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ТАНГРА ТанНакРа
ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
е учредена на 23 март 1997 г.
в София, България

ЦЕЛИ:
Първо, да се възроди истината за историческото
място и значение на българите в световната цивили
зация и култура.
Второ, да се информира световната общественост
за мястото, ролята и значението на цивилизацията
на древните българи.
Трето, да бъде дописана и показана на света Паиси
евата история.
ТАНГРА – името на фондацията е популярно звучене
на името на бога на древните българи, което, според
научни изследвания, означава философско триединст
во от понятията ТАН (вселена), НАК (човек), РА (бог).
Изразява едно от най-ранните схващ ания за единс
твото и хармонията на света.
Писмените сведения за това да
тират от първото хилядолетие
преди Христа. ТАНГРА е едно от
най-древните религиозни и кул
турни понятия в историята на
човечеството.

В чест на 24 май 2002 г.,
Ден на българската просвета
и култура и на славянската
писменост, издателство
„ТАНГРА ТанНакРа“
бе удостоено с почетна
грамота
на Министерството
на културата
за принос в развитието
и популяризирането
на българската култура.
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Прародина на древните българи са долините на Памир
и Таримската котловина между Тиеншан (Небесна планина)
и северните склонове на Тибет, откъдето започва разсел
ването им по света. Фердинанд фон Рихтхофен (1833–
1905) смята Таримската котловина за огнище на пър
вата човешка култура. В района на Памир българите
създават още през древността две прочути държави
– БАЛГАР и БАЛХАРА. Оттам се разнася светлината
на българската държавност нашироко по света, дока
зателство за което са създадените на територията
на Европа още три държави – КУБРАТОВА, ВОЛЖКА и
АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ.
Древните българи са завещ али на света богато
културно наследство в областта на философското
осмисляне на света, държавното управление, социал
ното устройство, военното изкуство, писмеността,
езиковата култура, строителството, астрономията и
математиката. ЮНЕСКО приема календара на древните
българи за един от най-точните сред всички известни на науката календари.
Знакът на фондацията е т.нар. Космическа костенурка – графично изображение на философските представи
на древните българи за устройството и движението
на Вселената.
Празник на фондацията е 22 март – традиционен
празник на древните българи.
На Балканите мощната българска държавност начело
с КАН АСПАРУХ обединява и повежда древния тракийс
ки етнос и славянските племена в неотразим пробив
срещу наследниците на Римската империя – Византия
и Франкското кралство. Възниква третата империя в
Европа, и то на кръстопътя с Азия и Африка.
Това е днешна България.
Смисълът на общите ни усилия е да дадем човешко и
историческо самочувствие на децата на българския род,
разпръснати като пясък по света от превратностите
на историята. Българите могат да имат много по-зна
чимо присъствие в съвременния интегриращ се свят.
4

НАУЧНИ ФОРУМИ

Центърът за изследвания на българите и ТАНГРА Тан
НакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ в сътрудничество
с Историческия факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и с Института за исторически
изследвания при БАН организираха и проведоха следните
научни форуми:
– Древните българи преди 681 г. (произход, исто
рия и култура). Историята на Волжка България – за
студенти (април 1998 г.) и за научни работници (декем
ври 1998 г.);
– За обучението по история в новите условия (фев
руари 1999 г.);
– Произход, култура и диаспора на древните бъл
гари до края на VII век (април 1999 г.);
– Приносът на българите в световната цивилизация
(октомври 2000 г.);
– Мадарският конник и началото на българската
държавност в Европа 165 г. (2003 г.) – съвместно с
Археологическия институт с музей към БАН;
– Българската държавност в Европа пред своя
20-и век (2005 г.) – под патронажа на президента на
Република България Георги Първанов;
– 75 години от основаването на българомохаме
данската културно-просветна и благотворителна
Дружба „Родина“ на 3 май 1937 г. в гр. Смолян (април
2012 г.);
– Сердикийският едикт (311 г.): разбирания и ре
ализации на идеята за религиозна търпимост (април
2012 г.) – международна конференция, осъществена
съвместно със Столична община, БАН, НАИМ при БАН,
Съюз на архитектите в България, ОП „Стара София“ и др.;
– Булгарика – Ираника (октомври 2012 г.) – международна интердисциплинарна научна конференция. Съвместно с посолството на Ислямска република Иран, СУ
„Св. Климент Охридски“, Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и
УниБИТ.
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ЕКСПЕДИЦИЯ
„БЪЛГАРИТЕ – ПРАРОДИНА“
ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ организира провеждането на многоетапна национална
експедиция „Българите – Прародина“, както следва:
 през 2008 г. в Таджикистан, Афганистан
и Узбекистан
 през 2009 г. на полуостров Крим
 през 2010 г. в Иран
 през 2012 г. в Пакистан

Кадри от експедициите
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EКСПЕДИЦИЯ „БЪЛГАРИТЕ – ПРАРОДИНА“

Участниците в експедицията пред релефното
изображение на конник близо до крепостта Варну в
Североизточен Афганистан

Целта на интердисциплинарната експедиция е да
проверява „на терен“ научни хипотези, развити от наши
учени през последните 20–30 години.
Участниците събират и документират нови археологически артефакти, етнографски и лингвистичен
материал, който да служи на изследователите у нас.
Същевременно са установени контакти с редица
най-авторитетни учени от Академията на науките в
Таджикистан, с изнесеното отделение на академията
в Памир, град Хорог, Археологическия институт на
Украйна – филиал в Крим, с Националната библиотека
на Иран и Техеранския университет, както и с други
ирански научни институции.
Работата на експедицията е отразена в четири
документални филма, излъчени по БНТ.
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ВЕЧЕН
КАЛЕНДАР
НА БЪЛГАРИТЕ
2019
ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА
БЪЛГАРИТЕ е ежегодно издание на ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
от 1997 г. насам.
Изданието за 2019 година
e на тема БЪЛГАРСКИЯТ ХХ
ВЕК. Представена е вътрешната, външната и икономическата политика на България
през ХХ век.

При древн ит е бълг ар и
идеят а за врем ет о е
въплътена в 12-годишния
слънчев циклов календар,
в който съзвездията но
сят имена на животни.
Факт ът, че при идв а
нето си в Евр опа през
165 г. наш ите предц и
дат ир ат с ъб ит ият а
по свой календар, ги пос
тавя сред авангардните
представители на народите от епохата на Вели
кото преселение.

Темите на Календар 2019 г. са:
Корица: ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
1. В НАВЕЧЕРИЕТО – КРАЯТ НА XIX в.
2. НЕЗАВИСИМОСТТА (1900–1910)
3. ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1912–1918)
И НАЧАЛО НА 100-ГОДИШНАТА ГРАЖДАНСКА
ВОЙНА В БЪЛГАРИЯ
4. МЪКИТЕ НА СЛЕДВОЕННОТО ВЪЗСТАНО
ВЯВАНЕ (1919–1929)
5. В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА (1930–1940)
6. В ПЛАМЪЦИТЕ НА ГОЛЯМАТА ВОЙНА –
БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА (1941–1944)
7. СЛЕДВОЕННИ ПОЛИТИЧЕСКИ БИТКИ И
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
(1945–1950)
8. ОТ РАЛОТО И СЪРПА КЪМ ЧЕРНАТА
МЕТАЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНЕТО
(1950–1960)
9. БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА
В СЪСТЕЗАНИЕ СЪС СВЕТА (1960–1970)
10. РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДОВЕТЕ
НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (1970–1980)
11. СРЕД 30-ТЕ НАЙ-РАЗВИТИ ИНДУСТРИ
АЛНИ СТРАНИ В СВЕТА (1980–1990)
12. БЪЛГАРИТЕ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
Автори са: проф. д-р Искра Баева – редактор на изданието, проф. д-р
Динко Динков, проф. дин Димитър Саздов, проф. д-р Евгения Калинова,
проф. дфн. д-р ист. Нако Стефанов, д-р Елена Алекова и Димитър М.
Димитров
Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листен, цветен, двуезичен – на български и английски език, двустранно наситен с научна
информация. Има възможност да носи самостоятелна реклама на фирми и учреждения за тираж от минимум 50 броя, при предоставяне от
страна на Възложителя на лого (във формат CorelDraw или векторно) и
запазен фирмен цвят (по скала CMYK или Pantone), ако има.
Изданието е представителен и стойностен протоколен подарък.
Цената на календара е 12,00 лв. с ДДС
Доставката на календара извън София е за сметка на Възложителя.
Вашето решение за закупуване на ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ
2019 има значение за подкрепа на духовното и националното възраждане на България.
Забележка: За поръчки, непотвърдени до 01.12.2018 г., не гарантираме изпълнение в срок до 31.12.2018 г.
2008 БЪЛГАРИЯ В СТАРИТЕ КАРТИ
(6 лв.)

ВЕЧЕН
КАЛЕНДАР
НА
БЪЛГАРИТЕ

2009 БЪЛГАРИ – СВЕТЦИ И ДУХОВНИ
ВОДАЧИ (6 лв.)
2010 БЪЛГАРИТЕ – АРХИТЕКТУРНИ И
СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ (6 лв.)
2011 МАГИЯТА БЪЛГАРИЯ (6 лв.)

1997 ЗА КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРИТЕ
(изчерпан)
1998 КОСМИЧЕСКАТА КОСТЕНУРКА
(изчерпан)
1999 ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ (изчерпан)
2000 БЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСТВОТО
(6 лв.)
2001 БЪЛГАРИТЕ И СВЕТЪТ (6 лв.)
2002 КАЛЕНДАР И ВРЕМЕ (6 лв.)
2003 БЪЛГАРИТЕ – ПРИНОСИ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ (6 лв.)

2013 БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И
ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА –
първа част (6 лв.)
2014 БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ И
ПАМЕТНИ МЕСТА ПО СВЕТА –
втора част (6 лв.)
2015 СВЕТЪТ НА БЪЛГАРКАТА И
БЪЛГАРКАТА В СВЕТА (6 лв.)
2016 ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПО
СВЕТА (6 лв.)

2004 КНИЖОВНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ
(6 лв.)

2017 ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
(6 лв.)

2005 БЪЛГАРИТЕ И ИЗКУСТВОТО НА
ВОЙНАТА – първа част (6 лв.)

2018 ВОЙНАТА, МИРЪТ И БЪЛГАРИТЕ –
І част (6 лв.)

2006 БЪЛГАРИТЕ И ИЗКУСТВОТО НА
ВОЙНАТА – втора част (6 лв.)

2019 БЪЛГАРСКИЯТ XX ВЕК
(12 лв.)

2007 БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА – СРЕЩИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (6 лв.)

10
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2012 БЪЛГАРСКИЯТ ДЪРЖАВЕН И
КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН. БЪЛГАРИТЕ
В КАРТИ (ДО XIV ВЕК) (6 лв.)

ТАНГРА ТанНакРа
ОБЩОБЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ

предлага
на вашето внимание
книги за България
и протоколни
подаръци,
в които
е въплътено
послание
от хилядолетната
история
на българите

Каталог 2018–2019 е в сила до 01.09.2019 г.
Всички посочени цени са с ДДС.
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Съвместно издание с Института
за исторически изследвания към
БАН, главен редактор
акад. Георги Марков

90 лв

.

Представя комплексно
демографското и стопанското
развитие, политическата история,
националния въпрос, малцинствата
и българските общности по света,
културата, образованието и
науката в един от най-спорните
и противоречиви периоди от
съвременната история – времето
от края на Първата световна война
и подписването на Ньойския диктат
до преврата на 9 септември 1944 г.

 на български език, със съдържание на английски език
 формат 23 х 29,7 см
 840 с.
 ISBN 978-954-2903-08-6
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Съвместно издание на ТАНГРА
ТанНакРа ИК и Издателство на
БАН „Проф. Марин Дринов“ под
общата редакция на проф. Илия
Тодев, директор на Института за
исторически изследвания при БАН.

18 л
в.
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 на български език, със
съдържание на английски език
 формат 16,7 х 23,7 см
 218 с.
 ISBN 978-954-322-850-8
 ISBN 978-954-378-137-9

КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Общата редакция е дело на проф.
дин Александър Фол.
Автори: проф. дфн Атанас Стаматов, ст.н.с. д-р Калин Порожанов, проф. д-р Георги Бакалов,
д-р Георги Владимиров,
проф. д-р Пламен Митев,
проф. дин Георги Марков

Второ допълнено
и преработено издание

60

лв.

 паралелен текст на български и английски език
 формат 21 х 29 см
 368 с.
 ISBN 978-954-378-011-2
 пълноцветно издание
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Книгата „БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“
е номинирана за наградата „Хр. Г. Данов“
в категорията „Изкуство на книгата“, 2006 г.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

12
0

лв.

