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Област на знанието: Компютърни науки

Сигнатура: II 3759
Харалампиев, Калоян. Работа с данни в SPSS, 2009.
Структурата на помагалото е следната: смислово то е разделено на един голям раздел – Работа с данни и няколко отделни
теми. Към големия раздел спадат първите пет глави. Те включват логическата последователност въвеждане-обработванезаписване на данните. В шеста глава е показано обобщеното (таблично) представяне на данните. Макар това да не е точно
работа с данни (и в този смисъл да не отговаря точно на заглавието на учебното помагало), то не е и анализ. Така че, може да
се каже, че в учебното помагало е представена цялата предварителна работа, която предшества анализа. Допълнително в
седма глава е показано как се работи със скриптове, които са още един допълнителен инструмент, подпомагащ
изследователя. Накрая, в осма глава, е показана работата с Help-а на SPSS, с чиято помощ всеки желаещ може да си проведе
кратък курс на самообучение за работа с SPSS. (из Предговор)
Предметни рубрики: компютърни програми – ръководства
Област на знанието: Управление
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Сигнатура: 32232
Господинов, Динко Величков. Управление на човешките ресурси в организации в неформалното образование :
учебник, 2020.
Съдържанието на настоящия учебник отразява накратко основните направления в управлението на човешките ресурси (УЧР)
– анализ на длъжност, планиране на човешките ресурси, тяхното набиране и подбор, обучение, мотивиране и оценка на
изпълнението. Направен е опит за отчитане на спецификата на УЧР в организациите в неформалното образование. Засегнати
са и някои от най-новите тенденции в УЧР – преминаването от УЧР към управление развитието на човешките ресурси
(управление на хора), управление на таланта, на организационната креативност и др. (из Увод)
Предметни рубрики: образователни институции – управление на човешките ресурси – учебници

Сигнатура: 32231
Господинов, Динко Величков. Управление на човешките ресурси в училищни организации, 2012.
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Целта на настоящата монография е на основата на проучената литература да се очертаят основните измерения на
изследванията в областта на управлението на човешките ресурси в средното образование. С оглед на това, в съдържанието на
монографията съзнателно е включена проблематиката с по-теоретичен характер. Независимо от това, в изложението са
използвани и редица примери от практиката на управлението на човешките ресурси. (из Увод)
Предметни рубрики: образователни институции – управление на човешките ресурси
Област на знанието: Библиотечно дело

Сигнатура: ЕК
Пол, Розвита и др. Измерване на качеството в библиотеките : оценяване на ефективността, 2011.
Библиотеките се различават по своите мисии и цели, колекции и услуги, както и по вида на обслужваното население. Заради
това не всички индикатори за ефективност в този наръчник могат да се прилагат за всяка библиотека. Комплектът индикатори
не е задължителен. Библиотеките трябва да изберат онези, които най-добре могат да се приспособят за техните нужди, а
местните условия може да наложат промяна в методите за събиране на данни. (из Предговор)
Предметни рубрики: библиотечни услуги – качество – измерване ; библиотеки – библиотечен мениджмънт
Област на знанието: Икономически науки
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Сигнатура: 32240
Промените в съвременната икономика и възможностите за България : студентски научни публикации от
проведено състезание по икономика, 2020.
Сборникът съдържа разработки на студенти, представени на провелото се на 03.12.2019 г. в Шуменския университет Епископ
Константин Преславски състезание по икономика на темо Промените в съвременната икономика и възможностите за България.
Организаторите на състезанието изразяват за поред път своята убеденост, че проявата е важна част от работата на катедрата
за стимулиране на творческата активност на студентите и привличане на вниманието им към решаването на значими
обществени въпроси. (доц. д-р Славена Стоянова)
Предметни рубрики: икономика – България

Сигнатура: ЕК
Green budgeting: towards common principles, 2021.
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Green budgeting means using the tools of budgetary policymaking to help achieve climate and environmental goals. These tools are
part of a country's annual and multiannual budgetary processes. To support European governments in their development of green
budgeting practices, the European Commission, the International Monetary Fund and the Organisation for Economic Co-operation
and Development worked jointly to define main elements and features of these practices, on the basis of existing green budgeting
frameworks. (Publications Office of the European Union)
Предметни рубрики: бюджетиране – зелен бюджет – Европейски съюз

