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литература
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библиографските описания на новите книги и дисертации,
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библиографското описание на всяка книга е включена и кратка
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Към всяко заглавие, горе в дясно е посочена сигнатурата,
под която то се съхранява в библиотечния фонд и чрез която
може да бъде предоставено за ползване в читалнята или по
линия на междубиблиотечното заемане.
Описанията
са
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систематично
според
Универсалната десетична класификация.
Данните за всички включени в броя заглавия са въведени
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І. Книги
Наука. Организация. Умствен труд. Знаци и символи. Документи и публикации
55525
Dimchev, Alexander
To libraries with love : The library-information policy of Bulgaria 1989-2013 : (A collection of
papers, projects and articles) / Alexander Dimchev. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press,
2013. - 288 p. - (Университетска библиотека ; 506)
Bibliogr. p. 26, 37 etc.
Сборникът включва доклади, статии, международни проекти и други разработки за
състоянието, тенденциите на развитие и политиката в библиотечно-информационния сектор
в България.
ISBN 978-954-07-3501-6

55514
Duca, Gheorghe
Contributions to Knowledge Society / Gheorghe Duca. - Chisinau : I. E. P. Stiinta, 2008. –
280 p. - (Strategia schimbarii)
Изложена е изследователската, педагогическата и административно-управленската
програма на дейността на автора в областта на науката - под формата на речи, доклади,
лекции, статии, съобщения за десет годишен период.
ISBN 978-9975-67-636-6

016:636(437.6)
------------------S93
Supis publikacnej cinnosti : 2010 = List of publications : 2010 / Red. Margarita Sirotkina, Marta
Vargova. - Nitra : CVZV, 2011. - 77 p.
Предложен е списък библиографските описания на публикациите на учените и
специалистите от Изследователския център по животновъдна продукция в Нитра за 2010 г.
ISBN 978-80-89418-13-8

016:92
-------А38
Академик Атанас Иванов Атанасов : Творческа биография. - София : Селскостопанска
академия, 2013. - 75 с.
Юбилейното издание запознава с научноизследователската дейност, постиженията,
научните звания и титли, както и с наградите на академика в областта на генното
инженерство.
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016:92
-------А38
Академик Цветан Димитров Цветков : 70 г. : Биобиблиография. - София :
Селскостопанска академия, 2013. - 36 с.
Юбилейното издание представя основните насоки на научноизследователската дейност,
постиженията, научните звания, награди на учения в областта на хранителните технологии.

016:51(497.17)
-----------------Б44
Библиографиjа на научните трудови по математика во Република Македониjя : 19462010 / Благоj Попов и др.; Ред. Благоj Попов, Дончо Димовски. - Скопjе : МАНУ, 2013. –
122 с.
Предложен е списък на научните публикации за посочения период в областта на
математиката.
ISBN 978-608-203-088-3

55513
Дука, Георге
На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука. - Chisinau
: I. E. P. Stiinta, 2008. - 303 с. - (Strategia schimbarii)
Изложена е изследователската, педагогическата и административно-управлениската
програма на дейността на автора в областта на науката - под формата на речи, доклади,
лекции, статии, съобщения за десет годишен период.
ISBN 978-9975-67-014-2

016:92
-------И35
Изабасаров Дусейбай Сайлаубаевич : Биобиблиография ученых Казахстана / Состав. Ж.
С. Алимкулов и др. = Izbasarov Dujsebai Sailaubaevich : Biobibliography of scientists of
Kazakhstan / Comp. Zh. S. Alimkulov et al. - Алматы : ЦНБ, 2011. - 142 с.
Изданието е посветено на живота, дейността и постиженията в областта на хранителната
промишленост, както и признанието на казахстанския учен.
ISBN 978-601-7254-24-7

016:92
-------К86
Костов, Руслан Иванов и др.
Академик Иван Костов : Планетарна импресия / Състав. Руслан И. Костов, Фани
Братанова. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 2013. - 139 с. - (Живот, посветен на науката)
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Библиогр. с. 130-132. - Рез. на англ. ез.
Юбилейното издание помества дати и данни от творческата дейност на учения,
библиография на трудовете му, спомени, стихове и много илюстрации от личния архив.
ISBN 978-954-322-589-7

016:92
-------С58
Споменица посветена на Александар Андреевски (1922-2005) редовен член на
Македонската академиjа на науките и уметностите / Ред. Крум Томовски. - Скопjе : МАНУ,
2006. - 60 с.
Поместена е информация за дейността и научните постижения на почетния академик в
областта на хуманната медицина.

016:92
-------С58
Споменица посветена на Георги Д. Ефремов (1932-2011) редовен член на Македонската
академиjа на науките и уметностите / Ред. Владо Матевски. - Скопjе : МАНУ, 2012. - 76 с.
Изданието е посветено на дейността и научните постижения във ветеринарната и
хуманната медицина на академика.

016:92
-------С58
Споменица посветена на Горги Чупона (1930-2009) редовен член на Македонската
академиjа на науките и уметностите / Ред. Лупчо Коцарев. - Скопjе : МАНУ, 2011. - 36 с.
Публикацията представя дейността и научните постижения на почетния академик в
областта на математиката.

016:92
-------С58
Споменица посветена на Крум Томовски (1924-2010) редовен член на Македонската
академиjа на науките и уметностите / Ред. Лупчо Коцарев. - Скопjе : МАНУ, 2011. - 50 с.
Изданието е посветено на дейността и научните постижения на академика в областта на
архитектурата и консервацията на културни паметници.

