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Направление Развитие и управление на колекции, Д. Стоянова 
  



 

Област на знанието: Международни отношения. Външна политика 

 

 Сигнатура: 31749 

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив. Съвременни заплахи за сигурността на Европа [Текст] 
: международна научна конференция, 15 апр. 2016, Пловдив, 2016. 

 
Сборникът съдържа представените доклади на водещи преподаватели от Софийски университет Св. Климент 

Охридски, УНСС, Академия на МВР, Военна академия Георги С. Раковски, Национален военен университет Васил Левски - 

Шумен, Нов български университет, Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Калифорнийски университет, Институт за 

изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, Великотърновски университет Св. св. Кирил и 

Методий, Технически университет - Габрово, Аграрен университет - Пловдив, Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 

Русенски университет Ангел Кънчев, Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация за обществено- 

икономически проучвания. Основният доклад на международната научна конференция е представен от проф. д-р Димитър 

Йончев. Докладите са в тематичните направления: Национална и международна сигурност; Политика и международни 

отношения; Икономика и туризъм; Управление и администрация; Маркетинг и мениджмънт; Социология и културология; 

Европейски и световни организации. 

 
Предметни рубрики: сигурност - Европа - научни конференции; национална сигурност ; международна сигурност 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнатура: 31748 
 

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив. Съвременни заплахи за сигурността на Европа [Текст] 

: международна научна конференция, 15 апр. 2016, Пловдив : Студентска секция, 2016. 

 
В обособената специална Студентска секция на конференцията, младите автори представят вижданията си за 

актуалните процеси в Европа, свързани с миграционния натиск, терористичните актове, както и опазването на националните 

граници и сигурността на гражданите. На международната научна конференция участват с доклади експерти от Съединените 

американски щати, Русия, Сърбия, Босна и Херциговина и Македония, присъстват представители на местната власт, изявени 

учени и общественици. 

 
Предметни рубрики: сигурност - Европа - научни конференции; национална сигурност ; международна сигурност 

 

 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки 

 

  Сигнатура: II 3615 



 

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив. Юбилеен сборник в чест на 90 годишнината на професор 

доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов [Текст], 2016. 

 
Научните интереси на проф. Трендафилов са преди всичко в сферата на историята и критичния анализ на 

икономическите теории, както и в сферата на позитивния анализ на новите тенденции и явления в развитието на 

капиталистическата пазарна икономика през призмата на теориите за кризите и циклите, регулативизма и научно- 

техническия прогрес. (из Биография) 

 
Предметни рубрики: икономически науки - учени - юбилейни сборници 

 

  Сигнатура: 31747 

Съботинова, Диана. Международна търговска политика [Текст], 2016. 

 
В съвременния свят държавите както винаги са изправени пред задачата да намерят разумния баланс между 

свободната търговия и протекционизма. Аргументите на съвременните протекционисти като цяло се свеждат до 

необходимостта от запазване на икономическата независимост и защита на зараждащата се индустрия (новородените 

отрасли). Днес тези аргументи често имат субективен характер и отразяват влиянието на заинтересовани групи или други 

специфични съображения. Анализът на развитието на търговията през последните няколко века позволява с увереност да се 

твърди, че страните, които се придържат към политиката на свободната търговия, преуспяват, докато издигането на бариери 

пред търговията и затварянето на пазарите води до икономическа деградация. Този извод се потвърждава от 

икономическата история на редица развити страни, както и на най-успешните развиващи се страни. (из монографията) 



 

Предметни рубрики: международна търговия 

 

  Сигнатура: ЕК 

чети онлайн 
 

Център за изследване на демокрацията. Английско-български речник по корпоративно право [Текст : 

Електронен ресусрс] : A-Z = English-Bulgarian Corporate Governance Dictionary, 2016. 

 
Речникът съдържа около 300 широко използвани термина и терминологични съчетания от най-динамично развиващата 

се област на корпоративното управление, а също така и от областта на правото, счетоводството и финансите, борсите и 

данъчната дейност. Стремежът на авторите е бил да се намери възможно най-правилния превод или езиков еквивалент на 

английския термин, а за много понятия са включени допълнително уточняващи пояснения. Термините, представени на 

официално приетия английски правопис и транскрипция, са групирани в края на речника в показалци на двата езика. 