Сигнатура: ЕК
Study on agri-food imports and their role in the EU supply chains : final report, 2022.
The study analyses the impacts of agri-food imports on EU agricultural production and agri-food processing sectors, including
economic, social and environmental implications in the 2005-2018 study period. It consists of 13 study questions answered through
a descriptive part, and an analytical part, complemented by five specific product case studies. The study finds that the impact of
agri-food imports was mainly complementary but also competitive, replacing EU production for a limited number of products. For
some products, the reliance of imports suggests a potential exposure to some economic and environmental risks. A number of
measures can be used to mitigate these. (Publications Office of the European Union)
Предметни рубрики: земеделска продукция – търговия – Европейски съюз ; околна среда – опазване
Област на знанието: Право. Правни науки
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Сигнатура: ЕК
Борба с престъпленията против околната среда и свързаните нарушения : осигуряване на съответствие в областта
на околната среда : ръководство, 2021.
The Guidance supports the work of environmental inspectors, police officers, customs officers, prosecutors, judges and others in
combating environmental crime and related infringements. Environmental infringements are contraventions of obligations aimed at
protecting the environment. Environmental crimes are environmental infringements that are or can be addressed through criminal
law. Related infringements are, first, environmental infringements which are addressed through means other than criminal law and,
second, non-environmental infringements, such as fraud, which are connected to environmental infringements. (Служба за
публикации на Европейския съюз)
Предметни рубрики: екологично право – Европейски съюз
Област на знанието: Образование
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Сигнатура: 32225
Идеи за нов университет, 2021.
Тази книга не е нито случаен сборник, нито тържествено юбилейно издание. На нея гледаме по-скоро като на своеобразна
антология на идеите за нов университет, появили се през последните 30 години заедно с раждането, растежа и
утвърждаването на НБУ. Това е книга, която се стреми да събере и пренесе между две корици послания, които ще ни
напомнят за пътя от вчера, ще ни дават по-точни ориентири днес и може би ще ни предлагат отговори на въпроси, които –
кой знае – ще си задаваме утре. (из За тази книга)
Предметни рубрики: висше образование – университети – България
Област на знанието: Науки за околната среда

Сигнатура: ЕК
Climate action in the post-COVID world : insights from EU-funded projects on how to build forward better, 2021.
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The recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change could not have been clearer about the urgent need to act on
the climate crisis if we want to save the planet and ourselves. Although the COVID-19 pandemic has been a stark reminder that our
well-being depends on the health of the planet, the recovery strategies offer a once-in-a-century opportunity for a genuine paradigm
shift towards a society that respects planetary boundaries. What advice can the research community give to policymakers at this
critical moment, against the backdrop of the decisive UN Climate Change Conference (COP26), to help them shape a greener, more
equitable and prosperous future for all? EU-funded Horizon 2020 projects have some ideas. (Publications Office of the European
Union)
Предметни рубрики: околна среда – опазване ; екологична политика – Европейски съюз

Сигнатура: ЕК
EEA environmental statement 2020, 2021.
The EEA's annual environmental statement report for 2020 conforms to requirements stipulated in the EU EcoManagement and Audit
Scheme (EMAS) Regulation. It contains information on the EEA's environmental management system (EMS), its environmental
performance in the year 2020, and the updated environmental targets and an action plan for 2021. The EEA has published an annual
environmental statement on its website since 2009. (Publications Office of the European Union)
Предметни рубрики: околна среда – опазване ; екологична политика – Европейски съюз
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Сигнатура: ЕК
Environmental statement 2020 : moving towards a sustainable future : 2019 results : consolidated version, 2021.
This Environmental Statement is the first one prepared under the Commission's new President, Ursula von der Leyen. The
Commission recognises the importance of Europe continuing its leading role on the global stage in reducing environmental impacts.
Its flagship European Green Deal emphasizes the importance of achieving tough emissions reductions in Member States while also
signalling the importance of sustainable food supply chains (Farm to Fork strategy) and maintaining biodiversity. (Publications Office
of the European Union)
Предметни рубрики: вредни емисии – ограничаване ; Европейски съюз – Европейски зелен пакт

Сигнатура: ЕК
Science for environment policy : European forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation, 2021.
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This Future Brief brings together the latest evidence on the ability of Europe's forests to support biodiversity while removing and
storing carbon from the atmosphere, while also providing ecosystem services necessary for climate adaptation and our well-being,
and contributing to the bioeconomy and reduction in use of fossil fuels. (Publications Office of the European Union)
Предметни рубрики: биоразнообразие – мониторинг ; гори – животински свят – опазване ; защитени видове
Област на знанието: Зоология