55524
Юбилеен сборник на катедра ''Библиотекознание, научна информация и културна
политика'' : 90 години преподаване на библиотечни дисциплини в Софийския университет.
60 години от създаването на специализирана катедра. 20 години от възстановяването на
3

специалност ''Библиотечно-информационни науки'' / Ред. Нина Стоянова Шуманова. - София
: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. - 184 с.
Статии и студии разкриват различни аспекти от историята и съвременното състояние на
библиотеките.
ISBN 978-954-07-3524-5

55512
Янкова, Иванка Василева
Модерната библиотека : Мястото на Университетската библиотека в съвременното
образование / Иванка Янкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 136 с.
Библиогр. с. 130-136 и под линия.
Авторката запознава с традицията в управленската политика и съвременния мениджмънт
на Университетската библиотека - уникална институция в България и активен партньор в
образователния процес.
ISBN 954-07-2105-9
Демография. Социология. Статистика
55567
Spatial and social mobility of the rural population / Pawel Chmielinski et al.; Ed. Michal
Dudek. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute,
2012. - 122 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of globalization
and European integration ; 45.1)
Bibliogr. p. 115-121.
Разгледани са пространствената мобилност на селското население в Полша, социалнодемографските промени в селските райони в ЕС и др. Отчетени са факторите, обуславящи
мобилността сред селските семейства, а те са: състоянието на пазарите, разстоянието от
големите градове, структурата на фермите, образованието, възрастта и получаването на
предплата.
ISBN 978-83-7658-315-0
Икономика. Икономически науки
[33+63](038)
---------------Ц13
Цакова, Цветина Цветанова
Английско-български аграрен бизнес лесотехнически речник / Състав. Цветина Цакова =
English-bulgarian agrarian business forestry dictionary : A-Z / Tsvetina Tsakova . - София : Акад.
изд. Проф. Марин Дринов, 2012. - 656 с.
Библиогр. с. 651-652.
В този практичен справочник са включени около 50 хиляди термина и фрази от аграрната,
лесотехническата и икономическата сфера. Дадени са и научните названия на латински на
животни, растения, причинители на болести и др.
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ISBN 978-954-322-500-2
Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело
55537
Фермерски риск : Стратегии за управление на риска в земеделието / Димитър Николов и
др. - София : Авангард Прима, 2013. - 170 с.
Библиогр. с. 164-169.
Извършен е анализ на развитието на застраховането в земеделието през периода 2003-2011
г. и е отчетена реакцията на производителите към тази защитна дейност. Направени са
предложения за усъвършенстване на управлението на риска в отрасъла.
ISBN 978-619-160-135-6
Природа. Изучаване и опазване на природата.Опазване на растителния и животинския
свят.
502.7(478)
-----------R50
Rezervatia "Prutul de Jos" / Gheorghe Postolache et al. - Chisinau : ASM, 2012. - 152 p.
Bibliogr. p. 148-150. - Res. en engl. and russ.
Изданието разкрива богатото разнообразие на флора - 310 вида и фауна - 248 вида в
резервата на река Прут.
ISBN 978-9975-53-153-5

II 5232
Vasile, Mihai
Works for Vier Pfoten / Mihai Vasile. - Vienna : Four Paws, 2008. - 160 p.
Паралелен текст на англ. ез.
Авторът запознава с хуманното отношение, грижи и закрила на животните по света танцуващите мечки в Белица (България), работните коне в Източна Турция, дивите животни,
биволите в Индия, Шри Ланка, както и скитащите улични кучета в други държави.

55578
Близнаков, Атанас и др.
Екология и икономика. Икономика и екология : Единство или несъвместимост / Атанас
Близнаков, Здравко Гъргаров, Надя Маринова. - София : Издателство на НБУ, 2012. - 316 с.
Библиогр. с. 312-316.
Авторите разкриват някои общи проблеми, съпътстващи взаимоотношенията в системата
природа-общество, икономика-екология с цел ново мислене за съизмеримостта на
техническия прогрес със законите на живата природа.
ISBN 978-954-535-677-3
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55577
Николова, Марияна и др.
Рискът от наводнения : ГИС моделиране на промените в околната среда за оценка на
риска от наводнения / Марияна Николова, Стоян Недков = Flood risk : GIS modeling of
environmental changes for flood risk assessment / Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov. - София :
ЕТ ТерАрТ - Кръсто Терзиев, 2012. - 248 с.
Библиогр. с. 228-237.
Книгата представя възможностите на съвременните географски изследвания за анализ и
оценка на риска от наводнения в речните басейни на България.
ISBN 978-954-9531-16-9

II 5231
Четири лапи България - 10 години = Four paws Bulgaria - 10 years / Ed. Marco Flammang. Vienna : Four Paws, 2011. - 80 p.
Паралелен текст на англ. ез.
Юбилейното издание представя успехите на фондацията в грижите, търсенето на
убежище, както и в перспективите за съвременна закрила на животните (танцуващи мечки,
бездомни кучета и други диви представители).
Математика
55517
Тасев, Георги и др.
Математически методи и модели / Георги Тасев, Никола Панчев. - София : Авангард
Прима, 2010. - 162 с.
Библиогр. с. 155.
Методичното пособие дава общи указания за разработване и написване на дипломна
работа, за използване на различни статистически методи и модели при вземането на
управленски решения в научна област.
ISBN 978-954-323-652-7
Геология
55542
Векилска, Бистра Латова
Обща климатология / Бистра Векилска. - 3 изд. - София : Унив. изд. Св. Климент
Охридски, 2012. - 395 с.
Библиогр.с.392-394.
В учебника са разгледани въпросите за възникването и географското разпределение на
климатичните промени и типовете климат. Анализират се измененията им в геоложкото и
историческото минало, както и в днешно време.
ISBN 978-954-07-3383-8
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55555
Стойчев, Стойчо В.
Историческо развитие и съвременни проблеми на климата / Стойчо В. Стойчев . - София :
ИК "Св. Иван Рилски", 2004. - 440 с.
Библиогр. с. 440.
Изложени са въпросите за възникването на атмосферата и развитието й, климата през
различните епохи, прогнозите за бъдещото му състояние и влияние върху организмите и
човека и т . н.
ISBN 954-8783-82-7
Биологични науки
55575
Ръководство по генно инженерство / Кирил Ралчев и др. - София : УИ Св. Климент
Охридски, 2008. - 119 с.
Авторският колектив разкрива теоретичните постижения на молекулярната биология и
генетиката, които улесняват методите за генни манипулации и анализи - клониране на гени,
физичното им картиране, експресия и др.
ISBN 978-954-07-2619-9

