване, управление и осъщствяване на политиките на Европейския съюз в 

областта на образованието и културата като специфични публични политики на над-национално ниво. Обект на изследване са 

двете над-национални политики, а негов предмет – постепенното им развитие и надграждане в рамките на интеграционния 

процес от теоретична, правна и институционална гледна точка. Основният въпрос, който си задава това изследване цели да 

изясни по какъв начин и с какви подходи се конструират политиките в областта на образованието и културата на пан-



европейско ниво и дали тяхното прилагане оказва влияние върху цялостното развитие на секторите (Европа – държави – 

институции). (из Въведение) 

Предметни рубрики: образование – политики – Европейски съюз 

 Сигнатура: 31886 

Йорданова, Лина Кирилова. Преподавател в 21-ви век – това е предизвикателство, 2018. 

А задачите по написването на тази монография са следните: 1. Преглед на основните информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), които промениха начините на  общуване и свързване в нашия живот. 2. Проучване на ИКТ среди и 

средства, които са подходящи за създаване на различна образователна и учебна среда. Монографията е съставена от увод, 

две глави и заключение. (из Увод)  

Предметни рубрики: образование – нови технологии 

  

  

Област на знанието: Етнология. Етнография 



 Сигнатура: 31881 

Петров, Петър и др. Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация, 2018. 

…Тези и редица други перипетии във всекидневието на земеделските стопани и производители на храни са разкрити при 

теренна етнографска работа, водещи в която бяха разговорите с тези хора. Техните разкази, мнения и оценки са намерили 

място в текстовете в настоящата книга. Гласовете им заслужават да бъдат чути наред с тези на интерпретиращите ги 

изследователи. (из Предговор) 

Предметни рубрики: етнология ; етнография – България 

  

Област на знанието: Медицина 

 Сигнатура: 31888 

Мухтаров, Марин. Кистна ехинококоза : подценена хронична болест: медицински, екологични, социално-

икономически аспекти, 2018. 



Авторът използва много източници на информация за заболяваемостта по света и у нас, за да очертае параметрите на 

проблема ехинококоза. Той разглежда клинико-епидемиологичните и ехографските особености, както и медико-социалните 

аспекти на кистната ехинококоза сред населението в Източните Родопи за 10 годишен период. Този комплексен подход дава 

възможност не само да се представи точна картина на проблема в конкретния район, но и да се направи съпоставка с 

различни периоди и места у нас и в чужбина, което от своя страна, е предпоставка за набелязване на конкретни мерки за 

решаването му. (из Предговор)  

Предметни рубрики: паразитни болести – ехинококоза 

 Сигнатура: 31879 

Пишмишева, Мария и др. Хеморагична треска с бъбречен синдром и Кримска-Конго хеморагична треска в 

България, 2018. 

Монографията предлага съвременни данни за епидемиологията на тези тежки инфекции, нови данни за разпространението им 

у нас, в съседни страни, в Европа и света. Информацията за актуалното разпространение на ВХТ е изключително значима, тъй 

като епидемиологичните данни са един от опорните пунктове за ранната, коректна диагноза и свързаната с нея терапия, и 

превенция на разпространението. (из Рецензия от проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн) 

Предметни рубрики: инфекциозни болести – хеморагична треска – България 



 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3638 

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] I, 2012. 

The first volume of the fundamental scientific work by the President of Turkmenistan, Doctor of Medicine, Professor Gurbanguly 

Berdimuhamedov was published in Turkmenistan. The main part of the first volume is about characteristics of medicinal plants 

coming in alphabetical order. Each type is characterized under a general scheme: description of the plants appearance; its biological 

characteristics; habitat distribution; natural stocks of this plant; crude drug contained in the medicinal plant; its chemical 

composition; application; methods of preparation and use. There are references to Turkmen, Russian and Latin names of each plant, 

their color images and annotations. In addition, the book provides for a calendar of collection of medicinal raw materials. It should 

be recalled that in the first volume of the Presidents work, along with the characteristics of medicinal plants, one can find an 

overview of achievements of Turkmen medicine over the past 14 years, a brief historical sketch of the study and application of 

medicinal plants in Turkmenistan, information about the content of biologically active substances in plants growing in the Turkmen 

land. recipes for preparation of medicines from herbs, leaves, fruits and roots of medicinal plants for curing various diseases, recipes 

of medicinal drinks. (издателят) 

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми 

 

  

  

  



  

 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3639 

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] II, 2010. 

