


 

 

 

 

Университетски дневник  

НБУ, София, брой 21, 2017.  

Пълен текст на изданието 

Този брой се обръща към отминалото лято, но го свързва с любовта, пътуването 
и готвенето – като към нещата, без които не можем. 
Приятно четене! 

Христо Чукурлиев, главен редактор 
 

 

 

 

 Университетски речник  

НБУ, София, 2017.  

Пълен текст на изданието 

Изработването на университетски речник, който да обхване най-важните понятия 

в едно университетско образование, се оказа изключително интересно занимание. 

Неговата трудност е по-скоро научно предизвикателство, отколкото преграда за 

направата му. В процеса на разговори между група преподаватели от НБУ се 

очертаха и основните области, в които ние имаме компетентност, за да пристъпим 

към решаването на такава задача. След запитване към всички департаменти в 

нашия университет, където има и наука, и изкуства, стигнахме до една голяма група понятия – над 450, които 

смятаме за най-важни в рамките на един речник. 

 

 

 

 

 

Годишник на департамент  

"Администрация и  управление", том 2  

Научен редактор: Людмил Георгиев, НБУ, София, 2017. 195 стр. 

Пълен текст на изданието 

 „Годишникът на департамент „Администрация и управление“ се явява първоприемник 

на годишника на департамент „Публична администрация“, излизал в продължение на 

10 години. Това е неговият втори том. Тази година той съдържа статии в две 

направления - „Публично управление и публични политики“ и „Бизнес мениджмънт и 

управление на туризма“. В него освен преподаватели и докторанти от трите секции на 

департамента, със студии и доклади участват и чуждестранни учени.                                         
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ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

http://universitetski-dnevnik.nbu.bg/wp-content/uploads/2017/11/Universitetski_dnevnik_Broi_21_2017.pdf
http://universitetski-dnevnik.nbu.bg/wp-content/uploads/2017/11/Universitetski_dnevnik_Broi_21_2017.pdf
https://nbu-rechnik.nbu.bg/
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online


 

 

                                  

Програми за терапия на заекване 

Автор: Маргарита Станкова, НБУ, София, 2017. 191 стр. 

ISBN: 978-954-535-995-8. Цена: 13,00 лв. 

Книгата съдържа въведение в теорията на заекването - дефиниции, прояви, 

етиология и модели на развитие. От позицията „практики, основани на 

доказателства“ са представени програмите за терапия, като са разделени според 

възрастовите групи - деца в предучилищна и училищна възраст, и възрастни. 

Книгата предлага и протоколи за оценка, които могат да се използват в практиката 

на специалистите, работещи с деца и възрастни с флуентни нарушения. 

 

 

                                  

Джазът е свободата да импровизираш 

Автор: Ангел Заберски, НБУ, София, 2017 

Пълен текст на изданието 

Този кратък инструктивен и теоретичен материал ще даде основата, която е нужна 

на всеки, навлизащ в изкуството на музикалната импровизация и поп/джаз 

хармонията. Мнозина смятат, че хората, които импровизират или свирят джаз, са 

специални. Но, ако те са такива, то е, защото са били достатъчно умни и практични, 

за да отделят време всеки ден в изучаване на тайните на занаята, а именно: гами, 

акорди, фигури, фрази, песни (джаз-стандарти и оригинални композиции), развиване 

на слуха, слушане на записи на великите изпълнители в джаза и всичко друго, което 

според тях би допринесло за развитието им като завършени джаз-музиканти.. 

 

 

                                       

Несъзнаваните аналогии 

Автор: Пенка Христова, НБУ, София, 2017. 134 стр. 

ISBN 978-954-535-998-9. Цена: 10,00 лв. 

Ако сме съгласни, че мисленето за и чрез релации е белег за човешка 

интелигентност, то как да приемем твърдението, че мисленето по аналогия е 

когнитивно труден процес? Тип 1 или Тип 2 процес е мисленето по аналогия? Защо 

се твърди, че аналогиите са когнитивно сложен процес, и можем ли да ги 

използваме, без да ги осъзнаваме и без да хабим когнитивни ресурси? В тази книга 

се търси отговор на такива въпроси, като се анализират резултатите от 

съществуващите изследвания върху мисленето по аналогия, някои от които са 

планирани и проведени в лабораториите на департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български 

университет. 

За поръчки:  

Радослава Игнатова - моб. тел. 0889 134 508, имейл: litera@nbu.bg или онлайн заявка. 

Отдел "Книжарници и книгоразпространение", Център за книгата, Нов български университет 
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ЛОГОПЕДИЯ 

МУЗИКА   

ПСИХОЛОГИЯ 

http://ebox.nbu.bg/jazz/index.php
mailto:litera@nbu.bg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzgm0DpKd_zjbt7j3zWr1TALpY5CWYqVFpj2Yi9VjQ7UJiCA/viewform?c=0&w=1



