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Област на знанието: Наука и знание. Наукознание. Организация на умствения труд 

 Сигнатура: ЕК 

Управление и оценка на аграрната устойчивост в България и Китай, 2018. 

В България и Китай не съществуват задълбочени изследвания върху специфичните форми на управление на аграрната 

устойчивост, нито пък ефективни методи и цялостни оценки на равнището на устойчивост на този важен сектор на социално-

икономическия живот. Нещо повече, досега не са правени сравнителни изследвания на управлението и оценката на аграрната 

устойчивост в България и Китай, и на това как техният позитивен (и негативен) опит в тази област може да се използва в 

двете страни и в други страни в развитие. В тази книга се прилага холистичен интердисциплинарен подход и се прави оценка 

на системата за управление, както и на равнището на аграрната устойчивост в България и Китай. Книгата е резултат от 

продължаващото от няколко години научно сътрудничество на колектив от Института по аграрна икономика в София, с 

колективи от Факултет по икономика и мениджмънт на Университета за комуникации на Китай в Пекин и от Центъра за 

България в Жиао Тонг университет на Шанхай. (издателят) 

Предметни рубрики: научни изследвания – аграрна икономика – България ; Китай 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042569.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042569(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Christova-Balkanska, Iskra и др. Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy : 

International Scientific Conference Proceedings, 2017. 

This book contains a total of 27 contributions, divided in four thematic and one poster section. Each paper presents the views of its 

authors who are completely and solely responsible for the published texts. Just like the conference itself, the current edition offers an 

interesting mixture of scientific information, research approaches and achievements. Most of the contributions deal with the 

problems of the impact of EU policies after the 10 years of EU membership of Bulgaria and Romania, the economic development of 

the two countries as EU member states, their place in the global world and economy, as well as with some modern advances in 

international economics. (издателят) 

Предметни рубрики: икономическо развитие – научни изследвания – България ; Румъния ; конференции 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Assessing the impacts of EU regulatory 

barriers on innovation : final report, 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042568.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042568.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042550.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042550.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042568(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042550(1).pdf


This report summarises the results of the study Assessing the impacts of EU regulatory barriers on innovation. To obtain the 

necessary data, a European-wide survey was conducted in 2016. This study focused on four sectors: energy, food, health and water. 

Each of these four sectors addressed the innovation system and regulatory framework, alongside questions on challenges, innovation 

drivers and barriers. While regulatory barriers to innovation were identified for the whole economy as well as within the four sectoral 

studies, the overall impact of regulation on innovation is predominantly neutral to positive. The main regulatory barrier identified 

concerns conflicting regulation rather than a single type of regulation. The study also found that compliance with regulation creates 

innovation, with a net gain of EUR 3-6 billion per year in additional innovation investments and in terms of employment a net gain of 

120 000 additional jobs. Removing existing regulatory barriers could release up to EUR 4-8 billion on general innovation investment 

per year. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: иновации – регулация – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Food from the oceans : how can more food 

and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits, 2017. 

The ocean is one of the main systems of our planetary biosphere. It accounts for almost half of the planet's biological production, but 

a much smaller proportion of human food – about 2 percents of overall calorie intake and 15 percents of protein intake. This is no 

longer tenable given the nutritional needs of a growing population and over-stretched land-based resources. At the same time, with 

the oceans becoming warmer and more acidic, and with a larger proportion of the planet's population moving out of poverty, the 

global community needs to act together to ensure that the rights of future generations to a healthy and productive ocean are not 

compromised. (publications.europa.eu) 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042554.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042554.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042554(1).pdf


Предметни рубрики: рибни ресурси – устойчиво развитие – научни изследвания 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. How to apply the impact assessment tool on 

research and innovation : a practical guide, 2017. 

The Better Regulation Guidelines provide specific guidance on designing innovation-friendly legislation through a dedicated Ñresearch 

and innovation toolÒ on how to assess the innovation impacts of options for new legislative proposals. This practical guide is aimed 

at officials in the European Commission. It provides more details on the use of the tool and applies it to case studies on recently 

adopted sectoral regulations in the energy, food, health, transport and water sectors. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: научни изследвания ; изследователска политика – законодателство – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

European Research Council Executive Agency. Ten years 2007-2017 : ten portraits, 2017. 