The second volume of the fundamental scientific work by the President of Turkmenistan, Doctor of Medicine, Professor Gurbanguly 

Berdimuhamedov was published in Turkmenistan. The main part of the second volume, like in the first volume. is about 

characteristics of medicinal plants coming in alphabetical order. Each type is characterized under a general scheme: description of 

the plants appearance; its biological characteristics; habitat distribution; natural stocks of this plant; crude drug contained in the 

medicinal plant; its chemical composition; application; methods of preparation and use. There are references to Turkmen, Russian 

and Latin names of each plant, their color images and annotations, In addition, the book provides for a calendar of collection of 

medicinal raw materials. It should be recalled that in the first volume of the Presidents work. along with the characteristics of 

medicinal plants, one can find an overview of achievements of Turkmen medicine over the past 14 years, a brief historical sketch of 

the study and application of medicinal plants in Turkmenistan. information about the content of biologically active substances in 

plants growing in the Turkmen land, recipes for preparation of medicines from herbs, leaves, fruits and roots of medicinal plants for 

curing various diseases. recipes of medicinal drinks. Four Satisfaction guaranteed,or money back. (издателят) 

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми 



 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3640 

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] III, 2012. 

The book is illustrated with glossy photos of the plants. Berdymukhammedov, a former health minister, has authored several books 

on herbal medicine, the history of Turkmenistan's healthcare system, and Turkmen horses. (издателят) 

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми 

 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3641 

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] IV, 2012. 

The book is illustrated with glossy photos of the plants. Berdymukhammedov, a former health minister, has authored several books 

on herbal medicine, the history of Turkmenistan's healthcare system, and Turkmen horses. (издателят) 

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми 



 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3642 

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] V, 2013. 

A new book authored by Turkmen President Gurbanguly Berdymukhammedov has been unveiled in Ashgabat. The state-run news 

website Turkmenistan.ru reported on September 3, 2013q that the opening ceremony of the fifth volume of Herbal Remedies of 

Turkmenistan took place at the Health Ministry conference hall. The book reportedly provides a list of 150 so-called medicinal herbs 

that grow in Turkmenistan and explains how the plants can be used to help treat a range of illnesses. The book is illustrated with 

glossy photos of the plants. Berdymukhammedov, a former health minister, has authored several books on herbal medicine, the 

history of Turkmenistan's healthcare system, and Turkmen horses. (Turkmenistan.ru) 

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми 

  

Област на знанието: Ветеринарна медицина 

 Сигнатура: II 3635 

Ръководство за упражнения по образна диагностика във ветеринарната медицина, 2018. 



Нащоящото ръководство по образна диагностика е разработено в съотсветствие с програмата за обучение на студенти по 

ветеринарна медицина към Факултета по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет. То включва методите за 

изследване на различните органи, системи и области при кучето и котката, чрез конвенционалните рентгенови методи, 

ултразвуково изследване (където има приложение), контрастни рентгенови изследвания, компютърна томография, магнитно-

резонансна образна диагностика. (авторите) 

Предметни рубрики: рентгенология – учебници 

  

Област на знанието: Селско стопанство 

 Сигнатура: 31892 

Белоев, Христо Иванов и др. Земеделски машини II : прибираща техника, 2018. 

В учебника са разгледани основните видове машини за прибиране на реколтата от зърнените култури. Особено внимание е 

отделено на теоретичните основини на работата на отделните работни органи на прибиращите машини, принципните схеми на 

машините, пресмятането на основните кинематични, конструктивни и технологични параметри при тяхното проектиране. 

(авторите) 

Предметни рубрики: земеделска техника ; земеделски машини – прибиращи машини – учебници 



 Сигнатура: 31891 

Митев, Георги Великов. Технологии и системи за земеделско производство : учебник : 1 част. Основи на 

технологиите в земеделието, 2018. 

