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Заглавие:  
Изкуството на семейния живот 
 
№  01 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Как да бъдем автори на живота в семейството, намирайки добри решения 
на живите предизвикателства. 

Автор: Румен Бостанджиев 

Допълнителни бележки: 
 

Sexology.bostandjiev@gmail.com 

 

 

 

Заглавие:  
Structorgram-  генетичният код на личността 
 
№  02 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Structorgram е продукт, който успешно се вгражда в тренинги за меки 
умения – комуникация, лидерство, работа в екип, продажби... 

Автор: Павел Павлов 

Допълнителни бележки: 
 

pavelp@avangardpc.com 
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Заглавие:  
Консултантът отвътре – 1ва част: Tough Love 
 
№  03 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Книгата е посветена на пътя на консултантите по орг.развитие – истории на 
ставането, кизите и мечтите на хората, които се възприемат като агенти на 
промяната и развитието. Всичко е много лично – бизнеса, чувствата, 
илюзиите... 

Автор: Пламен Димитров  

Допълнителни бележки: 
 

Да се чете само след завършена програма за супрвизия/интервизия  
pldimitrov@hotmail.com 

 

 

 

Заглавие:  
Интернет обучение 
 
№  04 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Обучих един пакистанец през интернет; мен ме обучиха по скайп. 

Автор: Никола Йорданов 

Допълнителни бележки: 
 

nikolavj@gmail.com 
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Заглавие:  
“Докосвайки реалността” 
 
№  05 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Това е книга за това как се програмира и депрограмира съзнанието ни. Ние 
ли се програмира или някой е виновен за това. Знаем ли как да се 
разпрограмираме и как да разбираме фалшивите „клишета” на реалността. 

Автор: Йордан Танковски 

Допълнителни бележки: 
 

Ако не искате да живеете нечий чужд живот хванете тази книга в ръцете си 
и намерете  отново своята уникална идентичност и я живейте с мъдрост и 
любов. 
tankovskibg@gmail.com 

 

 

 

Заглавие:  
Интегративна психотерапия 
 
№  06 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Възможност за динамично и креативно съчетаване на ценни и съвместими 
елементи от различни школи. 

Автор: Румен Бостанджиев 

Допълнителни бележки: 
 

sexology.bostandjiev@gmail.com 
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Заглавие:  
„Приказки за организационната душа” 
 
№  07 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Книгата  е пътеводител на организационния консултант за практиките за 
организационно развитие и промяна. 

Автор: Рени Велчева 

Допълнителни бележки: 
 

Тя отразва историите на организации и развитието на практиките на 
организационните консултанти чрез психодинамичните теории и личния 
опит. 
renny.v@abv.bg 

 

 

 

Заглавие:  
Интерактивна игра – продажби по интернет 
 
№  08 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Имаш варианти на стъпки в процеса на продажба B2B 

Автор: Никола Йорданов 

Допълнителни бележки: 
 

Мога да го покажа - nikolavj@gmail.com 
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Заглавие:  
Guided imagery 
 
№  09 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Техника за създаване на образи в умовете на обучаемите, която позволява 
да се илюстрира определена теория или материал. 

Автор: Боби Дянков 

Допълнителни бележки: 
 

b.dyankov@abv.bg 

 

 

 

Заглавие:  
Образование за здраве и личностно развитие 
 
№  10 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Развитие на социални и емоционални компетентности на детето в училище 
и извън него. 

Автор: Румен Бостанджиев 

Допълнителни бележки: 
 

sexology.bostandjiev@gmail.com 
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Заглавие:  
www.surveymonkey.com -  Сайт за създаване на онлайн въпросници. 
 
№  11 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Създаване на въпросници онлайн, подходящи за всякакви проучвания 
вътре в организациите или извън тях. 

Автор: Боби Дянков 

Допълнителни бележки: 
 

b.dyankov@abv.bg 

 

 

 

Заглавие:  
“Be yourself, everyone is already taken.” 
 
№  12 

Кратко описание на книгата:   
до 50 думи 

Книгата представя пътищата, посоките, причините и отправните точки, които 
срещам търсейки и откривайки повече за истинските желания, стремежа и 
копнежа, които вдъхновяват и движат  делата ни. 

Автор: Авторски колектив –Надя 

Допълнителни бележки: 
 

„На всички, които се интересуват от това...” 
nadia@gyuvetch.bg 

 