55557
Човешки полиомни вируси : Молекулярна характеристика. Патогенен потенциал.
Клинични прояви. Вирусологична диагностика. Терапевтични алгоритми / Ред. Златко Н.
Кълвачев. - София : Diagnosis Press TM, 2012. - 216 с.
Библиогр. с. 212-216.
Книгата съдържа специализирана информация за структурата и основните биологични
свойства на тези вируси. Обсъждат се молекулярните механизми за регулиране на вирусната
мултипликация на клетъчно ниво, както и пораженията, които предизвикват в човешкия
организъм и др.
ISBN 978-954-8436-24-3
Ботаника
55579
Матевски, Владо
Флора на Република Македониjя : Т.1 - / Владо Матевски; Ред. Ристо Лозановски. Скопjе : МАНУ, 2010 Т. 2. Св. 1. - 190 с
ISBN 978-608-203-052-4 : 37.60 лв.
Описани са характерните особености, разпространението и т. н. на представителите от 7
семейства растения в републиката.
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Зоология
II 5233
Baren = Bears / Ed. Marco Flammang, Benedict Brown. - Vienna : Four Paws, 2012. - 80 p.
Паралелен текст на англ. ез.
В отделните раздели на книгата са разгледани въпросите за осигуряване на условия
(стандарт) за живот и благополучно развитие на мечките в естествена защитена среда паркове и центрове. Отделено е внимание на мечките в Европа - България (Белица), Косово,
Полша, Украйна и други, както и мястото им в културната история.

55547
Зубкова, Наталья
Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе рыб / Наталья Зубкова
. - Chisinau : Stiinta, 2011. - 88 с.
Библиогр. с. 81-87.
Изследвани са процесите на натрупване и влияние на Mn, Pb, Al, Ni, Mo, Cu, Zn, Cd, Co и
други в органите на риби. Показана е зависимост от наличието им във водата и храната
върху развитието, темпа на растеж, онтогенезата и сперматогенезата на видовете риби във
водните екосистеми в Молдова.
ISBN 978-9975-67-753-0

55553
Неделчев, Неделчо
Куликоидите в България / Неделчо Неделчев. - София : Нетуърк Технолъджи Сълюшънс,
2013. - 211 с.
Библиогр. с. 190-211.
В монографията са представени морфологичните, биологичните и екологичните
особености на кръвосмучещите двукрили насекоми, тяхното епизоотологично и
епидемиологично значение. Разгледани са разпространението, фенологията и активността
им у нас.
ISBN 978-619-90094-2-0
Медицина
55558
Стоименова, Асена и др.
Управление на качеството във фармацията : Разпространение на лекарства / Асена
Стоименова, Генка Петрова. - София : Diagnosis Press TM, 2012. - 208 с.
Библиогр. след всяка глава.
В монографията са засегнати въпроси от областта на управлението на качеството във
фармацията и търговията на едро с лекарствени продукти. Изданието акцентира върху
изграждането, внедряването и усъвършенстването на системи за управление на качеството
съгласно добрите практики, българското и европейското законодателство и т. н.
ISBN 978-954-8436-25-0
8

Специална патология на животните

55523
Ликов, Бойко Димитров
Анализ на някои нововъзникващи и потенциални епизоотични рискове и организация на
противоепизоотичните мерки в страните членки на Европейския съюз и в България :
Спонгиформна енцефалопатия по говедата, Ентерохеморагична E. coli 0104:H4, Акутен
респираторен синдром SARS, вирусна инфекция причинена от вируса Schmallenberg,
Африканска чума по свинете, Бруцелоза по овцете и козите, Чума по дребните преживни
животни, Шарка по овцете и козите, Скрейпи, Шап по двукопитните животни / Бойко
Димитров Ликов. - София : Български фокален център към ЕФСА, 2012. - 176 с.
Изд. на Център за оценка на риска към Българската агенция по безопасност на храните. Библиогр. с. 164-176.
В монографията е извършен епизоотичен анализ на актуалните през последните 30 години
групи нововъзникващи, потенциални биологични рискове при селскостопанските животни.
Разгледани са десет нозологични единици.

55552
Обща епизоотология и превантивна медицина / Янко Иванов и др.; Ред. Янко Иванов. София : Нетуърк Технолъджи Сълюшънс, 2013. - 676 с.
Библиогр. с. 451-454, 571-582 и др.
В учебника е направен исторически преглед на дисциплините от възникването, развитието
до съвременното им състояние. Изложени са предметът, ролята и значението им, както и
връзката с останалите дисциплини. Отчетено е различието между клиничната ветеринарна
медицина и епизоотологията и др.
ISBN 978-619-90094-1-3
Техника. Технически науки
55576
Захаринов, Ботьо Станимиров и др.
Енергийна криза, възобновяеми източници на енергия, устойчиво развитие / Ботьо
Захаринов, Янчо Найденов. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2012. - 284 с.
Библиогр. с. 275-283.
Книгата очертава насоките за по-нататъшното развитие на енергетиката и цялата
икономика на страната по посока на устойчиво развитие чрез определяне параметрите на
стратегическото планиране.
ISBN 978-954-749-094-9
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Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство
63(088.8)(73)(02.034)
-------------------------A82
ASABE standards 2012 : Standards engineering practices data : CD-ROM. - 59 Ed. - St. Joseph
: ASABE, 2012. - 1300 p.
Изданието съдържа 248 съгласувани документа за стандарти и инженерни практики в
селското стопанство, хранителната и други биоресурсни индустрии с цел подобряване и
улесняване на международната търговия.
ISBN 1-892769-83-2

55568
Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration /
Ed. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, Michal Dudek. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food
Economics - National Research Institute, 2012. - 262 p. - (Competitiveness of the Polish food
economy under the conditions of globalization and European integration ; 60.1)
Bibliogr. p. 41-44, 57 etc.
Публикуваните научни разработки са по теми като: Селскостопанска политика във връзка
с икономическата и социална конкуренция; Тенденции на развитие на хранителния сектор в
Полша; Модели за прогнозиране потребителските цени на пшеницата в Полша;
Методологични средства за проследяване цените на агнешкото месо в Испания и други
важни въпроси в България, Украйна, Румъния, Франция, Чехия.
ISBN 978-83-7658-305-1