Поради голямото разнообразие на отглежданите културни растения, размера на земеделските стопанства и социално-

икономическите условия, досега прилаганите технологии за производство представят както възможности, така и пречки за 

усъвършенстване на технологичните процеси, комплексните технологични линии и технологичните комплекси от машини. 

Научните изследвания показват, че много култури, отглеждани в България, редовно изпитват негативното влияние на 

почвено-климатичните условия и прилагане на неподходящи технологии за отглеждане. Настоящият учебник представя в 

синтезиран вид основните фактори, влияещи върху развитието на растенията и технологичните процеси. (авторът) 

Предметни рубрики: агротехника ; земеделие – технологии – учебници 

 Сигнатура: 31880 

Попов, Владислав Харалампиев. Зелени буфери/биофилтри за опазване на околната среда, 2013. 



В настоящия труд са разгледани новостите в научните изследвания, свързани с използването на буферните/биофилтърните 

ивици като широко прилагано мероприятие за ограничаване на ерозията на почвата и замърсяването на водите. Разгледани 

са въпросите за тяхното значение за Европа и България и нормативните изисквания за тяхното установяване и поддържане, 

както и новостите в разкриване на хидрологичните процеси, протичащи в тях на ниво ландшафт и земеделски площи. 

Специално внимание е отделено на ролята на буферите/биофилтрите в прихващането и разграждането на замърсители от 

земеделски произход като торове и пестициди. Използвани са 177 литературни източника, отразяващи резултатите на 

български и чужди изследователи, и нормативни документи. Оделено е внимание на собствени проучвания, свързани с 

изясняване на най-съществените процеси в биофилтъра – инфилтрация и адсорбция, и неговата ефективност на тази база, 

като се представят приносите на автора в тези изследвания. Изяснява се и ролята на тревните видове в тези процеси. 

Предоставят се и насоки за дизайна на буферите/биофилтрите според съвременните изисквания. (авторът)  

Предметни рубрики: почви – ерозия – борба ; зелени биофилтри ; полезащитни горски пояси 

  

Област на знанието: Животновъдство 

 Сигнатура: 31876 

Герзилов, Васко. Отглеждане на мюлари : монография, 2017. 

Настоящата монография е посветена на отглеждането на междувидовия хибрид мюлар и засяга по-конкретно проблема по 

неговото получаване и използването му за производство на деликатесния продукт втлъстен черен дроб, по-известен в света 

като foie gras. В монографията са включени теми, отнасящи се до получаването и стопанското значение на мюлара, 

угояването на водоплаващи за производство на втлъстен черен дроб от древността до наши дни, дебата за и против относно 



бъдетото му производство, авторски научни изследвания върху репродуктивни характеристики на бащината родителска 

форма и получаването на еднодневни патета мюлари. В теоретичен аспект са преставени препоръките и вижданията на 

автора относно технологията по отглеждането на двете родителски форми, технологията по отглеждането на мюларите по 

време на растежния период и асистираното им угояване. (авторът) 

Предметни рубрики: патици – отглеждане 

 Сигнатура: 31877 

Международна научна конференция на тема: Животновъдството – традиции, биологично разнообразие и 

споделен опит, 27-28 април 2018 г., гр. Сливен = International Scientific Conference on Animal Husbandry – Trends, 

Biological Diversity and Shared Experience, 27-28 April, 2018 Sliven, Bulgaria, 2018. 

На Международната научно-приложна конференция на тема Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и 

споделен опит са представени иновациите в сектора, перспективите и генетичните ресурси. Проведена е в рамките на 

Четиринадесетото издание на Националното изложение по животновъдство в Сливен, където свои продукти представят повече 

от 15 български ферми. За първи път традиционното изложение се провежда заедно с научна конференция. В конференцията 

участват учени от 11 страни – България, Франция, Германия, Гърция, Македония, Чехия, Италия, Украйна, Молдова, 

Великобритания и Сърбия. Докладите са представени от 31 лектори в четири панела: Панел 1. Съвременни технологии при 

отглеждането на  селскостопанските животни; Панел 2. Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетичните ресурси; 

Панел 3. Преработка, производство и маркетинг на животински продукти;  Панел 4. Оценка и комуникация на риска при  

здравеопазване, хуманно отношение към животните и хранене на животните. Настоящият сборник съдържа резюметата на 

тези доклади. 