For the past ten years, the European Research Council (ERC) has supported high-quality research projects impacting thousands of 

people across Europe. This book offers ten views on this endeavour. They come from scientists who set out to push the frontiers of 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042555.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042555.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042559.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042555(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042559(1).pdf


knowledge. They come from entrepreneurs who translate the researchersÒ findings into new economic activities producing good 

quality jobs. They come from patients who place their hopes in the scientific breakthroughs that can change the way their diseases 

affect them. They come from an outstanding scientist who cares to make science more accessible to the society at large and its 

irreplaceable power more evident to people in charge. This book presents an aspect of reality usually hidden from the public eye, 

instants in the lives of a handful of individuals that make the ERC's action really meaningful. Through these photographs and short 

texts, you will have a chance to get closer to some less evident stakeholders the ERC is empowering. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: научни изследвания ; изследователска политика – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

IMI 2 Joint Undertaking. Carrying the torch for medical innovation, 2017. 

The innovative medicines initiative (IMI) was launched in 2008 as a public-private partnership between the European Union and the 

European Federation of Pharmaceutical industries and Associations (EFPIA). We are working to improve health by speeding up the 

development of innovative medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. We do this by covering 

the full spectrum of drug discovery and development, from understanding the underlying causes of disease and identifying potential 

drugs and drug targets, through testing potential drugs for safety and efficacy, to clinical trial design, and monitoring the benefits 

and risks of medicines and vaccines once they are in use. In our second phase, IMI2, we remain focused on the needs of patients 

and society, and on delivering tools and resources to speed up the development of urgently-needed treatments. In line with Horizon 

2020, we also cover the later stages of drug development, and are working more closely with partners from other sectors (e.g. 

diagnostics, animal health, IT, imaging, etc.). (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: биотехнологии – лекарствени средства ;  фармакология – иновации – Европейски съюз 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042549.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042549(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Jean-Noel, Druon. Ocean productivity index for fish in the Arctic Ocean : Initial assessment of satellite-derived 

plankton-to-fish productive habitats, 2017. 

The Joint Research Centre explores the potentials of a satellite-derived index (the Ocean Productivity index for Fish – OPFish) at 

large scale to represent the production of high tropic level communities (fish) and its variability after currently observed climate 

change during the period 2003-2016 in the Arctic Ocean. The OPFish uses the daily detection of productive oceanic features 

(chlorophyll-a [CHL] fronts) from ocean colour satellite sensors at 1/24-degree resolution as a proxy for food availability to fish 

populations. These productive features, such as eddies or gyres, were shown to attract fish and top predators as they are active long 

enough (from weeks to months) to allow the development of mesozooplankton populations. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: научни изследвания – морски ресурси – Северен ледовит океан 

Област на знанието: Статистиката като наука 

 Сигнатура: 311.31/Ч Н 333/II 3626 

Национален статистически институт. Статистически годишник 2016, 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042588.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042588.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042588(1).pdf


Пред Вас е 84-то издание на Статистическия годишник на Република българия. В Него е включена актуална статистическа 

информация за живота на българското общество. Представени са резултатите от последните изследвания, характеризиращи 

състоянието и тенденциите в демографията, околната среда, икономиката, здравеопазването, образованието, културата и 

други важни стопански отрасли. (С. Цветарски – Председател на НСИ) 

Предметни рубрики: статистика – годишници – България 

 Сигнатура : 311.31/Ч С 732/31814 

Национален статистически институт. Статистически справочник 2017, 2017. 

Публикацията съдържа актуална информация за демографското, социално-икономическото и културното развитие на страната 

на национално и регионално ниво. Обхванати са важни области на икономиката, околната среда, здравеопазването, 

образованието, туризма, информационното общество и други стопански отрасли. Информацията в отделните раздели е 

представена с таблици, графики и кратки методологични бележки. Източник на данните са Националният статистически 

институт, Българската народна банка и органите на статистиката, като и международни организации – Евростат, ООН, 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други. (С. Цветарски – Председател на НСИ) 

Предметни рубрики: статистика – справочници – България 



 Сигнатура: ЕК 

Eurostat. Agriculture, forestry and fishery statistics : 2017 edition, 2017. 