55566
Development per public policy support in the food economy - the example of Poland / Piotr
Chechelski et al.; Ed. Marek Wigier. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute, 2012. - 132 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under
the conditions of globalization and European integration ; 43.1)
Bibliogr. p. 120-130.
В изданието е направен анализ на развитието и промените в селското стопанство,
хранителната промишленост и селските райони в Полша, основани на ОСП.
Характеризирани са програмите за състоянието на пазарите за хранителни продукти и е
очертана ролята на фактора земеделска земя за активността в селските райони.
ISBN 978-83-7658-229-0

55570
Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe / Ed.
Andrzej Kowalski, Pawel Chmielinski, Marek Wigier. - Warsaw : Institute of Agricultural and
Food Economics - National Research Institute, 2013. - 290 p. - (Competitiveness of the Polish food
economy under the conditions of globalization and European integration ; 67.1)
Bibliogr. p. 40-41, 56-57 etc.

10

Анализирани са икономическите, социални и институционални фактори на растеж на
аграрния и хранителния сектор и развитието на селските райони в България, Унгария,
Полша, Словакия, Германия, Франция, Финландия, Норвегия, Литва, Беларус, Румъния,
Украйна и Русия.
ISBN 978-83-7658-363-1

55565
From the research on socially-sustainable agriculture / Zbigniew Florianczyk et al.; Ed. Jozef
St. Zegar. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute,
2012. - 188 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of globalization
and European integration ; 33.1)
Bibliogr. p. 178-188.
Поместени са научни разработки, които акцентират върху качеството и безопасността на
храните и здравето на потребителите. Направен е микроикономически анализ на избрани
критерии за устойчиво развитие на аграрния сектор.
ISBN 978-83-7658-207-8

55548
Institutul de fiziologie si sanocreatologie = Институт физиологии и санокреатологии. Chisinau : ASM, 2011. - 20 p.
Изданието запознава със структурата и научноизследователската дейност на института.

55569
Proposals for CAP 2013+ and competitiveness of food sector and rural areas / Ed. Andrzej
Kowalski, Marek Wigier, Michal Dudek. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics
- National Research Institute, 2012. - 172 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under
the conditions of globalization and European integration ; 61.1)
Bibliogr. p. 36-37, 46-47 etc.
Авторите акцентират върху глобалните промени и бъдещето на ОСП след 2013 г.,
възможното съгласуване на бъдещата форма на ОСП, в частност в хранителния сектор и
селските райони в избраните страни - Полша, България, Унгария, Австрия, Босна и
Херцеговина.
ISBN 978-83-7658-307-5

55563
The conditions of the development of human capital in agriculture and in rural areas / Pawel
Chmielinski et al.; Ed. Alina Sikorska. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute, 2011. - 126 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under
the conditions of globalization and European integration; 1.1)
Bibliogr. p. 119-125.
Авторите разглеждат социалната и демографската структура на населението в селските
райони, както и влиянието на факторите възраст, пол, образование за икономическата и
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професионалната му активност. Отчетени са качеството и ефективността на човешкия
капитал в тези райони на Полша.
ISBN 978-83-7658-157-6

55561
Проблеми на развитието на аграрния сектор и селските райони на България и Полша в
рамките на Европейския съюз : Първа българо-полска научно-практическа конференция, 30
май - 2 юни 2012, Пловдив / Ред. Нели Бенчева, Агниешка Вжохалска = Perspektywy rozwoju
sektora rolnego i obszarow wiejskich w Bulgarii i w Polsce w warunkach wspolnej Europy :
Bulgaro-polska konferencja naukowa (Warsztaty naukowe), 30 maja - 2 czerwca 2012, Plovdiv /
Ed. Nelly Bencheva, Agnieszka Wrzochalska. - Пловдив, 2012. - 74 с.
Изданието съдържа резюмета на научни доклади по теми като: Състояние, проблеми и
развитие на аграрния сектор на България в рамките на ОСП; Производителност и
устойчивост на полските земеделски стопанства; Равнище на образованост на населението
от селските райони на Полша; Метаморфози в зависимостите на развитието на полското
земеделие; Ефективност от производството на зеленчуци на открито в България и др.

55562
Развитие на селските райони и селското стопанство на България и Полша в рамките на
ОСП : 2014-2020 : Поредна българо-полска конференция, 09 - 14 септември 2013, София,
Крапец - Добруджа / Ред. Нели Бенчева, Нона Маламова, Агниешка Вжохалска = Agricultural
and rural development in Bulgaria and Poland - CAP 2014-2020 / Ed. Nelly Bencheva, Nona
Malamova, Agnieszka Wrzochalska. - София, 2013. - 98 с.
Изд. на Селскостопанска академия, АУ - Пловдив и др.
Поместени са резюмета на доклади по научноизследователски теми като: Ефекти от
прилагане на ОСП на ЕС върху развитието на земеделските стопанства в България;
Проекция на базови показатели в развитието на зърнения модел в България; Иновации в
селското стопанство; Промени в стандарта на живот в Полша след приемането й в ЕС и др.
Горско стопанство. Лесовъдство
55544
Kowalczyk, Jan
Miedzypokoleniowa zmiennosc struktury genetycznej wybranych drzewostanow sosny
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) / Jan Kowalczyk . - Sekocin Stary : IBL, 2013. - 136 p. (Dissertation monographs ; 19)
Bibliogr. p. 96-103.
В изданието са поместени резултатите от научните изследвания в пет горски района на
Полша, които ще улеснят развъждането на Бял бор и защитата на генофонда, генния
трансфер между поколенията дървета за оформяне на структурата на популацията от тях.
ISBN 978-83-62830-17-6
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55520
Георгиева, Даниела Петрова
Оценка на гори : Сборник нормативни документи / Даниела Георгиева. - 4 актуализирано
изд. - София : Авангард Прима, 2011. - 269 с.
В сборника са включени основните изменения в действащата досега нормативна уредба за
оценка на гори: пазарна цена на поземлени имоти в горски територии; нормативна цена на
поземлени имоти в горски територии след оценка на земята и насажденията.
ISBN 978-954-323-883-5