Уникално издание, реализи
рало мечтата на поколения
български историци. Чрез
175 карти и допълващи ги
илюстрации е показан погле
дът на старата европейска
картография върху земите
на дунавските българи от
Средновековието до Новото
време. Атласът е двуезичен
(на български и английски),
което предоставя възмож
ност на чуждестранни учени,
студенти, журналисти, поли
толози, дипломати и др. да
се запознаят с българската
история и с ролята и място
то на българите и България в
изграждането на европейска
та цивилизация.

 паралелен текст на български и английски език
 175 цветни карти
 формат 23,5 х 33,5 см
 586 с.
 ISBN 978-954-378-023-5
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Книгата
е номинирана
за наградата
„Хр. Г. Данов“
в категория
„Хуманитаристика“,
13 юни 2008 г.
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ
ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКАТА
Кабинет на личния състав/протокола
на Президента на Републиката
Бразилия, 24 януари 2012 г.
ПЕТКО КОЛЕВ
Президент
ТАНГРА ТанНакРа Общобългарска фондация
Ул. „Княз Александър I” № 16, вх. Б, ап. 02,
ПК 1832, София, България
Уважаеми господине,
От името на президента Дилма Русеф Ви уведомявам, че Нейно Превъзходителство с голямо
удоволствие прие прекрасния атлас и календара,
който бяхте добри да изпратите, и желае да изрази
своите най-искрени благодарности.
Моля, приемете моите най-искрени чувства и
поздрави,
Искрено Ваш:
Клаудио Соарес Роха
Директор „Исторически архив“/Дирекция
„Исторически документи“

НАГРАДА
„БРОНЗОВ ЛЪВ“
Изданието получи наградата
БРОНЗОВ ЛЪВ
за 2008 г., присъдена
от Асоциация „Българска книга“
и Академия „Българска книга“
за цялостна реализация
на издателския проект.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

12
0

 паралелен текст на
български и английски
език, с увод на арабски
и персийски език
 цветни карти
 формат 23,5 х 33,5 см
 336 с.
 ISBN 978-954-378-076-1
 твърда подвързия
 индивидуално
пакетиране

16

лв.

Уникално научно и библиографско издание, съдържащо над 73 стари карти,
продукт на арабописмената картографска школа
(IХ–ХIV в.). В тях са отбелязани българите и българските земи на картата на
Европа и Азия през Средновековието. За Атласа са
използвани малко известни или неизвестни карти
от библиотеките на Великобритания, Австрия, Германия, Холандия, Италия,
Франция, Русия, Иран, Ирак
и Турция, както и от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Водещ на авторския колектив е проф. д-р Стоянка Кендерова. Изданието е реализирано съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“.

Художниците на книгата Текла Алексиева и Жеко Алексиев
получиха националната награда „Христо Г. Данов“
на Министерство на културата и Община Пловдив
в категория „Изкуство на книгата“ за 2011 г.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Отразява съдбата на българите от древ
ността до наш и дни. Съд ържан ието на
историческия ни път е заключено в поняти
ята Началото, Пространството, Времето,
Държавата, Слов ото, Вярата, Идеалът.
Авторския т колект ив включва едни от
най-авторитетните български историци,
учени и изследователи, като проф. д-р Георги
Бакалов, ст.н.с. д-р Петър Добрев, проф. дин
Георги Марков и други, под общата редакция
на проф. дин Александър Фол.
 на български и английски език
ISBN 978-954-378-116-4
 на български и немски език
ISBN 10:954-9942-84-8
13:987-954-9942-84-2
 на български и френски език
ISBN 10:954-9942-85-6
13:987-954-9942-85-9
 на български и руски език
ISBN 978-954-378-049-5
 формат 21 х 29 см
 168 с.
 кожена подвързия
 индивидуално пакетиране

в.
42 л

БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС  THE BULGARIANS– ATLAS
Представя хилядолетната история на България в над 90 кар
ти и коментар към тях. Книгата е създадена с участието на
проф. д-р Г. Бакалов, проф. дин Г. Марков, ст.н.с. д-р П. Добрев,
чл.-кор. проф. К. Косев, доц. д-р Р. Гаврилова, доц. д-р М. Кай
макамова, проф. дфн А. Стаматов, проф. дин Хр. Матанов,
проф. дин П. Ангелов, проф. д-р М. Ваклинова, проф. В. ТъпковаЗаимова, проф. дин Ал. Фол, проф. д-р Пл. Павлов, ст.н.с. д-р Б.
Димитров и много други.
Одобрена за учебно помагало с Протокол № 2 от 14.03.2002 г. на
Министерство на образованието и науката
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

 паралелен текст на български
и английски език
 формат 21 х 29 см
 270 с.
 ISBN 954-9942-22-8
 кожена подвързия
 индивидуално пакетиране

60

.
лв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
София, 11 октомври 2001 г.
Уважаеми господа,
Сърдечно Ви благодаря за изданието „Българите – Атлас“, което ми изпратихте. То е много
ценно и считам, че инициативата за неговото
съставяне от ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ е наистина похвална, особено
когато целта е съхраняване на българската
идентичност. С интерес се запознах и със справката, в която аргументирате предложението
си за честване на 22 март като общобългарски
празник.
Приемете моите най-добри пожелания за
Вас и всички членове на Управителния съвет
на фондацията.
СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ
ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ТАНГРА ТанНакРа
ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Уважаеми господа,
Благодаря за Вашето издание „Българите
– Атлас“, което представлява една уникална и безценна за всеки българин книга.
Поздравявам Ви за Вашата родолюбива
инициатива да издадете тази книга, както
и за всеотдайната Ви работа за възраждане на българския дух и за доказване на българския принос към световната култура.
Петър Стоянов
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Известните български траколози
проф. дин Валерия Фол и проф. Димитър Попов ни представят уникално
изследване за тракийската духовност. В богато илюстрираната
книга албум са описани всички
известни на науката тракийски
божества.

60 лв.

 паралелен текст на
български и английски език
 формат 24,5 х 32,5 см
 328 с.
 ISBN 978-954-378-059-4
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Книгата е номинирана за
наградата „Хр. Г. Данов“
в категория „Хуманитаристика“
през 2010 г.

Представя най-значимите
тракийски съкровища, образци на
тракийската архитектура (дворци,
храмове, гробници, крепости и др.),
открити по българските земи.
Съставители и автори на албума са
проф. дин Александър Фол
и проф. дин Валерия Фол.

60 лв.

Второ допълнено издание
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 паралелен текст на български
и английски език
 формат 24,5 х 32,5 см
 208 с.
 ISBN 978-954-378-019-8
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Книгата „ТРАКИТЕ“ е номинирана за наградата „Хр. Г. Данов“
в категорията „Изкуство на книгата“, 2006 г.

КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Книгата на известния наш историк проф.
д-р Пламен Павлов (със съавтор Станимир
Димитров) ни запознава по интригуващ
начин с образа на смелия тракийски войн
Спартак, превърнал се в символ на войн
ска доблест и на безрезервен хуманизъм
и свободолюбие. Консултанти са проф.
дин Валерия Фол, проф. Димитър Попов и
проф. Кирил Йорданов от Института по
тракология при БАН.
 паралелен текст на български и
английски език
 формат 24,5 х 32,5 см  152 с.
 ISBN 978-954-378-093-8
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

48 лв.

Изданието е съставено от водещите български траколози проф. дин Валерия Фол,
проф. Димитър Попов и проф. Кирил Йорданов. Научните текстове и многобройните
илюстрации представят изчерпателна и
интересна информация за тракийските
владетели и приноса им в историята и
културата на българските земи.
 паралелен текст на български и
английски език
 формат 24,5 х 32,5 см
 312 с.
 ISBN 978-954-378-089-1
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
Книгата на голямата наша
изследователка на тракийската
древност проф. дин Валерия Фол
представя образа на Орфей и мястото на
орфизма като основен културен фактор,
вграден чрез наследството на траките в
европейската цивилизация.
 паралелен текст на български и
английски език, с резюме на итали
ански език
 формат 24,5 х 32,5 см  170 с.
 ISBN 978-954-378-024-2
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

60 лв.

48

.
лв
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Книгата „Скретиска. Един път, един
храм, един дворец и десет века история“ е поредното изследване на доц.
д-р Веселина Вачкова, посветено на
античната и средновековната история на днешната българска столица. Този път обаче забележителното
урбанистично развитие и изключителната културно-историческа
роля на София се наблюдават, така
да се каже, не от цитаделата на града, а от неговото най-луксозно предградие – Скретиска/Костинброд.

60 лв.
 формат 23 х 30 см
 368 с.
 ISBN 978-954-378-125-6
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

64 лв.
 паралелен текст на бъл
гарски и английски език
 формат 21,5 х 27,5 см
 216 с.
 ISBN 978-954-378-088-4
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
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Авторката, доц. д-р Веселина Вачкова, разкрива интересни моменти
от историята на София по времето, когато е била част от Римската империя. Разказва за важното
място, което е заемала антична
Сердика в живота на император
Константин Велики, както и за
ролята є на значим християнски
център със световна известност.
Изданието е луксозно, богато
илюстрирано, включително и с 3D
възстановки.

КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Сборник с доклади от международната, интердисциплинарна
научна конференция проведена в
София, 2012 г.

 английски език
 формат 23,5 х 16,5 см.
 336 с.
 ISBN 978-954-378-102-7

24 лв.

Албум СОФИЯ е луксозно пълноц
ветно издание, представящо
столицата на България в цялото
є многообразие. София е усетена
и показана като светъл, жизне
радостен град, излъчващ наст
роение, с модерен архитектурен
облик, но запазил и оригиналната
си архитектура отпреди век, с
памет за хилядолетната си ис
тория.

 паралелен текст
на български и английски език
 формат 24 х 33,5 см
 248 с.
 ISBN 978-954-378-051-8
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

60 лв.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Атанас Буров се откроява сред
политическия и стопанския елит
на България през първата половина
на ХХ в. Тази книга изчиства наслоенията от клевети и връща на Буров името на честен и предан на
родината си гражданин. Авторът
използва всички известни източници за личността и за епохата, в
която живее.

.

лв
30

Изданието е дело на Фондация
„Атанас Буров” с подкрепата на
„ТАНГРА ТанНакРа” ИК
 формат 16,5 х 23,5 см
 472 с.
 ISBN 978-954-91113-2-3
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

48

лв.

Албумът се посвещава на 1300-годишнината от великата победа на
кан Тервел над арабите при Констатинопол през 718 г. Автори на изданието са проф. Георги Атанасов
и проф. Пламен Павлов. Обхванат
е целият период от царуването на
кан Тервел и неговата важна роля в
историята не само на България, но
и на Византия и Европа. Изданието
е богато илюстрирано с изображения на средновековни артефакти,
карти, възстановки (включително
и 3D) и с картини на известни български художници.
 паралелен текст на
български и английски език
 формат 21 х 29 см
 196 с.
 ISBN 978-954-378-156-0
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Книгата проследява историята
на масонството в България и отношенията между българските и
европейските масони в продължение на почти 200 години.
Чрез списъка на изявени масони в
различните области са показани
заслугите на масонството за развитието на духовната и материалната култура в България.
Съдържа подробна библиография
на източниците и литература по
темата.
Цена 60 лв.

 паралелен текст на български
и английски език
 формат 21 х 27,5 см
 288 с.
 ISBN 978-954-378-155-3
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
9 789543 78155 3

9 789543 78155 3

МАСОНСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ

FREEMASONRY
IN BULGARIA

60 лв.

Авторката доц. д-р Веселина Вачкова представя и съпоставя малко
известни факти от най-ранната
църковна история с акцент Балканите и днешните български земи.
Разкрива връзката между ранното християнство, практикувано
в апостолските църкви, средновековните „ереси“ и изключителното значение на богомилството за
европейските народи. Книгата е с
албумно оформление, богато илюстрирана.
 паралелен текст на български
и английски език
 формат 24,5 х 32,5 см
 320 с.
 ISBN 978-954-378-151-5
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

60 лв.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

48

лв.

Книга албум, посветена на
многовековните отношения
между българи и италианци,
между Българската православна
църква и Светия престол.
Автори са проф. д-р Пл. Павлов,
ст.н.с. д-р Б. Димитров и
А. Марчевски, под общата
редакция на проф. д-р Г. Бакалов
и проф. дин Ал. Фол.