Сигнатура: II 3760
The diversity of fishes : biology, evolution, and ecology, 2 ed., 2009.
The authors have meticulously updated and revised the first volume as well as including a chapter on fish genetics into Part IV.
There is also a new co-author Brian Bowen to increase the genetics coverage. There will also be an increased section of illustrations
in a colour section. (Wiley-Blackwell)
Предметни рубрики: риби – биология
Област на знанието: Медицина. Медицински науки
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Сигнатура: 32238
Арнаудов, Атанас. Експериментални модели в биомедицинските изследвания, 2019.
В него (настоящия учебник) се разглеждат въпроси, свързани с използването на лабораторните животни в медикобиологичния експеримент, с техните биологични особености, методите на отглеждане и развъждане и по-важните заболявания
по тях. Важен акцент в изложения материал е хуманното отношение към лабораторните животни при тяхното отглеждане и в
условията на експеримент. (авторът)
Предметни рубрики: експериментална медицина – учебници

Сигнатура: 32227
Еникова, Росица. Ръководство за определяне срока на трайност на храните, 2010.
Неправилното определяне срока на трайност/годност на храните в много случаи може да компрометира продукта и да нанесе
непоправими загуби за всички по веригата – доставчик на суровини, производител, търговец/дистрибутор, потребител.
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Отчитайки важността на процеса, в Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци сме подготвили настоящото издание.
(СППЗ)
Предметни рубрики: храни – безопасност ; контрол – ръководства

Сигнатура: 32229
Aeromonas: human health criteria document, [2006?]
Aeromonas spp. are found worldwide in surface water (Hazen et al., 1978; Kersters et al., 1995), ground water (Kersters et al.,
1995), non-chlorinated drinking water (Gavriel et al., 1998), chlorinated drinking water (LeChevallier et al., 1983; Gavriel et al.,
1998), and bottled mineral water (Tsai and Yu 1997). Aeromonads are found in a wide variety of foods (Kirov 1993a). They are
found in the intestinal tract of humans and animals (Janda and Abbott 1998), raw sewage (Holmes et al., 1996), sewage effluents
(Holmes et al., 1996), activated sludge (Kampfer et al., 1996), and sewage-contaminated waters (Boussaid et al., 1991).
Aeromonads have been shown to grow in foods held at refrigerator temperatures (Palumbo and Buchanan 1988; Majeed and MacRae
1991; McMahon 2000). However, while aeromonads have been isolated from fish, shellfish, meats, dairy products, and fresh
vegetables, few foodborne outbreaks have been reported. (Summary)
Предметни рубрики: води – замърсяване – аеромонади ; храни – санитарен контрол
Област на знанието: Овощарство
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Сигнатура: 32239
Табаков, Сава Георгиев. Сравнително проучване на ябълковата клонова подложка Supporter 4 Pi 80 в разсадник и
интензивно насаждение в Южна България, 2019.
В България спецификата на климата е такава, че сортоподложковите комбинации трябва да преодоляват и много ниски зимни
и високи летни температури от порядъка на минус 30 до плюс 47 (градуса целзий), при които най-известната в света
подложка за интензивно ябълково производство M9 зпитва сериозни проблеми. Независимо от големия избор на подложки,
все още идеалната липсва (Sansavini et al., 1986). Ето защо, ние търсим една нейна алтернатива, която да сведе до минимум
трудностите за хората, отглеждащи ябълки в нашата страна и разширяваща познанията относно поведението на група от
съвременни сортове върху слабо познатата в съвременното ябълкопроизводство подложка Supporter 4Pi 80. (авторът)
Предметни рубрики: овощарство – ябълка – присаждане
Област на знанието: Ветеринарна медицина
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Сигнатура: 32230
Клинична паразитология и тропическа медицина, 2016.
Целта е да предоставим на лекарите съвременни данни по клинична паразитология и тропическа медицина – основа за
професионални знания и адекватно поведение към хората, потърсили медицинска помощ. В монографията е включена
информация за паразитозите и най-често срещаните инфекциозни и микотични болести, характерни за тропика. То е ценно
помагало по тропическа медицина за пребиваващите в тропическите страни и предпазните мерки срещу изненадите в
условията на тропика. (из Въведение)
Предметни рубрики: паразитология ; тропически болести