55518
Ковачева, Станислава и др.
Логистични методи и подходи / Станислава Ковачева, Георги Тасев; Ред. Георги Тасев . София : Авангард Прима, 2007. - 192 с.
Библиогр. с. 186-191.
Разгледани са теорията и практиката на управление на материалните (суровините) и
информационните потоци в горското стопанство, предприятията от дървообработващата и
мебелната промишленост и др.
ISBN 978-954-323-303-8

55521
Колев, Константин Николов
Инвестиции : Учебник за дистанционно обучение / Константин Колев. - София : Авангард
Прима, 2011. - 190 с.
Библиогр. след всяка глава.
Всяка глава на учебника съдържа цели, теория, решени примери, въпроси и задачи за
подготовка и речник на основни понятия.
ISBN 978-954-323-903-0
Организация и управление на селскостопанското производство
55564
Berat-Jarzebowska, Agnieszka et al.
Growth model of agri-food production / Agnieszka Berat-Jarzebowska, Wlodzimierz Rembisz,
Agata Sielska. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics - National Research
Institute, 2012. - 70 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of
globalization and European integration ; 13.1)
Bibliogr. p. 66-68.
Разработеният икономически модел на развитие и растеж се основава на баланса на
динамиката на производство на селскостопански суровини и хранителни продукти, както и
на механизма на поведение (избор) на производители, преработватели и потребители.
ISBN 978-83-7658-218-4
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55545
Андреева, С. В.
Проблемные вопросы учета и анализа на предприятиях АПК : Учебно-методические
материалы для студентов специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. В.
Андреева. - Самара : ООО Офорт, 2010. - 28 с.
Учебното пособие представя целите и задачите на дисциплината, съдържанието на
основните теми, плана на занятията и други въпроси.
ISBN 978-5-473-00578-5

55522
Наръчник за изпълнение и реализиране на проекти по мярка 123 ''Добавяне на стойност
към земеделски и горски продукти''. - София : Програма за развитие на селските райони
(2007-2013), 2008. - 80 с.
Изданието запознава с целите и секторите за финансова помощ на стопанствата за
земеделски и горски продукти. Отразени са изискванията, контролът и публичността за
отпускане на средствата.

55540
Николов, Димитър
Въздействие на Общата селскостопанска политика върху развитието на селските райони и
домакинства / Димитър Николов. - София : Авангард Прима, 2011. - 200 с.
Библиогр. с. 19-20, 36 и др.
Поместени са резултатите от проектите "Оценка на многостранното влияние на ОСП
върху развитието на икономиката на селските райони"; "Инвестиционно поведение на
фермерите в условията на промени в ОСП"; "Социално-икономическа устойчивост на
полупазарните стопанства".
ISBN 978-954-323-832-3

55539
Фермерски мениджмънт : Ръководство за успешен бизнес в земеделието / Димитър
Николов и др . - София : Издателска група България, 2010. - 248 с.
Библиогр. с. 247-248.
Ръководството включва основни теми като планиране, маркетинг, финансиране, риск,
инвестиции, договори и агроекология. Представени са принципите и стратегиите на
управление на земеделските стопанства с цел повишаване на конкурентоспособността и
устойчивостта им.
ISBN 978-954-9485-60-8
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене
55515
Тасев, Георги Асенов
Двигатели, трактори, автомобили / Георги Тасев . - София, 2011. - 173 с.
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Библиогр. с. 171.
Авторът разглежда теоретичните основи на двигателите с вътрешно горене, устройството
на системите и агрегатите, работата с тях и др.

55516
Тасев, Георги Асенов и др.
Двигатели, трактори, автомобили : Избрани въпроси / Георги Тасев, Михо Михов . София, 2012. - 105 с.
Библиогр. с. 64-65.
В книгата са включени теория на двигателите, тракторите, автомобилите - найразпространените превозни средства и специализирани машини.
Почвознание. Почвени изследвания
55551
Cernoziomurile stagnice : geneza, geografia, clasificarea,bonitarea / Valerian Cerbari et al. Chisinau : Pontos, 2012. - 122 p.
Bibliogr. p. 93-94.
Представени са особеностите на генезиса и почвообразуването при чернозема, неговите
свойства, равнище на плодородие и пригодност за селскостопанско използване. Отправени
са препоръки за опазване, мелиораци и др.
ISBN 978-9975-51-407-1

55560
Pedologie : T. 1 - / Ed. Philippe Duchaufour, Bernard Souchier. - 2 ed. - Paris : Masson, 1983 T. 1. Pedogenese et classification / Philippe Duchaufour. - XVI, 492 p. : tab., ill., 12 p. col. ill
Bibliogr. p. 23-26, 64-68 etc.
ISBN 2-225-79673-4
Подробно са разгледани въпросите за класификацията на почвите по състав, произход и
т. н., както и процесите на почвообразуване и генезис.

55560
Pedologie : T. 1 - / Ed. Philippe Duchaufour, Bernard Souchier. - 2 ed. - Paris : Masson, 1983 T. 2. Constituants et proprietes du sol / Maurice Bonneau, Bernard Souchier. - 1994. - XVIII,
665 p.: tab., ill
Bibliogr. p. 14-15, 41-45 etc.
ISBN 2-225-84019-9
Изданието запознава със състава и свойствата (особеностите, качеството) на почвите.