This Agriculture, forestry and fishery statistics statistical book provides a selection of topical data. Information is presented for the 

European Union (EU) and its Member States, and is supplemented (when available) with data for EFTA members and for the 

acceding and candidate countries to the EU. This publication aims to cover some of the most popular data within the domain of 

agriculture, forestry and fishery statistics. It may be viewed as an introduction to European statistics in this area and provides a 

starting point for those who wish to explore the wide range of data that is freely available on Eurostat website. 

(publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: селско стопанство – статистика – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

Eurostat. Energy, transport and environment indicators : 2017 edition, 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042551.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042587.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042551(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042587(1).pdf


This publication presents a selection of topical data. Most data cover the European Union and its Member States, while some 

indicators are provided for other countries, such as members of EFTA, and candidate and potential candidates to the European 

Union. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: околна среда – статистика – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

Eurostat. Globalisation patterns in EU trade and investment : 2017 edition, 2017. 

This Eurostat publication provides information to describe patterns of economic globalisation: it focuses on developments for 

international trade and investment in the European Union (EU) and its 28 Member States from a business perspective, analysing 

exchanges between traders and patterns of behaviour within and between enterprises. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: международна търговия – статистика – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

Eurostat. Smarter, greener, more inclusive : indicators to support the Europe 2020 strategy : 2017 edition, 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042552.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042553.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042552(1).pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042553(1).pdf


Indicators to support the Europe 2020 strategy continues the series of Eurostat flagship publications providing statistical analyses 

related to important European Commission policy frameworks and relevant economic, social and environmental phenomena. This 

publication supports the Europe 2020 strategy by monitoring progress towards the targets and goals defined under the three 

mutually reinforcing priorities of smart, sustainable and inclusive growth. The analysis in this publication is based on the Europe 

2020 headline indicators chosen to monitor progress towards the strategys targets. Other indicators focusing on specific subgroups 

of society or on related contextual issues are also used to deepen the analysis and present a broader picture. The data used mainly 

come from official European Statistical System sources and are disseminated by Eurostat. The updated 2017 edition covers the 

period from 2002 or 2008 up to the most recent year for which data are available (2015 or 2016). (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: икономическа политика – устойчиво развитие ; статистика – Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК 

Eurostat. Sustainable development in the European Union : monitoring report on progress towards the SDGs in an EU 

context : 2017 edition, 2017. 

Sustainable development is firmly anchored in the European Treaties and has been at the heart of European policy for a long time. 

The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 sustainable development goals (SDGs), adopted by the UN General 

Assembly in September 2015, gives a new impetus to global efforts for achieving sustainable development. The EU is fully 

committed to playing an active role to maximise progress towards the sustainable development goals. This publication, Sustainable 

development in the European Union : monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, marks the beginning of 

EurostatТs regular monitoring of progress towards the SDGs in an EU context. The analysis in this publication builds on the EU SDG 

indicator set, developed in cooperation with a large number of stakeholders. The indicator set comprises 100 indicators and is 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042584.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042584.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042584(1).pdf


structured along the 17 SDGs. For each SDG, it focuses on aspects which are relevant from an EU perspective. The monitoring report 

provides a statistical presentation of trends relating to the SDGs in the EU over the past five years (short-term) and, when sufficient 

data are available, over the past 15 years (long-term). The indicator trends are described on the basis of a set of specific 

quantitative rules. Trends are visually represented by arrows: green upward arrows show progress towards the sustainable 

development goals while red downward arrows indicate movements away from them. The inclination of the arrows takes into 

account the speed of change. (Publications Office of the European Union) 

Предметни рубрики: икономическа политика – устойчиво развитие – статистика ; Европейски съюз 

Област на знанието: Социология 

 Сигнатура: 318011 

Антропология на изток от Рая : юбилеен сборник в чест на 25 години департамент Антропология и 60-

годишнината на проф. Пламен Бочков, 2017. 

Представяният том не просто отбелязва две годишнини в департамент Антропология на НБУ, но очертава и четвъртвековното 

развитие на дисциплината антропология в България. Как се институционализира тази дисциплина у нас, Кои са 

преподавателите по антропология в НБУ през годините, Какви са изследователските търсения на българските антрополози, С 

какви други дисциплини си взаимодейства антропологията. Отговорите на тези и на други въпроси могат да се открият в 

статиите в сборника. Сред авторите са световноизвестни имена като проф. Асен Баликси, проф. Майк Федърстоун, проф. 