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
Началник на кабинета на Президента
на Съвета на министрите
Рим, 14 март 2003 г.
Любезни Президенте,
От името на Президента на Съвета на министрите, дълбокоуважаемия Силвио Берлускони,
Ви благодаря, че бяхте любезни да изпратите
интересната книга „Българи, италианци, Ватикана“. Това е стойностна инициатива, която
усилва взаимното убеждение, че чрез диалог се
гради мирът и уважението между народите.
Възползвам се от случая да Ви изпратя найсърдечните поздрави на Първия министър, към
които присъединявам и моите лични поздрави,
които Ви моля да предадете на съпредседателя
Димитър М. Димитров.
Валентино Валентини
До
Г-Н ПЕТКО КОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ
ДЪРЖАВНА КАНЦЕЛАРИЯ
Първа секция. Общи дела
Ватикана, 15 март 2003 г.
Многоуважаеми господине,
Благороден е жестът Ви да изпратите на
Върховния Понтифик екземпляр от книга, посветена на отношенията на България, Италия
и Светия престол, с приложено към подаръка
любезно послание.
Като проява на висока оценка за оказаната
чест и като доказателство за своето почитание Негово Светейшество, който подкрепя срещата на народи с дълга християнска
традиция, които допринасят за непреходен
духовен растеж на европейския континент, и
с добра воля изпраща на Вас, на сътрудниците
Ви и на всички, ангажирани лично, сърдечен
добрословен поздрав и благословия за небесна
благодат.
С чувството на изрично съпричастие,
Монсеньор Габриеле Качиа

 паралелен текст на български и италиански език
 формат 21 х 29 см
 152 с.
 ISBN 954-9942-36-6
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър-председател
София, 19 ноември 2002 г.
Уважаеми господа,
Отново ме зарадвахте, изпращайки ми
поредното оригинално издание на вашата фондация, книгата албум БЪЛГАРИ, ИТАЛИАНЦИ,
ВАТИКАНА / BULGARI, ITALIANI, VATICANO.
Държа да Ви кажа, че останах впечатлен с
прелистването още на първите ѝ страници.
Надявам се да се радва на голям читателски
интерес, тъй като е научно издържана и същевременно с чудесно художествено оформление.
Особено съм Ви признателен за милите
поздравления по повод сватбата на дъщеря ми
Калина и с удоволствие Ви предавам нейните и
на съпруга ѝ Китин благодарности за албума,
който и на двамата много им хареса.
С искрени благопожелания!
СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Проследява развитието на
българо-американските полити
чески, икономически и културни
отношения. Автори са проф. д-р
Трендафил Митев, ст.н.с. д-р Пе
тър Шопов, ст.н.с. Маргарита
Карамихова и д-р Даяна Майкълз.
Общата редакция е на проф. дин
Александър Фол.

48 лв

.

 паралелен текст на
български и английски
език
 формат 21 х 29 см
 208 с.
 ISBN 954-9942-53-8
 кожена подвързия
 индивидуално пакетиране

ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВАШИНГТОН
29 октомври 2003 г.
Уважаеми господин Председател,
Много Ви благодаря за представителния златен медал по случай 100-годишния юбилей от американо-българските дипломатически отношения
и за книгата БЪЛГАРИТЕ И АМЕРИКАНЦИТЕ.
Вашите подаръци винаги ще ми напомнят
за топлия прием, който получих от българския
народ, когато посетих Вашата красива страна
при отбелязване на стогодишнината.
Искрено Ваш,
Колин Л. Пауъл
До Уважаемия Огнян Герджиков,
Председател на
Народното събрание на Република България
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ
Поздравително писмо на Бил Гейтс
към българския народ по повод
100-годишнината
от рождението на Джон Атанасов
3 октомври 2003 г.
Скъпи български приятели,
Щастлив съм да се присъединя към българския
народ по повод честването на 100-годишнината
от рождението на Джон Винсент Атанасов, създателя на електронния цифров компютър.
Джон Атанасов и дипломираният студент
Клифърт Бери измислиха, разработиха и демонстрираха през 1942 г. първия цифров компютър с
вакуумна тръба, създавайки много от фундаменталните концепции на компютърните технологии. През последните 60 години специалистите
са се уповавали на оригиналните идеи на Джон
Атанасов, за да създадат мощните компютри, на които разчитаме днес.
Днешната годишнина ни напомня за иновациите, направили компютрите толкова
важна и развиваща се част от съвременното общество, и ние сме благодарни на Джон
Атанасов като пионер на технологиите, който помогна това да стане възможно.
Бил Гейтс
Председател на Борда на директорите и главен софтуерен архитект

Книга за живота на Джон Атанасов,
създател на прототипа на съвременния
компютър – един американец, който
се гордееше със своя български
произход. Авторката Тамара Бъртън
е внучка на изобретателя.

в.
24 л
 формат 17 х 24 см
 344 с.
 ISBN 978-954-9942-92-1
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Книгата разказва за интересни
те паралели и взаимнополезните
контакти между двата народа и
страни от дълбока древност до
днес. Автор е Венцислав Николов,
консултанти: Алфредо Мартинес
– зам.-посланик в посолството на
Кралство Испания в София, проф.
д-р Иван Кънчев,
член-кореспондент на Испанската
академия на науките,
проф. Драгомир Драганов.

48 лв.

 паралелен текст
на български
и испански език
 формат 21 х 29 см
 168 с.
 ISBN 954-9942-76-7
 твърда подвързия
 индивидуално
пакетиране
ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Мадрид, 30 юни 2005 г.
До
Г-н Петко Колев,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Уважаеми приятелю,
Много Ви благодаря за писмото от 10 юни и за
екземпляра от прекрасната книга БЪЛГАРИ И ИСПАНЦИ, която учтиво ми изпратихте и която ще
ми бъде изключително приятно да запазя като израз на обич и приятелство между нашите народи.
Сигурен съм, че връзките, които ни обединяват,
ще се задълбочават в рамките на Европейския съюз,
като се зачита разнообразието на културите на
народите.
Приемете и предайте на членовете на фондацията моите най-сърдечни поздрави.
Хосе Луис Родригес Сапатеро
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ
КАБИНЕТ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ
ОТДЕЛ ПО ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ
Мадрид, 30 юни 2005 г.
До

г-н ПЕТКО КОЛЕВ
г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, София, България
Уважаеми господа,
Имам удоволствието да Ви известя, че
Негово Величество Кралят получи писмото,
което вие му изпратихте на 10-и миналия месец,
с което имахте любезността да му изпратите
един екземпляр от албум, озаглавен БЪЛГАРИ
И ИСПАНЦИ.
Негово Величество благодари за това издание и ми възложи от негово име да Ви изпратя
сърдечни поздрави, което правя с най-голямо
удоволствие.
С уважение,
Мигел Гитард
Началник на Секретариата на кабинета

Хавиер Рохо Гарсия
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА
Мадрид, 30 юни 2005 г.

До
Г-н Петко Колев,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Уважаеми приятелю,
Информирам Ви, че получих книгата
БЪЛГАРИ И ИСПАНЦИ, за която Ви благодаря
най-искрено.
Сърдечен поздрав!
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Книгата проследява френско-българските исторически, дипломатически
и културни връзки от най-далечни
времена до наши дни.
Изданието е луксозно, богато илюстрирано и двуезично – на български
и на френски език.

48 лв.
 паралелен текст
на български
и френски език
 формат 21 х 29 см
 272 с.
 ISBN 978-954-378-073-0
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Автори и консултанти са
проф. д-р Пламен Павлов,
ст.н.с. II ст. д-р Рая Заимова,
доц. д-р Веселина Вачкова,
н.с. I ст. д-р Даниел Вачков,
ст.н.с. II ст. д-р Александър Костов,
доц. д-р Бойка Доневска,
доц. д-р Мария Витошанска,
Христо Димитров.

ОТ ДИРЕКТОРА НА КАБИНЕТА
НА ПРЕЗИДЕНТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА
Париж, 11 април 2011 г.
До

г-н Петко Колев
Председател на ТАНГРА ТанНакРа ОБФ
ул. Княз Александър I № 16
1000 София, България
п.к. 1832
Господин Председател,
Президентът на Френската република получи
екземпляр от книгата БЪЛГАРИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ,
както пожелахте Вие и г-н Димитър Димитров, съпредседател на Вашата фондация.
Поверена ми е приятната задача да Ви благодаря за
този любезен жест.
Приемете моите най-добри чувства.
Гийом Ламбер

Художниците на книгата Текла Алексиева и Жеко Алексиев
бяха номинирани за наградата „Христо Г. Данов“
на Министерство на културата и Община Пловдив
в категория „Изкуство на книгата“ за 2011 г.
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Книгата представя българската
средновековна столица Плиска като
европейски център от Ранното средновековие. Авторът, арх. Кристиян
Миленов, прави интересен паралел
между планировката, развитието и
строежите в Плиска и в Париж през
тази епоха, както и между дворцовия
комплекс в българската столица и
строения по времето на император
Карл Велики комплекс в Аахен.
Луксозно, богато илюстрирано издание.

 паралелен текст
на български и немски език
 формат 21 х 28 см
 66 с.
 ISBN 978-954-378-087-7
 твърда подвързия

24 л
в.

Възстановка на Големия дворец в Плиска и сградите около него
Фиг. 4. Предполагаема възстановка на един от
основните градски ансамбли – Източна порта
– представителна/церемониална алея – Дворец –
централен площад, от времето на кан Тервел и
кан Крум (моделиране – арх. К. Миленов и арх. К.
Цанкова; използвана възстановка по Ст. Бояджиев)

Abb. 4 eine vermutliche Wiederherstellung einer der
wichtigsten grundlegenden städterbaulichen Ensembles – die
„Ostpforte“ – repräsentative/zeremonielle Allee – Palast –
Hauptplatz (Zentralplatz) von der Zeit Kan Tervel und Kan
Krum ( Modellierung Architekt K. Milenov und Architekt K.
Tsankova; benutzte Wiederherstellung von S. Boyadjiev)
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

48

лв
.

 паралелен текст
на български и
арабски език
 формат 21 х 29 см
 168 с.
 ISBN 954-9942-71-6
 кожена подвързия
 индивидуално пакетиране

Книгата проследява връзките на двата
древни народа и техните приноси в све
товната цивилизация. В нея са отразени
сведения за ранните контакти между
българи и араби, отношенията на Волж
ка България с Арабския халифат и Египет,
арабските мисии в държавата на Волга и
нейната ислямизация през Х в., отноше
нията на Дунавска България с арабите –
дипломатически мисии, договори, културен
обмен; връзките на България със страните
от Арабския свят от ново и най-ново време. Автори са Киряк Цонев, гл.ас. д-р Симе
он Евстатиев и проф. д-р Пламен Павлов.
Консултант е проф. дин Йордан Пеев.
РЕПУБЛИКА ЛИВАН
Председател на Министерския съвет
До Г-н Петко Колев, Председател
До Г-н Димитър М. Димитров, Съпредседател
Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация
София, България
Факс: + 359 2/986 69 45

За мен бе удоволствие да получа Вашето писмо.
Благодаря Ви за стойностната книга, която ми
изпратихте, като използвам възможността да
пожелая успех в бъдещите Ви усилия.
Най-добри пожелания,
Рафик Харири

ПОСОЛСТВО НА ХАШЕМИТСКО
КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ
БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ 					30 април 2003 г.

Скъпи г-н Петко Колев,
Бих желал да изразя високата оценка и благодарност за възможността да бъда
свидетел на издаването на албума „Българи и Араби“, което е сериозна стъпка към
укрепването на древните, но още живи отношения между две от най-старите нации
на Земята.
Този албум ще бъде подарък за бъдещите поколения. Нека Всевишният благослови
нашите усилия, посветени на укрепването на разбирателството, на културата, на
обич и мир между човешките същества от всички раси, цветове и религии.
Отношенията между Йордания и България имат дълга история на взаимно уважение и искрено приятелство. Нашето ръководство има чудесни спомени и храни
топли чувства към българското ръководство и народа Ви. С възхищение се отнасяме
към историята и културата на Вашата страна. Струва си да посветим усилия за
укрепването и просперирането на тези отношения.
Албумът е наистина като платно, украсено от четката на художник, което излъчва
истинския образ на приятелство между народите.
Ползвам се от възможността да Ви поднеса уверенията в моето най-високо почитание.
Посланик на Хашемитско кралство Йордания,
Абдел Латиф Бауаб
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

От близо век и половина отношенията между българи и турци са
съществен елемент от социалнополитическия живот в България.
Освен исторически разказ изданието предлага статии за специфични елементи от общуването
между двата народа, обширна библиография, историческа хроника.
Автори, съставители
и консултанти:
проф. Валери Стоянов, д-р Ваня
Стоянова, проф. Георги Бакалов,
акад. Георги Марков, проф. Дойно
Дойнов, проф. Евгений Сачев,
проф. Евгения Калинова, д-р Елена
Алекова, проф. Илия Тодев, проф.
Искра Баева, д-р Йордан Колев,
доц. Йорданка Бибина, Капка Николова, посланик Любен Петров,
доц. Мария Витошанска,
проф. Петър Ангелов, проф. Пламен Митев, проф. Пламен Павлов,
проф. Стойчо Грънчаров, Стоян
Райчевски, доц. Стоян Танев,
проф. Христо Матанов

 формат 23,5 х 16,5 см.
 288 с.
 ISBN 978-954-378-123-9

 резюме на турски, руски
и английски език
 формат 16,5 х 23,5 см
 384 с.
 ISBN 978-954-378-141-6
 твърда подвързия

ПО ПЪТЯ НА ТРУПОВЕТЕ ОТ ПЛЕВЕН ДО БРИСТОЛ

Сборник с писма, документи и научни становища, които проследяват
историята на една лъжа хвърляща
своята черна сянка върху България
и българите.