15

55546
Крупеников, И. А. и др.
Овраги, другие формы линейной эрозии и борьба с ними / И. А. Крупеников, Г. П.
Добровольский; Ред. С. В. Андриеш. - Chisinau : Pontos, 2012. - 88 с.
Библиогр. с. 80-81.
Описани са природните и антропогенни фактори, които влияят върху интензивността на
проявление на деградационния процес, параметрите на първоначалната форма на линейна
ерозия, както и предупрежденията за ликвидация на засегнатите участъци.
ISBN 978-9975-51-333-3

55528
Мониторинг на почвите и устойчиво управление на земите в землищата на с. Яна, с.
Горни Богров и с. Бухово, район ''Кремиковци'' : CD-ROM / Николай Динев и др. - София :
Амброзия НТ, 2012. - 80 с.
Представена е мониторингова мрежа за трите землища, извършените анализи и оценки на
замърсяването.
ISBN 978-954-92592-4-7

55529
Устойчиво ползване и възстановяване на почвите в района на София : CD-ROM /
Николай Динев и др. - София : Амброзия НТ, 2012. - 104 с.
Направен е преглед на почвеното разнообразие в района. Анализирано е актуалното
състояние на земеделието и животновъдството в Столична община. Представен е мотивиран
план за развитие на биологично земеделие на посочените територии.
ISBN 978-954-92592-3-0
Борба с болестите и вредителите на растенията
55543
Zbornik rezimea radova sa X savetovanje o zastiti bilja, Zlatibor, 29 novembar - 3 decembar
2010 godine . - Beograd : Drustvo za zastitu bilja Srbije, 2010. - 151 p.
Сборникът съдържа резюмета на доклади от научна конференция по растителна защита.
Акцентът в тях са резултати от изпитване ефективността на инсектициди, родентоциди,
биопрепарати и други в практиката за опазване от болести и вредители при зърнено-житни,
зеленчукови, бобови култури, лозови насаждения и др.
ISBN 978-86-83017-19-5
Полевъдство. Полски култури и производството им
55532
Бозуков, Христо
Технология за опазване на тютюна в България от вредители : CD-ROM / Христо Бозуков .
- Пловдив, 2012. - 16 с.
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Изд. на Инст. по тютюна и тютюневите изделия - Марково. - Библиогр. с. 14.
Представена е високоефективна технология, основана на съвременните агрокултурални
системи - Добра земеделска практика и Интегриран контрол на вредителите по тази
техническа култура. Тази инструкция гарантира опазването на екологичната чистота
(висококачествена и стойностна продукция) в тютюневия сектор.

55541
Панайотов, Иван Т.
Пшеница : Генетични и селекционни изследвания / Иван Т. Панайотов = Wheat : Genetic
and breeding studies / Ivan T. Panayotov. - Велико Търново : Абагар, 2013. - 820 с.
Библиогр. с. 4, 15 и др.
Авторът представя резултатите от 40-годишните изследвания на културата - растение с
изключителен произход и принос за прехраната на човечеството.
ISBN 978-619-168-037-5

55530
Технология за отглеждане на едролистни тютюни в България : CD-ROM / Христо
Бозуков и др. - Пловдив, 2012. - 22 с.
Изд. на Инст. по тютюна и тютюневите изделия - Марково. - Библиогр. с. 13-14.
Научната разработка включва цялостния процес по производството на тютюни
Вирджиния и Бърлей от избор на площи през обработка на почвата, торене, разсад и т. н. до
прибиране, сушене и съхраняване на продукцията. Направена е биологична и технологична
характеристика на сортовете.

55531
Технология за отглеждане на ориенталски тютюн в България : CD-ROM / Христо
Бозуков и др. - Пловдив, 2012. - 20 с.
Изд. на Инст. по тютюна и тютюневите изделия - Марково. - Библиогр. с. 20.
Авторите препоръчват сортове със съответната биологична и технологична
характеристика по райони, като разглеждат в пълнота технологията на отглеждане
(монокултурно) до получаване на продукцията, прибиране, сушене и съхраняването й.
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство
II 5235
Regional Consensus Documents on Environmental Risk and Economic Assessment of
Genetically Modified Crops. Case Studies: Soybean, Maize, Sugar Beet. Reducing the Harmful
Impacts of Plum Pox Virus through the Use of Biotechnologie. - Pleven : Black Sea Biotechnology
Association, 2010. - 152 p.
Bibliogr. p. 43-44 etc.
Публикувани са резултати от научни изследвания с генномодифицираните култури соя,
царевица, захарно цвекло. Отчетени са рисковите фактори за околната среда, както и
икономическият ефект от тяхното производство и използване.
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ISBN 954-92431-2-5
Градинарство в цялост. Овощарство
II 5234
International Symposium on Plum Pox Virus. Sofia. September 5-9, 2010
A century of plum pox virus research : Books of Abstracts / Ed. Ivanka Kamenova. - Sofia :
AgroBioInstitute, 2010. - 56 p.
Публикуваните резюмета на научните доклади акцентират върху биологичните и
епидемиологичните характеристики на вируса, генетичните фактори на влияние и контрол
на заболяването по сливата и други костилкови дървесни овощни култури.

55559
International Symposium on Plum Pox Virus. Sofia. September 5-9, 2010
Proceedings of... / Ed. I. Kamenova. - Sofia : ISHS, 2011. - 176 p. - (Acta Horticulturae ; 899)
Bibliogr. p. 25-27 etc.
В изнесените научни доклади са представени биологичните и епидемиологичните
характеристики на вируса, генетичните фактори на влияние и контрол на заболяването по
сливата и други костилкови дървесни овощни култури.
ISBN 978-90-6605-207-9
Лозарство
634.8:631.52:634.84(478)
-----------------------------S26
Savin, Gheorghe
Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova : Monografie / Gheorghe Savin . Chisinau : ASM, 2012. - 260 p.
Bibliogr. p. 161-181. - Res. en engl. and russ.
Изданието информира за състоянието и развитието на сортимента грозде (лози) в Молдова
в зависимост от усъвършенстването и използването на генетичните ресурси.
ISBN 978-9975-62-325-4

634.8:663.2Б(084.3)
-----------------------Б92
България
Карта на лозаро-винарските райони в България. - Варна : Славена, 2005. - 2 с.
В илюстрованата петезична карта е направен кратък исторически преглед на лозарството и
винарството у нас. Посочени са петте лозаро-винарски района, винените сортове,
отглеждани в България, вината с ГКНП, както и значението на обозначенията върху етикета
на виното.
18

Зеленчукопроизводство
55549
Celac, Valentin et al.
Leguminoase pentru boabe vechi si noi = Старые и новые зернобобовые / Valentin Celac,
Mihail Machidon. - Chisinau : ASM, 2012. - 64 p.
Публикацията разкрива икономическото, екологичното и социалното значение на
бобовите растения. Посочени са постиженията на селекцията и регистрацията за 2010 г. в
Молдова на сортовете зърнено-бобови култури - грах, соя, фасул, леща, нахут, фъстъци и др.
ISBN 978-9975-53-149-8