Клаус Рот, проф. Кристиян Джордано и др. Събитието предлага среща с българските автори в тома и дискусия за миналото, 

настоящето и бъдещето на антропологията в НБУ и в България. (nbu.bg) 

Предметни рубрики: антропология – юбилейни сборници 



 Сигнатура: 31813 

Елчинова, Магдалена Борисова. Невидимата общност: православните българи в Истанбул, 2017. 

Книгата представя антропологическо изследване на православните българи, родени и живеещи вече няколко поколения в 

Истанбул. теренната работа, чиито резултати са в основата на дискусията, е проведена в мегаполиса в периода 2010-2013 г. 

целта на изследването е да се опишат и анализират в дълбочина процесите на формиране и организиране на общността на 

истанбулските българи, както и на изразяване на етническата им принадлежност. В различните глави се акцентира върху 

важни аспекти от живота на членовете на общността: паметта за миналото и установяването на предците им в Истанбул; 

битието им като градско малцинство, част от мултикултурната мозайка в големия град; демографски тенденции и социални 

характеристики; културен календар. Тези особености се разглеждат в контекста на мегаполиса и на турското 

общество. (издателят) 

Предметни рубрики: българска общност – Истанбул 

 Сигнатура: 31809 

Коев, Кольо Видев. Етнометодология и логика на всекидневното разбиране, 2017. 



Макар настоящата книга да е фокусирана върху етнометодологията и анализа на разговори, тя има специфичен двоен 

метаприцел. Тя е съсредоточена върху логиката на етнометодологическата работа, върху онова, което изгражда 

eтнометодологията като нагласа и работна програма, като в същото време се опитва да разкрие една скрита понятийна 

работа, която систематично се заличава от образа на емпирична практика. Този анализ позволява да се очертаят теоретични 

родства по избор, чиито следи все повече избледняват в Изследвания по етнометодология и след тях. Това пък открива 

възможността етнометодологията да се използва и като призма, през която се разглежда ситуацията на съвременната 

социология, изправена пред необходимостта да проблематизира и описва всекидневните практики. В книгата 

етнометодологията се взема като призма и в друг смисъл. През етнометодологическото изявяване на членовите методи се 

очертават различни логически фигури на всекидневните практики. Чрез тях се гради, поддържа и възстановява 

всекидневното разбиране, без да се прибягва към външна на това разбиране рационалност. (nbu.bg) 

Предметни рубрики: етнометодология 

 Сигнатура: 31810 

Федърстоун, Майк. Консумативна култура и постмодернизъм, 2017. 

Свързването на консумативната култура с постмодернизма всъщност беше това, което породи големия интерес към изследване 

на актуалността на постмодерното. Творчеството на Фредрик Джеймисън беше особено влиятелно в това отношение. 

Постмодернизмът се разглеждаше като културната логика на късния капитализъм, като трета фаза на капитализма – тази на 

консумативното общество от периода на Втората световна война. В резултат консумативното общество се възприема като 

наситено с култура общество, при което производството се подхранва от консумацията чрез циркулиране на прекомерно 

много знаци и образи, което поражда както симулационната култура на Дисниленд, така и един промискуитет на стиловете, 



който претоварва традиционната културна сфера с литературна и художествена продукция. Докато според Джеймисън новата 

масова консумативна култура унищожава интелектуалната култура, според Бел една част от интелектуалния и художествения 

елит, свързана с развитието на модернизма през 20-те години на XX век, е тази, която легитимира нарушаването на 

културните правила и хедонистичните тенденции в зараждащата се консумативна култура. (из Предговор) 

Предметни рубрики: социология на културата ; социална динамика 

Област на знанието: Политика. Политически науки 

 Сигнатура: 31816 

Шикова, Ингрид Симеонова. Европейски фондове, програми, проекти 2014-2020, 2015. 

Книгата представя максимално достъпна и ясно обобщена и систеатизирана информация за европейските фондове и програми 

през периода 2014-2020 г. Изданието има справочен характер и е полезно практическо помагало за всички, които имат 

интерес към участие в европейските програми. Целта му е всеки да намери своята програма и да преоткрие многобройните 

възможности, за които не е подозирал. Известно е, че успехът принадлежи на информираните. (издателят) 

Предметни рубрики: международно икономическо сътрудничество – Европейски съюз 

Област на знанието: Висше образование. Висши училища. Университети 



 Сигнатура: ЕК 

Европейска комисия, ИАОАК. Модернизиране на висшето образование в Европа : академичен персонал 2017 г., 

2017. 