Сигнатура: 619:616-07(075.8)/Ч П 918/32233
Пропедевтика с клинично-лабораторна диагностика на вътрешните болести при домашните животни : чебник за
студентите по ветеринарна медицина, 2016.
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В учебника са описани основните клинични и параклинични методи и средства за изследване на болните животни при
поставяне на диагнозата. Спазен е класическия план на изследване на животните, като научнообусновано са разгледани
въпросите, свързани с анамнезата, подхода към болните животни, изследването на кожата, видимите лигавици, вътрешната
телесна температура, на сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната и нервната система. В раздела
за кръвта и урината се разглеждат актуални въпроси на клиничната лабораторна диагностика, като се посочват нормалните
стойности на редица параклинични показатели и тяхната интерпретация при различни болестни процеси. (издателят)
Предметни рубрики: домашни животни – пропедевтика – учебници ; клинична диагностика ; лабораторна диагностика

Сигнатура: 619:611.1(075.8)/Ч Р 977/II 3761
Ръководство за упражнения по ангиология, неврология, сетивни органи и кожни образувания на домашните
животни = Practical guide of angiology, neurology, sense organs and common integument of the domestic animals,
2018.
Настоящото ръководство е предназначено за студентите по Ветеринарна медицина, за даги подпомогне в процеса на
практическото обучение по ангиология, неврология, сетивни органи и кожни образования на домашните животни. За подоброто онагледяване и информативност на изданието, са използвани подходящи оригинални фигури, а също и такива,
цитирани от редица водещи автори. Терминологията е съобразена с Nomina Anatomica Veterinaria (2012). (авторите)
Предметни рубрики: домашни животни – кръвоносни съдове – ръководства ; нерви ; кожа
Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство
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Сигнатура: 639.3(075.8)/Ч Р 941/32222
Стратев, Деян и др. Болести по рибите, 2021.
В интензивното рибовъдство се въвеждат съвременни биотехнологии с оптимални условия за отглеждане на рибата. Въпреки
това съществуват предпоставки за възникване и разпространение на редица заболявания, свързани със значителни стопански
загуби. Спазването на ветеринарно-санитарните изисквания и своевременните профилактични мероприятия предотвратяват
появата или бързо ограничават и ликвидират възникналите заболявания по рибите. Затова ветеринарните лекари трябва да
познават видовете стопански риби, технологиите на отглеждане, болестите по рибите и най-вече тяхната диагностика,
профилактика и лечение (из Въведение)
Предметни рубрики: риби – болести – учебници

Сигнатура: 32228
Charan, Neha. Fish Diseases and Disorders, 2012.
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The book Fish Diseases and disorder trilogy addresses infectious diseases of fish and their disorders that arise due to viruses,
bacteria and fungi. The book is well written and contains updated information that reflects new developments in the field. This is a
must reference cum textbook for fish health specialists and veterinarians, microbiologists, zoologists and researchers and students in
aquaculture. This book follows fish infectious and focus largely on non-infectious disorder of development, growth and physiology of
wild and captive species. (SBS)
Предметни рубрики: риби – болести – инфекциозни болести
Област на знанието: География

Сигнатура: 32237
Научна конференция География, геополитика и обществено развитие, в чест на 60-годишнината на проф. д. н.
Атанас Дерменджиев, 17 октомври 2020 = Scientific Conference Entitled Geography, Geopolitics and Social
Development, in honor of the 60th anniversary of Prof. Dr. Habil. Atanas Dermendzhiev, 17 October 2020, 2021.
Научните търсения и изследвания на участниците в проведения на 17 октомври 2020 г. научен форум, посветен на юбиляра
професор доктор на науките Атанас Дерменджиев, под наслов География, геополитика и обществено развитие, са събрани в
настоящия сборник в шест тематични направления: История, културно-историческо наследство и културен туризъм;
Социално-икономическа география; География на населението и териториалните общности; Политическа география и
геополитика; Природна география; Географско образование. Те обединяват широкия спектър от интереси на авторите и
демонстрират сложните многоизмерни връзки и всеобхватността на географската наука. (Т. Драганова, М. Дойков)
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Предметни рубрики: география – научни форуми ; социално-икономическа география – учени – юбилейни чествания
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