55536
Генкова, Ива
Пъпеш : Отглеждане, болести, неприятели / Ива Генкова. - София : Еньовче, 2008. - 74 с.
Библиогр. с. 66.
Авторката запознава читателя с разпространението, ботаническите особености, сортовете,
биологичните изисквания за отглеждане и производство на пъпеши.
ISBN 978-954-9373-65-3

55535
Мирчев, Стефан и др.
Култивиране на кладница : Практическо ръководство / Стефан Мирчев, Славчо Савев,
Теодор Неделин. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Еньовче, 2009. - 88 с.
Библиогр. с. 86-87.
Научното и методично ръководство предлага обобщен авторски и чужд опит за
екстензивен и интензивен метод за култивиране на кладницата - гъба с отлични вкусови
качества.
ISBN 978-954-9373-85-1

55527
Ръководство за отглеждане на аспержи : CD-ROM / Цветанка Динчева и др. - Пловдив,
2010. - 15 с.
Изд. на Инст. по зеленчукови култури ''Марица'' - Пловдив.
Предложената технология ни запознава със стопанското значение, особеностите на
хибридите, изискванията, производството на разсад и всички грижи по отглеждането и
опазването на културата, беритбата и добивите.

55526
Технология за форсирано производство на ранни картофи под полипропиленови
покрития : CD-ROM / Тенчо Чолаков и др. - Пловдив, 2007. - 37 с.
Изд. на Инст. по зеленчукови култури ''Марица'' - Пловдив. - Библиогр. с. 33-35.
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Авторите запознават с производството на ранни картофи, при което се освобождават рано
площите за сеитба на втори култури или за лятно засаждане на картофи (две реколти за
година), което е изгодно за пазара и производителите.
Декоративни растения. Декоративно градинарство
55572
Семепроизводство на едногодишни цветни култури / Гели Витанова и др. - София : ПК
Агромедия, 2011. - 152 с.
Библиогр. с. 152.
В книгата са предложени съвети в областта на селекцията, семепроизводството и
семеконтрола на цветни декоративни видове у нас - около 80 броя.
ISBN 978-954-92717-1-3
Общо животновъдство
55556
Биологично животновъдство / Алекси Стойков и др.; Ред. Алекси Стойков, Димитър
Греков. - Пловдив : АИ на АУ, 2012. - 294 с.
Библиогр. с. 281-285.
Учебникът разкрива причините за появата на биологичното земеделие, в т. ч.
животновъдството, тенденциите и пазара на биопродукти, съвременните технологии за
производство на продукция и др.
ISBN 978-954-517-161-1

II 5230
Сапунджиев, Емил Иванов
Практикум за упражнения по цитология и хистология / Емил Иванов Сапунджиев. София : ГЕРА АРТ, 2005. - 76 с.
Библиогр. с. 75.
Учебното помагало дав апредстава за строежа на клетките, тъканите и органите в
животинския организъм, като тематичният материал се унагледява чрез микроскопиране.
ISBN 954-9496-01-5
Дребен рогат добитък
55550
Buzu, Ion
Tip de ovine Karakul Moldovenesc corpolent : teoria si practica crearii si perfectionarii / Ion
Buzu . - Chisinau : ASM, 2012. - 514 p.
Bibliogr. p. 499-513. - Res. en engl. and russ.
В монографията се разглеждат методите и етапите на създаване на новия тип овце
Молдовски Каракул, екстериорът, фенотипните продуктивни особености, генотипните
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качества, селекцията на възрастните овце, както и оценка на агнетата по качеството на
кожите.
ISBN 978-9975-4369-9-1
Домашни птици
55571
Белоречков, Димитър
Хуманното отношение при отглеждане на пилета бройлери / Димитър Белоречков. София : Еньовче, 2011. - 192 с.
Библиогр. с. 191.
Авторът прави преглед на факторите, които влияят върху условията за хуманно
отношение към птиците, основните здравни последствия при проблеми с благосъстоянието
им, както и поведението на пилетата бройлери.
ISBN 978-954-8372-11-4
Други животни, отглеждани от човека
55533
Григоров, Иван
Клетъчно отглеждане на животни за ценни кожи / Иван Григоров. - София : Еньовче, 2012.
- 139 с.
Библиогр. с. 135-137.
В книгата са представени биологичните особености на най-често отглежданите животни
за ценни кожи, системите на развъждане, отглеждане и хранене. Отразени са и предимствата
на клетъчното дивечовъдство, сравнително нов отрасъл у нас.
ISBN 978-954-8372-25-1
Рибовъдство
55534
Хубенова, Таня и др.
Отглеждане на есетрови риби / Таня Хубенова, Ангел Зайков. - София : Еньовче, 2010. 104 с.
Библиогр. с. 101-103.
Подробно са разгледани различни аспекти от биологията, стопанското значение, уловите и
култивирането на есетровите риби -едни от най-перспективните видове за аквакултурата.
ISBN 978-954-8372-02-2
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Управление на предприятията. Организация на производството, търговията,
транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело.
55538
Николов, Димитър и др.
Как да управляваме успешно парите си в земеделието? / Димитър Николов, Храбрин
Башев, Иванка Янакиева. - София : Енерджи Принт, 2008. - 116 с.
На кор. загл. е Как да управляваме ефективно парите си в земеделието?. - Библиогр. с.
116.
Изложената информация по проблемите на пазарното управление на земеделското
стопанство подпомага производителите в процеса на усвояване на финансовата подкрепа
чрез мерките на ОСП. Акцентите са върху планиране на печалбата, бизнес плана,
инвестиционния анализ и устойчивостта на бизнеса.
ISBN 978-954-92013-2-1