Предметни рубрики: животновъдство – конференции – доклади 

Област на знанието: Животински продукти 

 Сигнатура: 637(01)/Ч Б 242/31885 

Балтаджиева, Мария Ангелова и др. Библиография на българската литература в областта на млякото и 

традиционните български млечни продукти : [1900-2015], 2018. 
Изданието включва достъпната българска литература в горепосочената област, публикувана през периода 1900-2015 г. – 

научни трудове на български автори в реферирани наши и чуждестранни научни списания и научно-популярни издания; в 

сборници от нацинални и международни научни форуми (конгреси, симпозиуми, конференции, научни сесии и семинари); 

дисертации; книги; монографии; обзори; брошури; учебници и ръководства и др.  В него са включени публикации на 

български и чужди езици, в т.ч. и на чужди автори, които са провели изследванията си в България, в колектив с наши учени, 

или под тяхното ръководство. (из Предговор) 

Предметни рубрики: мляко ; млечни продукти – библиографии 

  

Област на знанието: Живопис 



 Сигнатура: II 3637 

Генова, Ирина Иванова. Италиански футуризъм и модерно изкуство в България : примерът на Николай Дюлгеров 

= Futurismo italiano e arte moderna in Bulgaria : L'esempio di Nicolay Diulgheroff, 2018. 

 
Италиянският футуризъм предизвикал интерес и въодушевление в България между двете световни войни, се преплита с други 

художествени явления. Изложбата показва различни артистични практики, които имат отношение към футуризма в Италия. 

Репродукции на художествени произведения, фотографии и документи изявяват български връзки с мрежите на авангарда, в които 

футуризмът заема важно място. Трансграничните контакти са визуализирани в схематични карти в долното поле на паната. Темата 

за италианския футуризъм и модерното изкуство в България поражда затруднения. Едното – в областта на формата и стила – и е 

общо за българската култура и се състои в хибридния характер на различните тенденции. Другото затруднение засяга историята на 

изкуството отвъд нашите граници и се отнася до политическата съдба на футуризма в Италия – връзките му с фашизма от средата на 

1920-те години насетне. Проектът – изложба и каталог – не отбягва тяхното обсъждане. (авторът) 

Предметни рубрики: изобразително изкуство – модернизъм – художници 

  

Област на знанието: Език. Езикознание. Литература 



 Сигнатура: II 3636 

Куртева, Галина и др. Здравейте : учебник по български език за чужденци : В1-В2, 2017. 
Представеният учебник е втората част и естествено продължение на добре познатия и утвърден учебник Здравейте – първа част, 

който вече повече от две години се прилага в обучението по български език на чужденци. Втората част продължава представянето 

на граматични, лексикални и комуникативни знания и умения в усвояването на български език като чужд. Надграждат се знанията 

от ниво A1-A2 и се развиват до ниво B1-B2, съгласно Европейската езикова рамка в чуждоезиковото обучение. Учебникът е 

предвиден главно за обучение на студенти във ВУЗ, но също така би могъл да се използва и при всяко обучение по български език 

като чужд. Той представя особеностите на българския език и дава социокултурна информация за България. (из Предговор) 

Предметни рубрики: български език – учебници за чужденци 

Област на знанието: История 

 Сигнатура: 31883 

Нисим, Габриеле. Човекът, който спря Хитлер : историята на Димитър Пешев, който спаси евреите на цяла една 

нация, 2018. 



Историята на Пешев притежава всички отличителни черти на модерна приказка: един човек, в драматична ситуация като 

войната и в пронацистко обкръжение, успява да мисли със собствената си глава, да вземе независими решения – 

продиктувани не от страх или от опортюнизъм – и да промени хода на историята. Това е моралното наследство, което Пешев 

ни оставя и което може да превърне паметта в жив и достоен за пример факт, както пише Цветан Тодоров. (НБУ) 

Предметни рубрики: България – история – личности – биографии 

  

  

  