36 лв.

15 лв.

112
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
В исторически статии, житийни
разкази, множество илюстрации
и разнообразни приложения изчерпателно и четивно са представени историята на българското
християнство и личностите,
свързани с него.
Автори са проф. д-р Пламен Павлов и ст.н.с. Христо Темелски.
Луксозно албумно издание, съвместен проект на ТАНГРА ТанНакРа,
Държавна агенция „Архиви“
и Ордена на рицарите тамплиери
на Ерусалим – Приорат България.

36 лв.
 резюме на английски
и руски език
 формат 21,5 х 29 см
 272 с.
 ISBN 978-954-378-064-8
 твърда подвързия
 индивидуално
пакетиране

Представен е жизненият
и творческият път на българския
духовник Киприан, който се превръща
в обединителна фигура на
Руската православна църква
през XV век.
Автори са д-р Петър Куцаров
и ст.н.с. д-р Божидар Димитров.

12 лв.
 паралелен текст на български и руски език
 специален предговор – обзор на историята
на българите
 богато илюстрирана
 формат 17 х 24 см
 184 с.
 ISBN 954-9942-20-1

36

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Книга албум за природата и културното наследство на България,
вписани в нейното настояще.
Посланието на авторите и изда
телите е, че БЪЛГАРИЯ е красива
страна с богата и вълнуваща
история и българите са горд и
достоен народ със собствен
ценностен принос
в културния свят.
Ново допълнено
и преработено издание

60 лв.
 паралелен текст на български и английски език
 формат 24,5 х 32,5 см
 232 с.
 ISBN 978-954-378-020-4
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране
Единствено по рода си издание,
представящо българския спорт
от миналото до наши дни.
С многобройни илюстрации и
таблици авторът, дългогодиш
ният спортен деятел ст.н.с. д-р
Христо Меранзов, с помощта на
консултанти от Националната
спортна академия, Държавната
агенция за младежта и спорта
и др., представя увлекателно
богатата фактология за бъл
гарските спортни успехи и
развитието на спортното дело
в България.

60 лв.

 паралелен текст на български и английски език
 формат 21 х 29 см
 228 с.
 ISBN 978-954-378-040-2
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

37

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Албумът предлага вълнуващо
пътешествие из неповто
римата и красива българска
природа.
Създаден е от авторски колек
тив под ръководството
на проф. дсн Нино Нинов.

60

 паралелен текст
на български
и английски език
 формат 24,5 х 32,5 см
 240 с.
 ISBN 978-954-378-044-0
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

лв.

Албумът „Ловът в България“ продължава традицията на издателството за атрактивно представяне на културно-историческото наследство и природното богатство на България. Съдържа
история на лова и риболова по българските земи от най-древни
времена досега, проследява възникването на съвременното ловно движение и организация на лова, запознава със състоянието и
възможностите на изявени ловни стопанства, с ловни трофеи,
с видни български ловци. Интересен акцент е представянето на
ловната тематика в художественото творчество. Текстът е
умело балансиран с богат илюстративен материал.
ЛОВЪТ В БЪЛГАРИЯ
HUNTING IN BULGARIA
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ЛОВЪТ
В БЪЛГАРИЯ
HUNTING
IN BULGARIA

60

 паралелен текст
на български
и английски език
 формат 21 х 27,5 см
 324 с.
 ISBN 978-954-378-145-4
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

лв.

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Съвместно издание на Географския институт при
БАН и ТАНГРА ТанНакРа ИК.
Повече от 130 карти, пояснителни текстове и богат илюстративен материал предлагат информация
за природата, демографското развитие, селищната мрежа, стопанството,
туристическите ресурси и
опазването на природната
среда на България.

96 лв.

 паралелен текст на български и английски език
 формат 29 х 31 см
 220 с.
 ISBN 978-954-378-060-0
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Д-р инж.

Иван
Иванов •

Д-р инж.

Изданието има енциклопедичен и практичен характер. Всяко растение е представено както с неговото
научно описание, така и с
рисунка или снимка. Описан
е неговия ареал на разпространение и лечебните му
свойства. В книгата може
да намерите и многобройни
рецепти против различни
заболявания.
36 лв.

ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА РАСТЕНИЯТА

Д-р инж. Иван Петров Иванов е роден на 03.08.1935 г. в полите на Пирин в
с. Обидим, Благоевградска област. Завършва гимназия в Гоце Делчев през
1953 г. и известно време учителства във Велинградско. През 1961 г. завършва
Висшия лесотехнически институт – София. Работи една година в ГС „Беслет“
и четири години в Нормативно-изследователско бюро във Велинград. От
1965 до 1995 г. е преподавател в Техникума по горско стопанство „Христо
Ботев“ – Велинград.
През 1972 г. защитава докторска дисертация по генетика и селекция в
Института за гората към БАН.
От 1971 до 1973 г. работи като проектант в Алжир, а през 1976 г. е
преподавател в Мароко. В периода 1987–1994 г. преподава в университети
в Алжир.
Участва в много експедиции и извършва сериозна изследователска
работа върху лечебните растения.
Д-р инж. Иван Иванов е рецензент и автор на учебници за Лесотехническия
университет.
Авторът на книгата е удостоен от Съвета на европейската научна и
културна общност със:
• Значка „Златна книга“ за принос към развитието на българската
наука – 2011 г.
• Златна монета „Писменост“ за съвременна активна дейност в
науката – 2013 г.

Иван
Иванов
ЛЕЧЕБНИТЕ
СВОЙСТВА НА

36 лв.

 формат 28,5 х 21,5 см.
 520 с.
 ISBN 978-954-378-154-6
 твърда подвързия
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

ПЪТЕВОД И ТЕ ЛИ

Съдържа подробна информация за
историята, културата и забележителностите на България, разнообразни маршрути и любопитни
факти. Пътеводителят покрива
стандартите на водещи световни
образци в този вид издания и може
да бъде ползван както от туристи
и гости на страната, така и от
професионалисти.

30 лв.

21 лв.

ÅöãÉÄêàüÔ˙ÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎË X X X

X 
 
 
X 

 

 

 
X     
X   
X 



  



Ô˙ÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎ

X    


24 лв.
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 на български език
(II преработено
и допълнено издание)
ISBN 978-954-9942-88-0
 на английски език
ISBN 978-954-9942-99-6
 на френски език
ISBN 978-954-3780-21-1
 на немски език
ISBN 978-954-378-032-7
 на руски език
ISBN 978-954-3780-28-0
 формат 12 х 21,5 см
 672 с.
 индивидуално пакетиране
Информира за историята, културата и забележителностите
на София, предлага атрактивни
маршрути в града и до близки
туристически селища и обекти.
Пътеводителят е луксозен, пълноцветен, богато илюстриран
с карти и фотоси от стара
и съвременна София.
 на български език (II издание)
ISBN 978-954-378-108-9
 на френски език
ISBN 954-9942-43-0
 на немски език
ISBN 954-9942-47-3
 формат 12 х 21,5 см
 228 с.
 индивидуално пакетиране

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Пътеводител за селищата, ку
рортите, природните и култур
но-историческите туристически
обекти по Българското Черномо
рие. Съдържа интересни предло
жения за крайморски развлечения
и приключения, както и любопит
ни легенди и предания за минало
то на региона.

12 лв.

10 лв.

П ЪТЕ ВОД И ТЕ ЛИ

 на български език
ISBN 954-9942-58-9
 на руски език
ISBN 954-9942-63-5
 на английски език
ISBN 954-9942-59-7
 на френски език
ISBN 954-9942-62-7
 на немски език
ISBN 954-9942-61-9
 формат 12 х 21,5 см
 84 с.
 индивидуално
пакетиране

Представя възможностите за
туризъм, отдих и спорт в българските планински курорти Банско,
Боровец, Пампорово и Витоша.
 на български език
ISBN 978-954-9942-72-9
 на английски език
ISBN 978-954-3780-10-5
 формат 12 х 21,5 см
 96 с.
 индивидуално пакетиране

12 лв.

41

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

ПЪТЕВОД И ТЕ ЛИ

Уникално издание за природния,
растителния и животинския свят и
културното богатство на планината. Маршрутите са подробно
описани; съдържа и практическа
информация в помощ на туристите.
Пътеводителят е подходящ както
за любители на планината, така и
за професионалисти.

18 лв.

 формат 12 х 21,5 см
 216 с.
 ISBN 978-954-378-008-2
 индивидуално пакетиране

Издание за природното и културното богатство на планината,
разположена до столицата на
България, полезен и изчерпателен справочник за туристите.
Съдържа подробни описания на
маршрути, туристически карти,
както и информация за условията
за почивка, настаняване и практикуване на различни спортове.

24 лв.
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 формат 12 х 21,5 см
 256 с.
 на български език
ISBN 978-954-3780-47-1
 на английски език
ISBN 978-954-378-062-4
 индивидуално пакетиране

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Представя доскоро непознатата,
но привлекателна за туристите гранична планина Славянка,
нейните исторически, географски
и природни дадености. Включени
са 9 основни маршрута и богата
практическа информация.
 формат 12 х 21,5 см
 96 с.
 ISBN 978-954-378-037-2
 индивидуално пакетиране

12 лв.

12 лв.

 формат 12 х 21,5 см
 104 с.
 ISBN 978-954-378-034-1
 индивидуално пакетиране

Включва достъпни през цялата
година маршрути до четирите
средновековни манастира, лековитите минерални извори и другите
природни и културно-исторически
забележителности на малката
планина, разположена в западната
част на Софийското поле.

П ЪТЕ ВОД И ТЕ ЛИ

Запознава читателите с едно
от най-очарователните кътчета на Западна Стара планина;
предлага изчерпателна информация и туристически маршрути
до природните и културно-историческите забележителности на
Искърското дефиле.

12 лв.

 формат 12 х 21,5 см
 96 с.
 ISBN 978-954-3780-70-9
 индивидуално пакетиране

43

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Богато илюстрирано издание за природното и
културното богатство на планината, полезен
справочник за туристите. Предлага обширна
информация за историята, топонимията,
географските, геоложките и демографските
характеристики, флората и фауната, за защитените територии и видове в Странджа.
Описани са интересни за посещение забележителности и над 60 туристически маршрута,
историите на населените места и на планината, както и местни легенди. Пътеводителят
предлага и богата практическа информация.

ПЪТЕВОД И ТЕ ЛИ

24 лв.

 формат 12 х 21,5 см
 252 с.
 ISBN 978-954-3780-67-9
 индивидуално пакетиране
Книгата предоставя обширна информация за
историята, културното наследство, топонимията и природните богатства на планината
– защитените територии, растителните и
животинските видове и др. По общини са представени забележителностите в селищата и в
самата планина, описаните над 150 маршрута,
а също и интересни местни легенди. Пътеводителят предлага и богата практическа информация по отношение на условията за почивка и
развитието на различни видове туризъм.

30 лв.

 формат 12 х 21,5 см
 536 с. с приложена сгъната
туристическа карта
 ISBN 978-954-378-100-3
 индивидуално пакетиране
Уникално по рода си издание за историята и
природните и културните забележителности
на малко познатата Сакар планина. Включени
са 11 подробно описани маршрута, туристическа карта с GPS координати и полезна
практическа информация за пребиваване в
планината.

18 лв.
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 формат 12 х 21,5 см
 192 с.
 ISBN 978-954-378-115-7
 индивидуално пакетиране

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Пълноцветното издание предлага
интересна информация за културноисторическото наследство и природното богатство на Дунавския
бряг; любопитни факти, легенди,
местни кулинарни специалитети
и пр. Текстовете са придружени
с карти и богат илюстративен
материал за селища и туристически
обекти по поречието, както и за
други близки и интересни обекти.
Съдържа практическа информация
за възможностите за настаняване
и хранене и условията за практикуване на различни видове туризъм.

24 лв.