Докладът изследва актуалната реалност на академичния състав в променящия се свят на висшето образование в Европа. Той 

е съсредоточен върху изискванията за квалификация на академичния състав, процеса на набиране на персонал, условията за 

наемане и работа в академичните среди, въздействието на външното осигуряване на качеството и стратегиите на най-високо 

ниво за интернационализация. Той включва и национални диаграми, които показват основните характеристики на 

категориите на академичния състав. Докладът се основава главно на качествени данни, събрани от мрежата Евридика, които 

обхващат системи за висше образование в 35 страни. Събирането на данни е фокусирано върху академичния състав, основно 

отговорен за преподаването и/или научните изследвания. В допълнение се използват също така количествени данни от 

Евростат и Европейски регистър на висшето образование (ETER), както и информация, събрана от изследванията, разработени 

за този доклад, на синдикатите и агенциите за осигуряване на качество. (Служба за публикации на Европейския съюз) 

Предметни рубрики: висше образование ; университети – академичен състав – квалификация ; образователна политика – 

Европейски съюз 

Област на знанието: Астрономия 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042556.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042556.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042556(1).pdf


 Сигнатура: 31812 

Георгиев, Цветан Борисов и др. Астрономия, 2017. 

Книгата представя главните факти, зависимости и интерпретации, залегнали в основата на астрономията – видими и истински 

движения на космическите обекти, небесни координати, строеж и еволюция на Земята, луната, планетите и Слънцето, строеж 

и еволюция на звездите, звездните системи, Млечният път и галактиките. Разглеждат се физическите условия и процеси при 

космическите обекти и методите за тяхното изучаване. (издателят) 

Предметни рубрики: астрономия – учебници 

Област на знанието: Зоология 

 Сигнатура: ЕК 

Христов, Йордан и др. Състояние на широко разпространените птици в България : 2005-2011 = The State of 

Bulgaria's Common Birds, 2013. 

Птиците на земеделските земи продължават да намаляват със значителни темпове. Сред видовете с най-неблагоприятна 

тенденция са пъдпъдъкът (-51 процента), червеноглавата сврачка (-56 процента ), посевната врана (-62 процента), 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042532.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042532.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042532(1).pdf


сирийскиятпъстър кълвач (-50 процента), червеногърбата сврачка (-41 процента), селската лястовица (-34 процента), 

домашното врабче (-32 процента). Птиците, обитаващи земеделските земи, намаляват с 14 процента спрямо 2005 г. Сред 

основните заплахи за състоянието на птиците в земеделските земи е премахването на храстите, разораването на пасищата и 

прекомерната употреба на пестициди. С най-значително увеличение е голямото белогушо коприварче (126 процента). През 

2011 г. са преброени птиците в 117 площадки. (авторите) 

Предметни рубрики: птици – България 

Област на знанието: Санитарна инспекция и контрол 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. Mitigation measures in place for Campylobacter 

spp. in poultry : overview report, 2017. 

The public health burden caused by Campylobacteriosis is of major concern and discussion on how to better address the risk linked 

to this pathogen are taking place at EU level. This is an overview report on a series of fact-finding missions carried out in three 

Member States and two EFTA countries between 2015 and 2016 in order to gather information and gain an overview of mitigation 

measures in place concerning Campylobacter spp. in poultry. The report describes the measures (actions put in place for preventing) 

reducing or eliminating Campylobacter risk in the production and distribution of poultry meat (farm, processing or retail level). It 

identifies any good practice that could contribute to this goal and provides information on research activities and innovative / pilot 

methods applied. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: птиче месо – Кампилобактер – предотвратяване на риска 

Област на знанието: Селско стопанство 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042547.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042547.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042547(1).pdf


 Сигнатура: 31814 

Хинковски, Цено Стоянов. Пътеката на спомените, 2017. 

