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Приложение на спект-

роскопията в органич-

ната химия : 

[Ръководство] /  

Стефан Спасов, Ми-

хаил Арнаудов. 

1978  

Съвременни химични 

технологии и контрол 

на емисиите / Мартин 

Б. Хокинг ; Прев. от 

англ. Емилия Трифо-

нова, Венко Бешков. 

2002 

Задачи по органична 

химия / Марин Ян-

ков, Атанас Сиджимов, 

Христо Чанев, Алек-

сандър Добрев, Роси-

ца Николова, Цветанка 

Чолакова, Донка Та-

шева. 

2011  

Органична химична 

технология / Витан 

Консулов. 

2001  

>> Раздел „Факултет по химия и фармация“ 

 

Разгледайте всички дигитализирани заглавия в раздел „Факултет по химия и 

фармация“, както и колекциите на другите факултети. 

 

За колекцията 

Университетската библиотека поддържа дигитална колекция "Учебна литература", 
която е насочена изцяло към учебния процес в Софийския университет. Тя съдържа пъл-
нотекстови ресурси - книги и статии от периодични издания, обединени в подколекции по 
факултети. Подборът на основната част от документите е направен от преподавателите 
след подписване на Декларация за авторство. Друга част от представените ресурси са 
включени в резултат на повишен интерес и липса на достатъчно екземпляри в мрежата 
от филиални библиотеки, които да удовлетворят читателското търсене, като повечето от 
тях са достъпни само в университетската компютърна мрежа.  

 

Ръководство за лабо-

раторни упражнения 

по органична химия / 

Александър Добрев, 

Сашо Чорбаджиев, 

Христо Иванов. 

2004 

Клинична фармаколо-

гия : За студенти по 

медицина / Димитър 

Терзииванов, Иванка 

Атанасова. 

2013  

Примери и задачи по 

процеси и апарати в 

химическата техноло-

гия : [Учебно помагало 

за студентите от 

ВХТИ] / Константин Ф. 

Павлов, Пьотр Г. Ро-

манков, Анатолий А. 

Носков. 

1990  

Увод в биофизикохи-

мията / Иван Панайо-

тов. 

2007  

Неорганична химична 

технология / Румен 

Димитров, Боян Боя-

нов. 

2001  

История на фармация-

та / Златка Димитрова 

и др.  

2010 

Лабораторни упражне-

ния и задачи по неор-

ганична химия / Румя-

на Дафинова и др.  

2013 

Увод в химията на 

твърдото тяло / Стоян 

Будуров, Тони Спасов. 

1997  

Неорганична химия / 

Добри Лазаров. 

2006  

Органична химия / 

Галин Петров. 

2006  

Химия и физика на 

полимерите / Иван 

Панайотов, Стойко 

Факиров. 

2005  

Химия на елементите 

и техните съедине-

ния / Елена Киркова. 

2013  
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