П ЪТЕ ВОД И ТЕ ЛИ

 формат 12 х 21,5 см
 252 с.
 на български език
ISBN 978-954-3780-78-5
 на английски език
ISBN 978-954-378-085-3
 индивидуално пакетиране

Пътеводителят описва природните,
историческите и културните забележителности на планината Беласица
и околностите є. Тук, на историческия
връх Тумба, се събират границите на
трите държави – България, Македония
и Гърция. В книгата са представени
изключително красивите водопади
и кестеновите гори, уникални за
Европа. Съдържа 214 висококачествени илюстрации, които приканват
читателя да посети тази все още
малко позната планина.
Автор е инж. Георги Петрушев,
утвърден майстор на пътеводители
у нас.
 формат 12 х 21,5 см
 276 с.
 ISBN 978-954-378-136-2
 индивидуално пакетиране

24 лв.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
 на български език
ISBN 954-9942-89-9
 на английски език
ISBN 954-378-00-X
ПРИРОДНО БОГАТСТВО

 на български език
ISBN 954-9942-89-9

 на английски език
ISBN 954-378-004-8
ФОЛКЛОРНА МАГИЯ

 на български език
ISBN 978-954-9942-97-2

 на английски език
ISBN 978-954-378-027-3

 формат 19 х 28 см
 72 с.
 мека подвързия
 индивидуално пакетиране

12 лв.

БЪЛГАРИТЕ
кратка история
На 16 богато илюстрирани стра
ници е проследена съдбата на
българите от древността до
днес.
Автори са проф. д-р Георги Бака
лов и д-р Георги Владимиров. Ху
дожественото оформление е на
Текла Алексиева и Жеко Алексиев.
 на български, руски,
английски*, френски, немски,
испански, японски, китайски
език и хинди
 пълноцветно издание
 формат 21 х 27,5 см
 мека подвързия
 индивидуално пакетиране
 по заявка книгата може да
бъде преведена и отпечатана и на други езици
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* Изчерпан тираж

6 лв.
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КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ВЕЧНОСТ

Б Ъ Л ГА Р И И С Ъ Р Б И

Книгата е посветена на една от найинтересните, но и сравнително слабо
познати на широката публика етнографски групи на българския народ –
т. нар. торлаци. Тези българи, наследници
на средновековните ни предци в един обширен ареал от историческите Западни
български земи, днес в голямата си част
остават извън границите на съвременната българска държава. И ако торлаците
в днешна Северозападна България са неотделима част от българския народ, то
техните събратя отвъд българо-сръбската граница са определяни и възприемани
като сърби. Нещо повече, поставили се в
услуга на политиката научни и културни
кръгове в западната ни съседка десетилетия наред хвърлят погледи и „отсам“
границата, в самата българска територия, опитвайки се „да открият“ хора със
сръбски корени там, където никога не ги
е имало...
БЪЛГАРИТЕ И ДРУГИТЕ

ПРОЕКТЪТ
БЪЛГАРИТЕ И ДРУГИТЕ
на ТАНГРА ТанНакРа
ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
и ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
вече няколко години мобилизира усилията на голям брой изследователи в
областта на историята и културологията. Целта е да се погледне задълбочено и „под лупа“ на отношенията
на българите с техните партньори на историческата сцена извън ограниченията на „високите“ политически замисли.
В тази връзка третата книга от поредицата „Българи и сърби“ вероятно
би представлявала интерес най-вече
за читателите на Запад, които рядко са
имали възможността да се запознаят с
българската гледна точка сред водопада от сръбски съчинения и пропаганда
срещу българите.
От издателите

g

ТАНГРА ТанНакРа ИК
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ

118

118

15 лв

.

На корицата
Изглед от Чипровската планина

 формат 16 х 23,5 см
 256 с.
 ISBN 978-954-378-148-5

БЪЛГАРСКА

ВЕЧНОСТ

Унгария арар. степна
. В настоявитие вижнт Миклош
ството във
е обект на

върде блиVIII–X век,
ой обръща
1938 г. от
ято съкроредели на
българския
от съдбата
рзан с град
стен в края
в Трансил-

Степанов

ТАНГРА ТаНакРа ИК

12 л
в.

Проф. Ищван Ердейи е един от най-заслужилите в Унгария археолози и историци,
проучвали пространствата на т. нар.
степни империи и населяващите я през
хилядолетията етноси. В настоящия
сборник с негови статии са представени в развитие вижданията му за
съкровището от Над Сент Миклош
(Nagyszentmiklos), днес в Музея за история на изкуството във Виена. Открито
в самия край на XVIII в., съкровището е
обект на постоянен значим интерес и
анализи.
Очевидно е, че стилът на някои от съдовете стои твърде близо до известното
от българската металопластика от
VIII–X в. – мнение, което споделя
и проф. И. Ердейи.

 формат 16,5 х 23,5 см
 176 с.
 ISBN 978-954-378-135-5
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Игрите, които човечеството създава, са продукт
на неговия стремеж към физическо и интелектуално
съизмерване – основна характеристика за всяка кул
турна реалност. Най-мъдрата от тях е създадена в
Средна Азия, прародина и на древните българи, и е поз
ната под името ШАХМАТ.
Уникален шахматен комплект, в който фигурите но
сят физически черти, инсигнии, облекло и въоръжение,
характерно за древните и средновековните българи.
Оригинален протоколен подарък с висока интелекту
ална стойност.

ШАХ
 фигурите са изработени ръчно от дърво (бели – от
ясен, черни – от орех); отговарят на всички стан
дарти и изисквания на Международната федерация
по шахмат
 шахматната дъска е декорирана с характерните
древнобългарски символи – космическата костенур
ка и ипсилона с двете хасти
 луксозна кутия с легла за всяка фигура
 паспорт на български
и английски език

360

0 лв
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Кан Кубрат (635-ок. 665), худ. Александър Алексиев – Хофарт
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МЕЧЪТ НА КАН КУБРАТ
От дълбока древност мечът
е основен владетелски атрибут –
символ на свещената власт,
силата и могъществото
на своя притежател.
През 1912 г. край
с. Малая Перешчепина, днешна
Украйна, археолозите попадат
на огромно съкровище –
погребални
дарове в некропола
на българския владетел
кан Кубрат (632–665),
издигнал до нови върхове
една от най-мощните европейски
политически
и културни доминанти
на VII столетие –
СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Сред предметите
от съкровището
е мечът на владетеля
със златна дръжка и кания
и с дължина 94,5 см.

лв.

0
60

МЕЧЪТ НА КАН КУБРАТ
(умален вариант)
 изработен от стомана и месинг
 дължина 31 см
 кутия (черно и червено
кадифе; 36 х 10,5 см)
 паспорт на български
и английски eзик
 метална пластина за
гравиране на надпис
 кутията служи и за
вертикална стойка

50

1

80

.
лв

ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Възстановка на оригиналния

МЕЧ НА КАН КУБРАТ

00

60

0

лв
.

(позлатен)

18

МЕЧЪТ
НА КАН КУБРАТ

лв
.

 изработен
от стомана и месинг
 кутия (черно
и червено кадифе; 98 х 15,5 см)
 паспорт на български
и английски език
 в кутията е монтирана
метална пластина
за гравиране на надпис
 кутията служи и за вертикална
стойка

МЕЧЪТ НА КАН КУБРАТ
(умален вариант, позлатен)
Осигуряваме сертификат при износ зад граница.

ЗНАЧКА
с националния флаг
на Република България
размер 1,00 x 0,5 см

.

3 лв
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ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР
Медальон с изображение
на древнобългарския календар,
изработен от ЦАМ (сплав от цинк, алу
миний и мед).

лв.
12

 предлага се в две разцветки –
сребриста и медна
 придружен е с паспорт
на български и английски език

БЪЛГАРСКА БРОДЕРИЯ
ШАЛ И КЪРПИЧКА
Авторска изработка от естествена коприна
и копринени конци в стила
на традиционната българска шевица,
наситена с древна и богата символика
от дълбоките корени на българската култура, с размери:
шал – 18,5х168 см, кърпичка – 25х25 см.
Придружени са с паспорт на български и английски език.

18

84 л
в.

52

лв.
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РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА
Бронзовата 7-лъчева розета е открита в средновековната
българска столица Плиска (VII–IX в.).
Свързана е с астрономическите познания на древните
българи и отразява техните вярвания.

Художествена репродукция
на розетата от Плиска като ме
дальон от сребро или от хромникел
 предлага се и като ключодържател
 придружена е с паспорт на българс
ки и английски език
 луксозна опаковка

84

лв.

Розета от сребро – 84 лв.
Розета от хромникел – 12 лв.
Ключодържател – 12 лв.

12 л
в

.

ПРЪСТЕНЪТ
НА КАН КУБРАТ
Художествено копие
на владетелския символ
от VII в., открит в
погребението на кан Кубрат
в Малая Перешчепина
 изработен е от сребро
с позлата
 придружен е с паспорт
на български и английски език
 луксозна опаковка

150

лв.
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БИБЛИОТЕКА
БЪЛГАРСКА ВЕЧНОСТ
ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
И ЦЕНТ ЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
имат за цел да издирват, публикуват и разпространяват
научни знания, хипотези, митове и легенди, свързани
с историята на българската народност.
Книгите от поредицата „Българска вечност“ търсят отговор
на въпросите за произхода и богатото културно наследство
на българите в областта на философското осмисляне на света,
държавното управление, социалното устройство, военното
изкуство, писмеността, езиковата култура, строителството,
астрономията и религията, за тяхното влияние и принос
в световната култура.
ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ ДОСЕГА:
№1

*БЪЛГАРСКИТЕ ОГНИЩА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА КАРТАТА НА
ЕВРАЗИЯ – ст.н.с. д-р Петър Добрев;
ISBN 954-9717-01-1 (6 лв.)

№2

*ДВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ НА ИСУС ХРИСТОС – Йордан Вълчев;
ISBN 954-9717-0 (4 лв.)

№3

СЛАВЯНИ ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ –
доц. д-р Пламен С. Цветков; ISBN 954-9717-03-8 (6 лв.)

№4

АЛМА – ЛЮБОВТА НА КАН ТЕЛЕРИГ –
Елена Димитрова; ISBN 954-9717-04-6 (2 лв.)

№5

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ: ПОТРЕБНОСТ ОТ НОВ ПОДХОД.
ПРЕОЦЕНКИ (I част) – ст.н.с. П. Добрев; гл.ас. д-р Цв. Тафрад
жийска; гл.ас. д-р Цв. Степанов; доц. д-р Пл. С. Цветков;
ст.н.с. д-р В. Фол; ст.н.с. д-р Б. Димитров;
ISBN 954-9717-06-2 (2 лв.)

№6

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ: ПОТРЕБНОСТ ОТ НОВ ПОДХОД.
ПРЕОЦЕНКИ (II част) – проф. д-р Г. Бакалов; проф. дин П. Анге
лов; гл.ас. д-р Цв. Степанов; н.с. Св. Станимиров;
доц. д-р П. Митев; проф. д-р М. Семов, доц. Р. Заимова и др.;
ISBN 954-9717-07-0 (2 лв.)

№7

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ: ПОТРЕБНОСТ ОТ НОВ ПОДХОД.
ПРЕОЦЕНКИ (III част) – проф. дин Ал. Фол, доц. д-р А. Стама
тов, проф. д-р С. Панова, проф. Е. Боев, ст.н.с. д-р В. Фол,
Г. Владимиров, ст.н.с. дин Н. Овчаров. д-р Цветелин Степанов;
ISBN 954-9717-15-1 (2 лв.)

№8

ГЛАДСТОН И БЪЛГАРИТЕ. ПОЛИТИКА НА ПРАВЕДНА СТРАСТ –
проф. дин Андрей Пантев и доц. д-р Румен Генов;
ISBN 954-9717-08-9 (2 лв.)
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№9

ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ – Николай Станишев;
ISBN 954-9717-09-7 (3 лв.)