Мемоарната книга на акад. Цено Хинковски е събрала много от изказванията на негови ученици, съратници и последователи 

като за водещ ръководител в областта на селскостопанската наука. Те допълват спомените му и показват, че големият учен 

остава вдъхновяващ пример за новите поколения аграрни учени и специалисти. (Акад. издателство "проф. Марин Дринов") 

Предметни рубрики: селско стопанство – учени – мемоари 

Област на знанието: Растениевъдство 

 Сигнатура: ЕК 

Delchev, Grozi. Chemical control of weeds and self-sown plants in eight field crops : chemical control of weeds in 

wheat, canola, sunflower, maize, sorghum, pea, coriander  and milk thistle, 2018. 

This Monograph includes studies on chemical control of weeds and self-sown plants in eight field crops: durum wheat (Triticum 

durum Desf.), winter oilseed canola (Brassica napus L.), oil-bearing sunflower (Helianthus annuus L.), grain maize (Zea mays L.), 

grain sorghum (Sorghum bicolor Moench.), winter forage pea (Pisum sativum L.), coriander (Coriandrum sativum L.) and milk thistle 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042581.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042581.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042581(1).pdf


(Silybum marianum Gaertn.). The studies are result of 17 three-year field experiments. All of experiments were carried out during 

2008 – 2017 period. The study found the efficacy against weeds and self-sown plants of 143 herbicides, including: 32 herbicides in 

wheat, 21 herbicides in canola, 18 herbicides in sunflower, 24 herbicides in maize, 16 herbicides in sorghum, 8 herbicides in pea, 12 

herbicides in coriander and 12 herbicides in milk thistle. A large number of herbicide combinations and herbicide tank mixtures have 

also been tested. It was investigated the influence of herbicides, herbicide combinations and herbicide tank mixtures on grain yield, 

grain quality for for growing of the relevant crops. (авторът) 

Предметни рубрики: плевели – защита на растенията – химически методи 

 Сигнатура: ЕК 

Delchev, Grozi. Late use of herbicides in durum  wheat crop (Triticum durum Desf.) : late use of herbicides during stem 

elongation and maturing stages of durum wheat (Triticum durum Desf.), 2018. 

This Monograph includes studies on chemical control of weeds in durum wheat. In the investigations have been tested 21 

antibroadleaved herbicides 5 antigraminaceous herbicides, 2 combined herbicides, 1 total herbicide and 4 herbicide tank mixtures. 

They are applied during tillering, stem elongation or maturing stages of durum wheat. All of experiments were carried out during 

2004 – 2014 period. The experiments were carried out with 4 Bulgarian durum wheat cultivars (Triticum durum Desf.). It was 

investigated the influence of herbicides and herbicide tank mixtures on durum wheat grain yield, grain quality for processing and 

sowing characteristics of seeds. It was established technologically the most valuable variants from the viewpoint of technology for 

durum wheat growing. (авторът) 

Предметни рубрики: твърда пшеница – плевели ; защита на растенията – хербициди 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042582.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042582.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042582(1).pdf


 Сигнатура: ЕК 

Delchev, Grozi. Mixability of herbicides with growth regulators and foliar fertilizers : mixability of herbicides with 

growth regulators and foliar fertilizers in durum wheat (Triticum durum Desf.), 2018. 

This Proceedings book includes 27 scientific articles on 1 general topic. Mixability of 3 types of herbicides (antigraminaceous, 

antibroadleaved and combined) with 2 types of growth regulators (stimulators and retardants) as well as with foliar fertilizers 

(complex and organic) in durum wheat has been studied. They are result of 9 three-year field experiments (3 articles from each 

experiment). All of experiments were carried out during 2007 – 2012 period. In the investigations have been tested tank mixtures of 

7 antigraminaceous herbicides, 9 antibroadleaved herbicides and 6 combined herbicides by one hand, with 6 stimulators, 5 

retardants, 3 complex foliar fertilizers and 1 organic foliar fertilizer by other hand. The experiments were carried out with 7 Bulgarian 

durum wheat cultivars (Triticum durum Desf.). It was investigated the influence of herbicides, growth regulators, foliar fertilizers and 

their tank mixtures on durum wheat grain yield, grain quality for processing and sowing characteristics of seeds. It was established 

technologically the most valuable variants from the viewpoint of technology for durum wheat growing. (авторът) 

Предметни рубрики: твърда пшеница – регулатори на растежа 

Област на знанието: Животновъдство 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042583.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042583.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042583(1).pdf


 Сигнатура: 636.5(084)/Ч A 95/II 3625 

Avian anatomy : textbook and colour atlas, 2016. 