(csd.bg) 

 
Предметни рубрики: корпоративно право ; търговско право ; икономика - коопериране ; речници, терминологични ; 
речници, двуезични 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015643.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнатура: ЕК 
 

чети онлайн 
 

MacPherson, Ian и др. Concern for Community: the relevance of co-operatives to peace [Текст : Електронен ресусрс], 

2015. 

 
This book is without doubt an enormous contribution to the cooperative practices and studies on peacebuilding in 

communities around the world. It is a second volume in the Co-ops and Peace series after the first volume published in 2007 (Co- 

operatives and the Pursuit of Peace) to which I contributed an article on the Japanese coop's endeavors for peacebuilding and 

development assistance. Fellow co-operators should read this book to understand how co-operatives have fought to build peaceful 

communities by mitigating conflicts through co-operation among people who had different backgrounds. (Akira Kurimoto) 

 
Предметни рубрики: кооперативно дело ; коопериране ; мирно съществуване 

 

 

Област на знанието: Образование 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015655(5).pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнатура: 31750 
 

Професорите на Икономически университет - Варна 1920-2015 г. [Текст] : 95 години Икономически университет 

- Варна, 2015. 

 
Това второ допълнено издание на Професорите е посветено на 95 годишнината на Икономически университет - Варна. 

В него са включени десетки биографични очерци, като е обхваната цялата история на висшето училище от основаването му 

през 1920 г. до днес. Текстовете са написани от преподаватели от колегиума на университета - по този начин авторството е 

решено оригинално и е подчерната идеята за академичната приемственост. (из Въведение) 

 
Предметни рубрики: висше образование ; икономически университети - професори - биографии 

 
 

Област на знанието: Ботаника 

 

 Сигнатура: 31752 



 

Lack, Andrew и др. Plant biology [Текст], 2005. 

 
The second edition of Instant Notes in Plant Biology, has been both updated and reorganized and gives an insight into the 

whole of plant science, integrating structure, function and physiology. A major addition is the section on understanding plants 

which introduces the major techniques in plant science and shows how advances are made. Molecular techniques are used in all 

areas of plant science and are included throughout. (publisher) 

 
Предметни рубрики: ботаника 

 

 

Област на знанието: Зоология 

 

  Сигнатура: 31751 

Jurd, Richard D. Animal biology [Текст], 2004. 

 
Instant Notes in Animal Biology, Second Edition, is a student-friendly compendium of the essentials of animal biology. In 

four well-organized sections, the book reviews the Animal Kingdom, phylum by phylum; covers key coordinating principles; 

describes aspects of comparative physiology; and reviews reproductive physiology and developmental biology from birth through 

ageing. The new edition has been reviewed and updated and remains a concise, comprehensive overview of the field designed to 

provide accessible information in a format which is ideal for both ease of learning and rapid revision. (Richard D. Jurd) 



 

Предметни рубрики: зоология ; животни - физиология 

 
 

Област на знанието: Селско стопанство 

 

 Сигнатура: ЕК 

чети онлайн 
 

Европейска комисия, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони. ЕМРСР [Текст : Електронен 
ресурс] : свързване на селските райони в Eвропа, 2014-2020 г., 2016. 

 
Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) е структурата, която обединява всички заинтересовани 

страни, стремящи се към подобряване на резултатите в областта на развитието на селските райони в ЕС. Мрежата служи 

като център за обмен на информация за начините, по които функционират на практика политиките, програмите и останалите 

инициативи в областта на развитието на селските райони, и за това как те могат да бъдат усъвършенствани, с цел да се 

постигнат по-добри резултати. (bookshop.europa.eu) 

 
Предметни рубрики: селскостопанска политика - райони, селски - Европейски съюз ; обща селскостопанска политика 
; ЕМРСР ; Европейска мрежа за развитие на селските райони 

 
 

Област на знанието: Селскостопанска мелиорация 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015642.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнатура: ЕК 
 

чети онлайн 
 

Институт по водите и селските райони - София. Препоръки за организиране и подпомагане дейността на 
сдружения за напояване в България [Текст : Електронен ресурс], 2012. 