55519
Петков, Ангел и др.
Въведение в мениджмънта / Ангел Петков, Николай Нейков, Елена Драгозова. - 2 прераб.
и доп. изд. - София : ЛТУ, 2012. - 111 с.
Библиогр. с. 103-105.
Авторите разкриват същността на управлението на стопанската организация на съвременния етап - процес на планиране, организиране, мотивация и контрол на дейностите за
постигане на целите.
ISBN 978-954-332-094-3
ІІ. Дисертации
Регионална икономика. Териториална икономика. Поземлена икономика
Д 11343
Гюров, Тодор Иванов
Почвено-географски характеристики и бонитировка на земеделските земи в
Гоцеделчевски район : за получаване на образователно-квалификационна степен Доктор /
Тодор Иванов Гюров ; Науч. рък. Ст. н. с. I ст. д-р М. Теохаров Ст. н. с. II ст. д-р, В.
Кръстева. - София. - 2010. - 153 с.
Зоология
Д 11348
Михнева, Веселина Василева
Ролята на Aurelia aurita и Mnemiopsis leidyi при формиране структурата и
функционирането на зоопланктонното съобщество в западната част на Черно море : CDROM : за получаване на образователно-квалификационна степен Доктор / Веселина
Василева Михнева. – Варна. – 2011. – 30 с.
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Д 11345
Узунова, Соня Тодорова
Състав, разпределение и динамика на количествените параметри на Malacostraca
(Crustacea) пред българския бряг на Черно море : за получаване на образователноквалификационна степен Доктор / Соня Тодорова Узунова. - София. – 2006. - 46 с.
Медицина
Д11356
Bohm, Caroline
Charakterisierung der Bedeutung von a-Taxilin fur den Lebenszyklus des Hepatitis-B-Virus :
за получаване на образователно-квалификационна степен Doktors der Veterinarmedizin /
Caroline Bohm. - Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2012. - III, 92 p.
ISBN 978-3-86387-274-8
Ветеринарна медицина
Д11355
Ewert, Anna Maria
Interferometrie, Meibometrie und biochemische Analyse der Lipidschicht des Tranenfilms beim
Hund : за получаване на образователно-квалификационна степен Doktors der
Veterinarmedizin / Anna Maria Ewert. - Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2011. - X, 120 p.
Д11368
Krauss, Eva
Akzeptanz, Nutzen und Grenzen verschiedener Gestaltungsaspekte des multimedialen,
kollaborativen e-teachings am Beispiel der Veterinarophtalmologie : за получаване на
образователно-квалификационна степен Doktors der Veterinarmedizin / Eva Krauss. - Berlin :
Mensch Buch Verlag. - 2011. - III, 130 p.
ISBN 978-3-86387-279-3
Д11369
Buthe, Michael
Okulare Manifestation systemischer Erkrankungen beim Hund : за получаване на
образователно-квалификационна степен Doktors der Veterinarmedizin / Michael Buthe. Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2012. - V, 121 p.
ISBN 978-3-86387-256-4
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Д11357
Schlieben, Patricia
Global Protein Analyses of Canine Mammary Gland Tumors : за получаване на
образователно-квалификационна степен Doktor of Ph. D. in Biomedical Sciences / Patricia
Schlieben. - Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2012. - X, 61 p.
ISBN 978-3-86387-278-6
Ветеринарна фармация, фармакология. Обща терапия. Токсикология
Д11354
Meyer, Caroline
Die Radiosynoviorthese zur Behandlung der chronischen Synovitis beim Hund : за
получаване на образователно-квалификационна степен Doktors der Veterinarmedizin /
Caroline Meyer. - Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2012. - VII, 90 p.
Специална патология на животните
Д11364
Brosda, Anette
Untersuchungen zur Infektion mit Oxyuren bei mediterranen Landschildkroten in menschlicher
Obhut und ihr Einfluss auf die Entwicklung juveniler Testudo graeca : за получаване на
образователно-квалификационна степен Doktors der Veterinarmedizin / Anette Brosda. Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2011. - IV, 164 p.
ISBN 978-3-86387-275-5
Д11362
Groebler, Ludwig K.
Therapeutic approaches to minimise acute renal failure in an animal model of myoglobinuria :
за получаване на образователно-квалификационна степен Doktors der Veterinarmedizin /
Ludwig K. Groebler. - Berlin : Mensch Buch Verlag. - 2012. - IV, 85 p.
ISBN 978-3-86387-276-2
Почвознание. Почвени изследвания
Д 11338
Любенова, Иванка Миланова
Генетико-диагностична характеристика на тежки черноземи : за получаване на
образователно-квалификационна степен Доктор / Иванка Миланова Любенова ; Науч. рък.
Ст. н. с. д-р Р. Илиева. - София. - 2009. - 166 с.
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Д 11347
Доц. д-р Атанасова, Ирена Димитрова
Лабилни форми на тежки метали и органични съединения в почвения адсорбент : CDROM : за получаване на образователно-квалификационна степен Доктор на науките / Ирена
Димитрова Атанасова. -София. – 2012. – 70 с.
Д 11339
Тодорова, Мима Христова
Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област като алтернативен
и бърз метод за определяне на основни почвени показатели : за получаване на
образователно-квалификационна степен Доктор / Мима Христова Тодорова ; Науч. рък.
Доц. д-р Росица Стоянова Илиева Доц. д-р, Стефка Любова Атанасова. - София. - 2010. 143 с.
Д 11353
Доцент д-р Динев, Николай Славов
Екологичен мониторинг и ремедиционни стратегии при замърсени с тежки метали почви
: за получаване на образователно-квалификационна степен Доктор на науките / Николай
Славов Динев. - София. – 2011. – 75 с.
Д 11341
Русева, Светла Симеонова
Информационна основа на географска база данни за площната водна ерозия : за
получаване на образователно-квалификационна степен Старши научен сътрудник I степен /
Светла Симеонова Русева. - София. - 2002. - 212 с.
Полевъдство. Полски култури и производството им
Д 11346
Н. с. инж. Добрева, Ана Миленова
Технологични проучвания върху добива и химичния състав на етерично масло от бяла
маслодайна роза (Rosa alba L.) : CD-ROM : за получаване на образователноквалификационна степен Доктор / Ана Миленова Добрева ; Науч. рък. Проф. д. т. н. инж.
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