Bringing together annotated images and anatomical descriptions, this reference book is a unique combination of a practical, clinically 

oriented textbook and pictorial atlas of avian anatomy.Containing very high quality photographs, including histological and 

radiographic images and schematic diagrams, this edition focuses on ornamental birds and poultry. Among the various species 

examined are chickens, ducks and geese, as well as budgerigars, psitaccines and many others. In addition, wild bird species such as 

the common buzzard and falcon are taken into account and raptors are featured in a dedicated new chapter.Translated from 

Anatomie der Vogel, first published by Schattauer, Avian Anatomy is an ideal book for veterinary practitioners and students. 

(amazon) 

Предметни рубрики: птици ; домашни птици – анатомия – атласи 

 Сигнатура: ЕК 

European Commission,  Joint Research Centre. Mitigation measures in place for Campylobacter spp. in poultry : 

Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), 2017. 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042548.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042548.pdf
http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042548(1).pdf


This BREF contains 10 chapters. Chapter 1 provides general information on pig and poultry production in Europe. Chapter 2 

describes the major activities and production systems used in intensive poultry or pig production. Chapter 3 contains information on 

the environmental performance of installations in terms of current emissions, consumption of raw materials, water and energy. 

Chapter 4 describes in more detail the techniques to prevent or, where this is not practicable, to reduce the environmental impact of 

operating installations in this sector that were considered in determining the BAT. This information includes, where relevant, the 

environmental performance levels (e.g. emission and consumption levels) which can be achieved by using the techniques, the 

associated monitoring and the costs and the cross-media issues associated with the techniques. Chapter 5 presents the BAT 

conclusions as defined in Article 3(12) of the Directive. Chapter 6 presents information on emerging techniques as defined in Article 

3(14) of the Directive. Chapter 7 is dedicated to concluding remarks and recommendations for future work. (publications.europa.eu) 

Предметни рубрики: интензивно птицевъдство ; интензивно свиневъдство – устойчиво развитие ; околна среда – опазване 

Област на знанието: Литература 

 Сигнатура: 821.163.2-2/Ч П 517/II 3624 

Нов български университет. Пиеси за спаведливостта, 2017. 

В България има конкурси, които от години подпомагат развитието на драматургията. Правят го и утвърдени вече организации 

и пестижни институции, като присъждат своите годишни награди за театрална драматургия. Защо тогава е нужно да се 

учредява още един конкурс и защо той е иницииран именно от Нов български университет. Причините могат да се обединят в 

три групи. Първата засяга пряко предмета на конкурса, тоест драматургията. Втората – функциите на Университета в 

България, а третата произтича от двете. Става дума за необходимостта от създаване на постоянно действаща, макар и малка, 



интелектуална и творческа общност, която да осмисля културните процеси и да рефлектира върху тях, а драматурзите да 

станат част от нея. (В. Дечева) 

Предметни рубрики: драматургия – литературни конкурси 

 Сигнатура: 821.134.2/Ч О-741/31815 

Ортега и Гасет, Хосе. Мисията на университета и други есета на тема образование и педагогика, 2016. 

… събирам в тази книга редица студии на Ортега, посветени на образованието и педагогиката, както бе направено и в други 

заглавия на тази нова колекция. Приносът на Ортега – преподавател по професия и педагог по призвание – към този 

критичен и ключов проблем е един от най-съществените за съществуване на възможна реформа на съвременното общество, а 

също и грижата за синхронизиране на темите на преподаването с най-новите изисквания на съвременното общество, която 

придружава Ортега до края на дните му, както и читателят ще се увери в тези страници. Специално внимание заслужава 

лекцията На стогодишнината на един университет от 1932 година и разглеждания в нея въпрос за оригиналността на 

университетската институция в европейската култура. Това ново издание, в което тексът е сверен с оригиналите, съдържа, от 

друга страна, и доклада Бележки за едно Висше училище по хуманитерни науки, който се публикува за първи път тук. (П. 

Гарагорри – из Уводни бележки) 

Предметни рубрики: висше образование – университети ; философи – есета 
 