№ 10 ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ – д-р Михаил Маргаритов и Ангелика
Маргаритоф-Хофер Едле фон Сулмтал;
ISBN 954-9717-10-0 (2 лв.)
№ 11 ЗАГАДКИТЕ ОКОЛО ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД НА СОЛУНСКИ
ТЕ БРАТЯ СВЕТЦИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ –
дин Гатя Симеонова; ISBN 954-9717-11-9 (4 лв.)
№ 12 ДОБРОДЕТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИНА – проф. д-р Марко Семов;
ISBN 954-9717-12-7 (2 лв.)
№ 13 БЪЛГАРИ И ЕВРЕИ (2 части) – авторски колектив;
ISBN 954-9717-16-Х (по 6 лв.)
№ 14 ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ – авторски
колектив; ISBN 954-9942-01-5 (1,50 лв.)
№ 15 БОЙНИ ИЗКУСТВА И ВОЕННО ДЕЛО НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ –
д-р Дориян Александров; ISBN 954-9717-13-5 (10 лв.)
№ 16 КАЛЕНДАР И ХРОНОЛОГИЯ – Йордан Вълчев;
ISBN 954-9942-02-3 (6 лв.)
№ 17 БЪЛГАРИТЕ/ THE BULGARIANS (на български
и английски) – пето преработено и допълнено издание –
авторски колектив (42 лв.); ISBN 978-954-378-116-4
БЪЛГАРИТЕ/ DIE BULGAREN (на български и немски) – авторски
колектив (42 лв.);
ISBN 10:954-9942-84-8,13:987-954-9942-84-2
БЪЛГАРИТЕ/LES BULGARES (на български и френски) – авторски
колектив (42 лв.); ISBN 10:954-9942-85-6,13:987-954-9942-85-9
БЪЛГАРИТЕ/ БОЛГАРЫ (на български и руски език) – авторски
колектив (42 лв.); ISBN 978-954-378-049-5
№ 18 *ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ –
д-р Марин Димитров, ISBN 954-9942-04-Х (6 лв.)
№ 19 ПОБЕДИТЕ НА ЦАР КАЛОЯН – проф. Николай Овчаров;
ISBN 954-9942-05-08 (5 лв.)
№ 20 БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН КАЛЕНДАР. ОСНОВИ И СЪЩНОСТ –
Георги Велев – *Първа част ISBN 954-9942-11-2 (6 лв.);
Втора част ISBN 954-9942-50-3 (5 лв.);
Трета част ISBN 954-9942-83-х част (5 лв.)
№ 21 БЪЛГАРИ И АРМЕНЦИ ЗАЕДНО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ – авторски
колектив, под общата редакция на Гаро Хайрабедян;
ISBN 954-9942-15-5 (мека подвързия – 11 лв.;
* твърда подвързия – 15 лв.)
№ 22 БОЛГАРСКИЙ ХРОНОГРАФ И ЕГО СУДЬБА НА РУСИ –
проф. дин Людмила Горина, на руски език;
ISBN 954-9942-79-1 (10 лв.)
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№ 23 СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ – НОВИ ФАКТИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ХИПОТЕЗИ – гл.ас. д-р Цветелин Степанов; ISBN 954-9942-12-0 (6 лв.)
№ 24 АРАБСКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРИТЕ –
Райна Заимова, научна редакция: проф. д-р Г. Бакалов
и гл.ас. д-р Цв. Степанов; ISBN 954-9942-03-1 (5 лв.)
№ 25 * ОБЛЕКЛОТО И ОРЪЖИЕТО НА СТАРАТА БЪЛГАРСКА
ВОЙСКА – проф. Геза Фехер; ISBN 954-9942-14-7 (5 лв.)
№ 26 * ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ В БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО. ПРИНОСЪТ НА
БЪЛГАРИТЕ В СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ –
Борис Чолпанов; ISBN 954-9942-13-9 (6 лв.)
№ 27 БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС / THE BULGARIANS – ATLAS – авт. колектив;
твърда подвързия; ISBN 954-9942-22-8 (60 лв.). Утвърдена за
учебно помагало с Протокол № 2 от 14.03.2002 г. на Министерство на образованието и науката. Специално издание в четири
части с меки корици. Съвместно с в. „Стандарт“ (24 лв.)
№ 28 ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ. Историческа библиография – Петър
Чолов; ISBN 954-9942-17-1 (6 лв.)
№ 29 ДЖОН АТАНАСОВ – БАЩАТА НА КОМПЮТЪРА – съставител
проф. дтн Д. Шишков; ISBN 954-9942-23-6 (10 лв.)
№ 30 КИПРИАН БЪЛГАРИН, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИ
И НА ЦЯЛА РУСИЯ – д-р Петър Куцаров, ст.н.с. I ст. Божидар
Димитров, на български и на руски език;
ISBN 954-9942-20-1 (12 лв.)
№ 31 ПОУКИ ЗА ДЪРЖАВНИЦИТЕ – проф. дин Георги Марков;
ISBN 954-9942-21-х (7,20 лв.)
№ 32 *ОМОРТАГ КАНА СЮБИГИ – ст.н.с. дин Димитър Овчаров;
ISBN 954-9942-36-8 (4,80 лв.)
№ 33 ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА –
авт. колектив, под редакцията на проф. дмн М. Апостолов
ISBN 954-9942-28-7 (12 лв.)
№ 34 ДРЕВНОБЪЛГАРСКА ЕПИГРАФИКА – ст.н.с. д-р Петър Добрев,
ст.н.с. д-р Милена Добрева; ISBN 954-9942-26-0 (10 лв.)
№ 35 * БЪЛГАРИТЕ И АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ –
ст.н.с. д-р Божидар Димитров; ISBN 954-9942-29-5 (6 лв.)
№ 36 БЪЛГАРИ, ИТАЛИАНЦИ, ВАТИКАНА/BULGARI, ITALIANI,
VATICANO – албум, под редакцията на проф. д-р Георги Бакалов
и проф. дин Александър Фол; ISBN 954-9942-36-6 (48 лв.)
№ 37 ИЗГУБЕНИТЕ КОДОВЕ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ – Александър
Хофарт – 2-ро издание; ISBN 954-9942-34-1 (10 лв.)
№ 38 *ИМЕТО БЪЛГАРИ – КЛЮЧ КЪМ ДРЕВНАТА
БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ – ст.н.с. д-р Петър Добрев;
ISBN 954-9942-39-2 (5 лв.)

56
* Изчерпан тираж

БЪЛГАРСКА ВЕЧНОСТ
№ 39 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. ИЗКРИВЯВАНИЯ И ФАЛШИФИКА
ЦИИ, сборник, част I; ISBN 954-9942-41-4 (10 лв.)
№ 40 ПОДБРАНИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Том I. Древните българи и земите на Балканския полуостров
до VII век; ISBN 954-9942-40-6
Утвърдена за учебно помагало със Заповед
№ РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието
и науката (15 лв.)
Том II. Българските държави и българите през Средновековието;
ISBN 954-9942-40-6
Утвърдена за учебно помагало със Заповед
№ РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието
и науката (15 лв.)
Том III. Българските земи под османска власт.
Българското възраждане; ISBN 954-9942-40-6
Утвърдена за учебно помагало със Заповед
№ РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката (30 лв.)
Том IV. Книга първа: Българската държава и българите 1878–1946 г.;
ISBN 978-954-378-056-6
Утвърдена за учебно помагало със Заповед
№ РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката (30 лв.)
Том IV. Книга втора: Българск ата държава и българите 1947–2008 г.;
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д-р Цветелин Степанов; ISBN 954-9942-49-х (10 лв.)
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етноложко съпоставително
изследване на Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието.
То извежда сродни духовни и
материални равнища в традиционното наследство на народи,
които градят общо културно-историческо минало през Ранното
средновековие (българи, чуваши,
татари, балкари, карачаи, осетини-алани и др.).
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и археологически извори, разкриват един недвусмислен суб18 лв.
страт от индоирански и индоевропейски тип
религиозност, съхранен във вярата на различни общности
чрез различни персонификации и локални обредни прояви. Това
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етнографи, етнолози, етномузиколози, езиковеди, изкуствоведи.
Съвместно издание с Издателство на БАН „Проф. М. Дринов”
 формат – 16,5 х 23,5 см
 520 с.
 ISBN 978-954-322-824-9  ISBN 978-954-378-133-1
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№ 75 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ДРЕВНОСТТА –
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република Иран, София, октомври 2012 г.;
ISBN 978-954-378-139-3 (15 лв.)
№116 БЪЛГАРИ И ТУРЦИ – авторски колектив;
ISBN 978-954-378-141-6 (36 лв.)
№117 ЖИВОТ ПО ТРЕТА КНИГА НА ПРОРОК ЕЗДРА – Иван Радев;
ISBN 978-954-378-144-7 (18 лв.)
№ 118 БЪЛГАРИТЕ ТОРЛАЦИ – проф. Пламен Павлов, Румен Иванов,
д-р Анита Комитска, Анюта Каменова-Борин
ISBN 978-954-378-148-5 (15 лв.)
№ 119 БОГОМИЛСКАТА АЛТЕРНАТИВА/THE BOGOMIL ALTERNATIVE –
доц. д-р Веселина Вачкова; ISBN 978-954-378-151-5 (60 лв.)
№ 120 МАСОНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ/FREEMASONRY IN BULGARIA –
авторски колектив; ISBN 978-954-378-155-3 (60 лв.)
№ 121 КАН ТЕРВЕЛ – СПАСИТЕЛЯТ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА/
KAN TERVEL – THE SAVIOUR OF MEDIEVAL EUROPE –
проф. дин Георги Атанасов; ISBN 978-954-378-156-0 (48 лв.)

ДРУГИ КНИГИ НА ТАНГРА ТанНакРа ИК
МЕДИЦИНАТА – проф. дмн Олег Хинков, ISBN 978-954-378-147-8 (24 лв.)
АТАНАС БУРОВ. Живот за България – доц. Жоро Цветков;
ISBN 978-954-91113-2-3 (30 лв.)
СКРЕТИСКА – ЕДИН ПЪТ, ЕДИН ХРАМ, ЕДИН ДВОРЕЦ И ДЕСЕТ ВЕКА
ИСТОРИЯ – доц. Веселина Вачкова; ISBN 978-954-378-125-6 (60 лв.)
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Първа част – авторски колектив. Съвместно издание
с Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“;
ISBN 978-954-322-850-8; ISBN 978-954-378-137-9 (18 лв.)
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК –
Илонка Попова; ISBN 978-954-378-104-1 (6 лв.)
* Изчерпан тираж
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
АРМЕНИЯ И ИРАНСКИЯТ СВЯТ I–V ВЕК – д-р Петър Голийски;
ISBN 978-954-378-101-0 (18 лв.)
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. Том 9 (1918–1944);
ISBN 978-954-2903-08-6 (90 лв.)
*ШЕТБА ИЗ ПЕРНИШКО – доц. Симеон Мильов, Росен Иванов;
ISBN 10-954-9942-98-8 (12 лв.)
*МАКЕДОНСКА ГОЛГОТА – Иван Бабев, *мека подвързия (18 лв.),
*твърда подвързия (21 лв.); ISBN 978-954-378-050-1
*STUDIA PROTOBULGARICA. В чест на проф. Веселин Бешевлиев;
ISBN 954-9942-55-4 (12 лв.)
ПЕРПЕРИКОН И ОКОЛНИТЕ ТВЪРДИНИ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО –
Николай Овчаров, Даниела Коджаманова; ISBN 954-9942-98-8 (6 лв.)
THRACIA 15. IN HONOREM ANNORUM LXX ALEXANDRI FOL – сборник,
съвместно издание с Института по тракология;
ISSN 0204-9872 (12 лв.)
ЕДИН ИСПАНСКИ ДИПЛОМАТ В БЪЛГАРИЯ. СПОМЕНИ – Луис Тобио,
на български и испански език; ISBN 978-954-378-014-3 (10 лв.)
ЛЕГЕНДИ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ (Първа част) – Асен Минчев;
ISBN 10: 954-91-973-3-4; 13: 978-954-91573-3-8 (6 лв.)
ЛЕГЕНДИ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ (Втора част) –
Асен Минчев; ISBN 978-954-378-012-9 (6 лв.)
ЛЕГЕНДИ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ (Трета част) –
Асен Минчев; ISBN 978-954-378-043-3 (6 лв.)
ЗЛАТНИЯТ ВЕК НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ –
ст.н.с. д-р Христо Меранзов; ISBN 978-954-378-092-1 (12 лв.)
ДА ВЪРНЕМ СПОРТА НА ОБЩЕСТВОТО – ст.н.с. д-р Христо Меранзов;
ISBN 978-954-378-099-0 (9 лв.)
КЪНЧО ЦАНЕВ/KUNCHO TZANEV – проф. Венета Иванова,
проф. Валентин Ангелов; ISBN 978-954-378-005-1 (24 лв.)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК НА ХУДОЖНИКА
СТЕНОПИСЕЦ – Йордан Спиров; ISBN 954-9942-25-2 (6 лв.)
ЗА СЪВРЕМЕННАТА МОЗАЙКА – Йордан Спиров;
ISBN 978-954-378-069-3 (6 лв.)
*ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ – авт. колектив под редакцията на Никита Набатов; ISBN 978-954-378-081-5 (36 лв.)
ДЖОН АТАНАСОВ. ЗВЕЗДНИТЕ МИГОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА. ФИЛОСОФИЯ
НА КОМПЮТЪРНАТА ИНФОРМАТИКА–
проф. дтн Димитър П. Шишков; ISBN 954-9942-27-9 (15 лв.)
ЖИВОТ БЕЗ РЪЦЕ – доц. Борис Соколов; ISBN 978-954-92204-1-4 (15 лв.)
20 ДНИ ОТ ФЕВРУАРИ (стихосбирка) – Ангел Симеонов;
ISBN 978-954-378-114-0 (6 лв.)
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БЪЛГАРСКА ВЕЧНОСТ
СЛЕД МЕН (стихосбирка) – Ангел Симеонов; ISBN 978-954-378-117-1 (12 лв.)
*ОТ РОДОПСКАТА ШИПКА ДО СТРАЦИН. Историята на 21-ви пехо
тен Средногорски полк – Петър Ненков;
ISBN 978-954-378-127-0 (18 лв.)