 
Настоящите препоръки са изготвени с цел насърчаване на създаването на сдружения за напояване в България, като те 

са подходящи за използване от всеки член на сдружението и от служителите на : регионалните служби на Министерството 

на земеделието, горите и аграрната реформа; клоновете на Напоителни системи ЕАД, като помага за изясняване на общите 

проблеми свързани с тяхната дейност. Една от целите при подготовката на препоръките е същите да бъдат използван в 

консултантската дейност при напоителните системи в България, като допълни и обогати съществуващите подобни материали 

на Програма ФАР и проектите на Световната банка в тази област. (авторите) 

 
Предметни рубрики: напоителни системи ; напояване - сдружения - България 

 

 Сигнатура: ЕК 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015654.pdf


 

чети онлайн 
 

Тенев, Бойчо. Нагледни материали по експлоатация на напоителни системи [Изображение (неподвижно : 

двуизмерно) : Електронен ресурс], 2005. 

 
Регулирането на водния и свързания с него въздушен, хранителен и топлинен режим на почвата е обект на 

селскостопанските хидромелиорации. Нещо повече, снабдяването на растенията с вода създава обстановка за протичане на 

основни жизнено важни процеси в растенията. Задачите, размера и вида на селскостопанските хидромелиорации зависят от 

конкретната климатична обстановка и изискванията за планувания добив. Целта на настоящия албум е нагледното 

представяне на различни видове съоръжения в напоителните системи, техники за поливане по бразди, за локализирано 

напояване, за поливане чрез дъждуване. 

 
Предметни рубрики: напоителни системи ; напояване - техники за напояване - албуми 

 

 

Област на знанието: Животновъдство 

 

  Сигнатура: 31746 

Герговска, Живка и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство [Текст], 2016. 

 
Учебното помагало съдържа 10 раздела, обхващащи преценката на говедата по екстериор, тип и кондиция; 

идентификацията и регистрацията на говедата; породите; машинното доене на кравите, селекцията в говедовъдството 

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015653.pdf


 

(контрола на продуктивните качества, отбор, подбор и др.) и разработването на производствени технологии в 

говедовъдството. Поместените в приложение норми за хранене на говеда, хранителна стойност на фуражите и различните 

технически нормативи и спецификации прави ръководството незаменимо помагало не само за студентите, но и за 

практикуващите специалисти в областта на говедовъдството. (от издателя) 

 
Предметни рубрики: говедовъдство - ръководства 

 
 

Област на знанието: Управление на предприятията 

 

  Сигнатура: 31753 

Иванова, Росица и др. Финансово-стопански анализ [Текст], 2008. 

 
Предложените в настоящата книга методи и методики за анализ могат да намерят приложение както при обучението 

на студентите по дисциплината Финансово-стопански анализ, изучавана в икономическите университети, колежи и школи, 

така също и в реалния икономически живот - за анализ на дейността и състоянието на отделните стопански предприятия. 

Настоящата книга е с характер на учебник. Ето защо смятаме, че тази книга ще бъде полезна за широк кръг читатели - 

студенти, преподаватели, финансови и бизнес анализатори, счетоводители, бизнес оценители, стопански ръководители и 

много други. (от авторите) 



 

Предметни рубрики: финансово-счетоводен анализ - методи 

 
 

Област на знанието: Химична технология 

 

  Сигнатура: 31745 

Дамянова, Станка Тодорова. Технология на ароматичните продукти [Текст], 2015. 

 
Етеричномаслените растения и ароматичните продукти от тях се използват от човека още от древността. Те съдържат 

разнообразни биологичноактивни вещества, което ги прави приложими в парфюмерийната, козметичната, хранителната и 

фармацевтичната промишленост, както и в медицината, ароматотерапията и др. България е богата на етеричномаслени 

растения. Ароматичните продукти произведени у нас със своето качество са високо ценени извън пределите на страната. 

Още през XVII в. България става известна с розовото масло, което продължава и днес да бъде световен еталон за качество. 

Изучаването на етеричномаслените суровини, начините на преработката им и ароматичните продукти от тях има значение за 

съхраняване на традициите и прилагане на съвременните технологии. (от автора) 

 
Предметни рубрики: етерични масла - химична технология - учебници 