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ – АЛБУМИ, ПЪТЕВОДИТЕЛИ
СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ/ПРИРОДНО БОГАТСТВО – д-р Георги Владимиров,
Капка Николова; български език ISBN 954-9942-89-9;
английски език ISBN 954-378-004-8 (12 лв.)
СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ/КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО–
д-р Г. Владимиров, К. Николова; български език ISBN 954-9942-89-9;
английски език ISBN 954-378-00-X (12 лв.)
СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ/ФОЛКЛОРНА МАГИЯ – д-р Георги Владимиров,
Капка Николова; български език ISBN 978-954-9942-97-2;
английски език ISBN 978-954-378-027-3 (12 лв.)
АЛБУМ СОФИЯ – авторски колектив; ISBN 978-954-378-051-8 (60 лв.)
АЛБУМ ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ – авторски колектив, на български
и английски език; ISBN 978-954-378-044-0 (60 лв.)
АЛБУМ ЛОВЪТ В БЪЛГАРИЯ – авторски колектив, на български и
английски език; ISBN 978-954-378-145-4 (60 лв.)
ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА РАСТЕНИЯТА – д-р инж. Иван Иванов;
ISBN 978-954-378-154-6 (36 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ БЪЛГАРИЯ –
български език (II преработено и допълнено издание)
ISBN 978-954-9942-88-0; *английски език ISBN 978-954-9942-99-6;
френски език ISBN 978-954-3780-21-1;
немски език ISBN 978-954-378-032-7;
руски език ISBN 978-954-3780-28-0 (30 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ СОФИЯ –
български език ISBN 978-954-378-108-9 (24 лв.) – II издание
френски език ISBN 954-9942-43-0 (21 лв.)
немски език ISBN 954-9942-47-3 (21 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО –
български език ISBN 954-9942-58-9;
английски език ISBN 954-9942-59-7;
френски език ISBN 954-9942-62-7;
немски език ISBN 954-9942-61-9;
руски език ISBN 954-9942-63-5 (12 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ ПЛАНИНСКИ КУРОРТИ В БЪЛГАРИЯ –
български език ISBN 978-954-9942-72-9 (10 лв.)
английски език ISBN 978-954-3780-10-5 (12 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ ВИТОША –
български език ISBN 978-954-3780-47-1;
английски език ISBN 978-954-378-062-4 (24 лв.)
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ДУНАВСКИЯ БРЯГ –
български език ISBN 978-954-3780-78-5;
английски език ISBN 978-954-378-085-3 (24 лв.)
*ПЪТЕВОДИТЕЛ ТРОЯН
ПЪТЕВОДИТЕЛ РИЛА – ISBN 978-954-378-100-3 (30 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ ПИРИН – ISBN 978-954-378-008-2 (18 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ ИСКЪРСКИЯТ ПРОЛОМ – ISBN 978-954-378-034-1 (12 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ СЛАВЯНКА – ISBN 978-954-378-037-2 (12 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ ЛЮЛИН – ISBN 978-954-3780-70-9 (12 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ СТРАНДЖА – ISBN 978-954-3780-67-9 (24 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ САКАР – ISBN 978-954-378-115-7 (18 лв.)
ПЪТЕВОДИТЕЛ БЕЛАСИЦА – ISBN 978-954-378-136-2 (24 лв.)
БЪЛГАРИТЕ. Кратка история – проф. д-р Г. Бакалов, д-р Г. Владимиров; на български, *английски, руски, френски, немски, испански,
японски, *китайски език и хинди (6 лв.)

ПОРЕДИЦА „ДРУЖБА „РОДИНА“
1. ДРУЖБА „РОДИНА“ – СПОМЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО – авторски колектив;
ISBN 978-954-378-058-7 (15 лв.)
2. ЗАБЛУДИ И ФАЛШИФИКАЦИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ
МОХАМЕДАНИ – сборник доклади от научната конференция
в Смолян от 29.10.2009 г.; ISBN ISBN 978-954-378-063-1 (12 лв.)
3. МУСТАФА ШАРКОВ И ДРУЖБА „РОДИНА“ В ЧЕПИНСКО – сборник
доклади; ISBN 978-954-378-074-7 (6 лв.)
4. *ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ – РАДЕТЕЛ ЗА БЪЛГАРЩИНАТА В
РОДОПИТЕ – Петър Маринов; ISBN 978-954-378-080-8, (12 лв.)
5. ПРИПЕК – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – авторски колектив;
ISBN ISBN 978-954-378-074-7 (6 лв.)
6. БЪЛГАРСКАТА ДЪГА НА ИСЛЯМА – Георги Кулов;
ISBN 978-954-378-084-6 (9 лв.)
7. ЯКОРУДА – БЪЛГАРСКАТА ДРАМА – Живко Сахатчиев;
ISBN 978-954-378-022-8 (15 лв.)
8. СИМЕОН ФИСИНСКИ – ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ –
съставители Александър Маринов и Зоя Начева;
ISBN 978-954-378-086-0 (9 лв.)
9. ДЕЙЦИ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ – ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ – съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-090-7 (9 лв.)
10. ДРУЖБА „РОДИНА“ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ –
сборник доклади от научната конференция в София от
24.04.2012 г.; ISBN 978-954-378-094-5 (9 лв.)
11. СТОИЛ КУМЕЦОВ – ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ – съставител
Александър Маринов; ISBN 978-954-378-105-8 (6 лв.)
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БЪЛГАРСКА ВЕЧНОСТ
12. УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ И РАДЕТЕЛИ ЗА БЪЛГАРЩИНАТА от
с. Абланица, община Хаджидимово – сборник. Съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-086-9 (6 лв.)
13. СВЕТОСЛАВ ДУХОВНИКОВ – ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ – съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-113-3 (9 лв.)
14. КАМЕН БОЛЯРОВ – ОСНОВАТЕЛЯТ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ – съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-126-3 (12 лв.)
15. ЗЪРНА ОТ ИСТИНАТА. БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИТЕ МОХА
МЕДАНИ – проф. Васил Колевски; ISBN 978-954-378-128-7 (6 лв.)
16. ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ И РОДОПИТЕ – съставител Зоя Начева; ISBN 978-954-378-143-0 (12 лв.)
17. БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ. ПЪРВА ЧАСТ –
съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-142-3 (18 лв.)
18. АСЕН ЗЕРОВ – СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СТРАДАНИЯТА МИ –
съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-152-2 (9 лв.)
19. БЪЛГАРОЕЗИЧНИТЕ МЮСЮЛМАНИ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ ПРЕЗ
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ В. – Явор Саръев;
ISBN 978-954-378-153-9 (18 лв.)
20. Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ – НАРОДНИЯТ ЗЪБОЛЕКАР – съставители
Зоя Начева и Александър Маринов; ISBN 978-954-9717-21-1
(15 лв.)

ПОРЕДИЦА „БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“
И ДРУГИ КНИГИ ЗА ДЕЦА
№1 *ИСТОРИЯТА КАТО ПРИКАЗКА – ЗЕМЯ НА БЪЛГАРИТЕ –
Ангел Каралийчев; ISBN 954-9942-07-4 (5 лв.)
№2 *ИСТОРИЯТА КАТО ПРИКАЗКА – КРИЛАТИЯТ ЮНАК –
Ангел Каралийчев; ISBN 954-9942-08-2 (5 лв.)
№3 *ПО ПЪТЯ НА НЕБЕСНАТА СЪРНА – БЪЛГАРСКАТА ТРОЯ –
Петър Добрев; ISBN 954-9942-09-0 (5 лв.)
№4 ПО ПЪТЯ НА НЕБЕСНАТА СЪРНА – БЪЛГАРСКИЯТ ЩИТ НАД
ЕВРОПА – Петър Добрев; ISBN 954-9942-10-4 (5 лв.)
№5 ЮНАКЪТ И НЕБЕСНАТА СЪРНА – Капка Николова, Бианка Пашкова.
Художник Мария Вълчева; ISBN 10: 954-9942-93-7;
13: 978-954-9942-93-4 (6 лв.)
ГОРСКА СВАТБА – Клавдия Кожухарова. Художник Мария Вълчева;
ISBN 954-9942-75-9 (3 лв.)
ТАТКОВИНА – МОЯТА КНИГА ЗА БЪЛГАРИЯ – Бианка Пашкова;
ISBN 978-954-378-079-2 (9 лв.)
КОРЕНИ И КРИЛЕ. Юбилеен сборник на НК „Родолюбие” – съставител
Бианка Пашкова; ISBN 978-954-378-095-2 (6 лв.)
НАЧАЛОТО. БИБЛИОТЕКА „МЛАД РОДОЛЮБЕЦ“, Т.1 –
Мартин Петров; ISBN 978-954-378-130-0 (3 лв.)
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Четете на: http://www.drujbarodina.org
Етническата и религиозната толерантност е
всепризната характеристика на българите
в многовековната ни история, за което съществуват
много факти – известни, позабравени и недоосмислени.
В тази поредица широк кръг автори и изследователи
предлагат на общественото внимание исторически
факти, неподвластни на присъдата на времето,
както и съвременни анализи и интерпретации по тях.
Наречена е в памет
на Дружба РОДИНА – уникалната организация
на българите мохамедани, чиито идеи, личности и дейност
са най-ярък пример за моралното съчетаване
на родолюбие и религиозна толерантност.

През 2017 г. се навършиха 80 години от създаването на
Дружба РОДИНА. Редица институции поздравиха обединените
българи – християни и мюсюлмани, които възстановиха организацията, възродиха нейните идеи и спомена за родинци. С дейността си утвърдиха мястото им в обществения живот на
България. По повод на годишнината се получиха поздравителни
адреси от президента на Република България г-н Румен Радев,
г-жа Корнелия Нинова – председател на ВС на БСП, и
г-н Николай Мелемов – кмет на гр. Смолян.
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ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

Четете на: http://www.drujbarodina.org
Сборникът представя самород
ната организация Дружба „Ро
дина“, която е основана през
1937 г. в Смолян и до 1944 г. ра
боти за сближаване между моха
медани и християни в Родопската
област, като събужда и развива
българското народностно чувство
у българите с мохамеданско вероиз
поведание. Движението е уникално
по своята същност и подпомага
всички инициативи, които целят
културното и народностното
осъзнаване на българите мохаме
дани.
СЪВМЕСТНО ИЗДАНИЕ НА:
Институт по история към БАН,
Институт по балканистика към
БАН, Институт по социология
към БАН, Исторически факул
тет на СУ „Св. Климент Охридски“, Център за изследвания по
история на българите, ТАНГРА
ТанНакРа ИК

 формат 16,5 х 23,5 см
 480 с.  цена 15 лв.
 ISBN 978-954-378-058-7

Второ преработено
и допълнено издание

[В България]... има повече от един
милион мюсюлмани. Тези мюсюлма
ни не са дошли от Азия, както обик
новено мислите. Това са потомци
на тези българи, преобърнати в
исляма в епохата на завоеванието
и следващите години. Това са деца
на същата тая страна, на същата
тая раса, от същото това коляно.
А измежду тях има и една част,
които не говорят друг език освен
Факсимиле от корицата
българския.
на един от томовете на
Мидхат паша (1822–1884), сборник „Родина“ – орган на
управител на Дунавския вилает Дружбата
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Сборник с материали от научната конференция в Смолян (29 октомври 2009 г.).
Съвместно издание на Института по
история на БАН, Българското историческо дружество, Дружба „Родина“, ТАНГРА
ТанНакРа ИК и Центъра за изследвания по
история на българите.
Във встъпителното си слово акад. Г.
Марков, научен ръководител на конференцията, изтъкна нейната актуалност и
необходимостта от научен отпор на появяващите се псевдонаучни издания и версии за произхода на българите мюсюлмани.





формат 16,5 х 23,5 см
273 с.
цена 12 лв.
ISBN 978-954-378-063-1

Сборник с материали от проведената
през 2007 г. във Велинград конференция в
чест на изтъкнатия деец на родинското
движение.





формат 16,5 х 23,5 см
100 с.
цена 6 лв.
ISBN 978-954-378-074-7

*В това издание са предадени спомените
на Петър Маринов за дългогодишния издател на списание „Родопа“ Христо Караманджуков. Книгата е хронология на всичко онова, което е свързано с дейността
по приобщаването на българите мохамедани от Родопския край към българщината, с тяхното културно и просветно развитие и народностно осъзнаване. Едно
широко поле за младите изследователи
за изясняване на този толкова важен дял
от родопската история.
 формат 16,5 х 23,5 см
 288 с.
 цена 12 лв.
 ISBN 978-954-378-080-8
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ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

Четете на: http://www.drujbarodina.org
Книгата разказва за село Припек – една
от крепостите на българщината в Родопите. Жителите на селото отстояват
правото си да бъдат синове на българската земя, родила тях и предците им.





формат 14 х 20 см
104 с.
цена 6 лв.
ISBN 978-954-378-074-7

Георги Кулов, историк и журналист от
Кърджали, ни запознава с фактите за произхода, развитието и съвременното състояние на българомохамеданското население в Родопите; дейността за неговото
приобщаване към българското общество,
както и непрекъснатите опити от страна на Турция и ислямски фактори от Арабския свят за откъсването му от родовия
български корен и използването му за пантюркистки и фундаменталистки цели.





формат 16,5 х 23,5 см
224 с.
цена 9 лв.
ISBN 978-954-378-084-6

Болката и възмущението на автора Живко
Сахатчиев от планомерната турцизация на българите мохамедани са разбираеми, защото този отродителен процес се
извършва пред очите ни. Политиците си
правят „тънки сметки“ за предизборни и
управляващи коалиции и нехаят за ставащото в Западните Родопи. Пропагандирането и използването на така наречения
„български етнически модел“ е димна завеса пред антибългарските действия на самозабравили се местни и външни емисари,
което е много опасно предвид световната  формат 16,5 х 23,5 см
заплаха от ислямизма и тероризма.
 784 с.

 Цена 15 лв.
Проф. дин Георги Марков  ISBN 978-954-378-022-8
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Книгата, чрез архивни документи и спомени на семейството и близки съратници,
разказва за този виден основател и деец
на организацията, загинал в бой като партизанин на 4.IX.1944 г. на връх Милеви
скали край Велинград.






формат 16,5 х 23,5 см
168 с.
цена 9 лв.
ISBN 978-954-378-086-0

Изданието съдържа документите за обсъждането, гласуването и посмъртното
обявяване за почетни граждани на дейци
на Дружба „Родина“, извършено от общинските съвети във Велинград, Пловдив и
Смолян.
Книгата съдържа и малко известни факти
за живота и дейността им.





формат 16,5 х 23,5 см
224 с.
цена 9 лв.
ISBN 978-954-378-090-7

Сборник с доклади от научната конференция, проведена на 24 април 2012 г. в София, на тема: 75 години от основаването
на Българомохамеданската културно-просветна и благотворителна организация
Дружба „Родина“.
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формат 16,5 х 23,5 см
204 с.
цена 9 лв.
ISBN 978-954-378-094-5

ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

Четете на: http://www.drujbarodina.org
...Ние трябва сега да записваме всички
случки от миналото и от днешно време, за
история. Нека и да не ни признават сега,
но в книгата ще се вижда, че основата сме
положили ние. Едно право дело не може да
загуби своето съществуване и правилна
идея никога и при никой случай.
Стоил Кумецов






формат 16,5 х 23,5 см
120 с.
цена 6 лв.
ISBN 978-954-378-105-8

Сборникът се издава по повод 70-годишнината от основаването на Дружба „Родина“ в гр. Неврокоп (дн. гр. Гоце Делчев) и
в някои селища в района на Чеч.






формат 16,5 х 23,5 см
116 с.
цена 6 лв.
ISBN 978-954-378-086-9

Искам да напиша няколко думи за туй
обидно и оскърбително име, с което все още
някои продължават да ни наричат. А знае
се, че помак, помашки народ или държава
нийде няма. С болка на душата си идвам и
се запитвам нима тия, които си служат с
тези думи, още не могат да проумеят, че
от това няма никаква полза, а напротив,
нанася се само вреда на целия ни народ,
като се делят българите на едни и други.





Светослав Духовников
формат 16,5 х 23,5 см
164 с.
цена 9 лв.

ISBN 978-954-378-113-3
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...С пълна убеденост и увереност мога да
заявя, че ако не беше Камен Боляров, може
би нямаше да има и Дружба „Родина“. Той
беше родолюбец, патриот с будно народностно чувство, пълен с енергия и идеализъм.
Светослав Духовников –
главен мюфтия на Родопите





формат 16,5 х 23,5 см
192 с.
цена 12 лв.
ISBN 978-954-378-126-3

Авторът проф. Васил Колевски представя известни и по-малко известни
творци в българската художествена
литература и публицистика, които в
своите произведения разглеждат темата за българите мохамедани, както и
някои документи и коментари по тази
тема.






ългарите
ви. Преавателна

аромохаик, тачат
аливаме

а от себе
и считат
лючения
заинте-

нджуков
помаци″
1934 г.)

ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ И РОДОПИТЕ

ени или
ябва да
уждение
едани с
азваме и
по един
род, още
е можем
духовно

12 лв.
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ХРИСТО
КАРАМАНДЖУКОВ
И РОДОПИТЕ

формат 16,5 х 23,5 см
108 с.
цена 6 лв.
ISBN 978-954-378-128-7

Сборник с доклади от научната
конференция, проведена в Смолян
на 2 и 3 май 2011 г.






формат 16,5 х 23,5 см
196 с.
цена 12 лв.
ISBN 978-954-378-143-0

ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

Четете на: http://www.drujbarodina.org
Сборник със статии от акад. Георги
Марков, доц. д-р Георги Митринов,
доц. д-р Христо Гиневски, доц. д-р Лизбет
Любенова, ст.н.с. д-р Игнат Минков,
д-р Елена Алекова, Зоя Начева, Александър
Маринов и др.






формат 23,5 х16,5 см
440 с.
цена 18 лв.
ISBN 978-954-378-142-3

Драги родопчани – българи мохамедани и
българи християни! Имайте вяра в нас
младите, че ние сме застанали на правилна основа. Ние сме тръгнали да вървим по
истинския път и знаем, че тоя път ще
ни изведе на добър край. Ние ще вървим по
него напред и все напред и никой не ще ни
спре, за да догоним нашите братя, българите християни, в културно отношение.
Рамо до рамо ще вървим с тях по пътя на
културата, напредъка и съзиданието.

АСЕН ЗЕРОВ

„Драги родопчани – българи мохамедани и българи
християни!

Имайте вяра в нас младите, че ние сме застанали
на правилна основа. Ние сме тръгнали да вървим
по истинския път и знаем, че тоя път ще ни изведе
на добър край. Ние ще вървим по него напред и все
напред и никой не ще ни спре, за да догоним нашите
братя, българите християни, в културно отношение.
Рамо до рамо ще вървим с тях по пътя на културата,
напредъка и съзнанието. Така ние ще сложим край
на невежеството и тъмнината. Ние сме българи по
народност, а мохамедани по вяра. Ние отхвърляме
заблудата, че като сме мохамедани, не сме българи...

СПОМЕНИ
ЗА ЖИВОТА И
СТРАДАНИЯТА MИ

Пак казвам: ние сме българи по народност, а
мохамедани по вяра, която вяра никой не ни забранява.
Като така, от днес нататък българи мохамедани и
българи християни ще работим дружно и всеотдайно
като единни братя, единни по дух, единни по език и кръв
за славата и напредъка на нашето родно отечество
България.“

Асен Зеров

9 лв.






Асен Зеров

формат 16,5 х 23,5 см
136 с.
цена 9 лв.
9 789543 781522

ISBN 978-954-378-152-2

Идеята на този документален сборник
е да се възкреси споменът за д-р Братан
Шукеров и да се покажат неизвестни
досега документи и мнения за неговата
забулена в тайни и загатки гибел.
ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ






формат 16,5 х 23,5 см
320 с.
цена 15 лв.
15 лв.

Д-р БРАТАН ШУКЕРОВ – НАРОДНИЯТ ЗЪБОЛЕКАР

Идеята на този документален сборник е да се
възкреси споменът за д-р Братан Шукеров и да се
покажат неизвестни досега документи и мнения
за неговата забулена в тайни и загадки гибел. Да се
потърсят корените на това задкулисие, моралните измерения на тази дълбоко човешка история, за
която все още се разказва с недомлъвки и дори със
страх. Повече от век близките му носят в себе си
мъката за загубата на своя близък, чакат и се надяват да получат отговор и обяснение, а защо не и
извинение от виновните за това злодеяние, но уви!
Много от живите свидетели и участници в събитията тогава са вече покойници. Нима все още
някои хора не са готови да чуят и понесат истината, та така прилежно я потулват и преиначават, докато бъде покрита с праха на отминалото
време. Но в днешната информационна епоха вече
няма как нещата да останат скрити. Младите
хора трябва първо да знаят истината, и тогава да
помнят миналото.

Д-р БРАТАН ШУКЕРОВ –
НАРОДНИЯТ
ЗЪБОЛЕКАР

ISBN 978-954-9717-21-1
Книгите от поредицата Дружба „Родина“ могат да бъдат
прочетени на сайта на организацията – www.drujbarodina.org
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ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

Четете на: http://www.drujbarodina.org
Книгата е първото по рода си изследване в българската историография за
българите мюсюлмани в Западна Тракия,
която понастоящем се намира на територията на Република Гърция. Книгата
е базирана на докторска дисертация
на автора, успешно защитена в СУ „Св.
Климент Охридски“.
 формат 16,5 х 23 см
 360 с.
 цена 18 лв.
 ISBN 978-954-378-153-9

Явор Саръев

овия
бСУ
ва
исет
йен
иаез
ъоц.

БЪЛГАРОЕЗИЧНИТЕ
МЮСЮЛМАНИ
В ЗАПАДНА ТРАКИЯ
ПРЕЗ ВТОРАТА
ПОЛОВИНА НА ХХ В.

Книгите от поредицата за младия читател
„БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“ търсят отговор на въпросите
кои сме ние, българите, и какво е мястото ни в световната
история. Познавателни четива, поднесени увлекателно
и с високо художествено майсторство.

ИСТОРИЯТА КАТО ПРИКАЗКА
*1 и *2 част
от ненадминатия разказвач
Ангел Каралийчев
Книгите са одобрени за учебно помагало
с протокол № 14 от 14.11.2000 г. на
Министерството на образованието и науката

 
формат
16,5 х 19 см
 148 с.  цена 5 лв.
 ISBN 954-9942-07-4
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ЮНАКЪТ
И ВЪЛШЕБНАТА
СЪРНА
Приказка
от Капка Николова
и Бианка Пашкова

 
формат
 
Паралелен текст
16,5 х 19 см
на български
 132 с.  цена 5 лв.
и английски език
 ISBN 954-9942-08-2  формат 19,5 х 19 см
 60 с.  цена 6 лв.
 
ISBN 10: 954-9942-93-7
13: 978-954-9942-93-4

* Изчерпан тираж

БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

ПО ПЪТЯ НА
НЕБЕСНАТА СЪРНА
Книга за най-старите
български царства от
ст.н.с. д-р Петър Добрев
1. *БЪЛГАРСКАТА ТРОЯ
2. БЪЛГАРСКИЯТ ЩИТ
НАД ЕВРОПА
 формат 16,5 х 19 см
 96 с.  цена 5 лв.
 ISBN 954-9942-09-0

 формат 16,5 х 19 см
 132 с.  цена 5 лв.
 ISBN 954-9942-10-4

ТАТКОВИНА е книга за началата на
българщината. С много илюстрации и
кратки любопитни текстове показва
съвременна България през погледа и душевността на децата. Предназначена
е предимно за българчета, които растат далече от родината на дедите
си, но би била полезна за всяко българско дете. Информацията и изразните
средства са съобразени с образователните изисквания към учениците от
3–4 клас, което прави книгата едновременно любопитно четиво и
добро учебно помагало.
Автор Бианка Пашкова
 формат 23,5 х 21 см
 48 с.
 цена 9 лв.
 ISBN 978-954-378-079-2

Първа книга от библиотека
„Млад родолюбец“ на поредицата
„БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“.
Младият автор Мартин Петров
разказва историята на България –
такава, каквато я познава и обича.





формат 14,5 х 21 см
24 с.
цена 3 лв.
ISBN 978-954-378-130-0
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Всички издания на ТАНГРА ТанНакРа
популяризират новостите в областта на българската
история и родинознанието в най-общ смисъл.
Необходимостта от пълноценна връзка между науката
и образованието наложи подготвянето на издания,
специално отправени към преподавателите
и учениците в средните и висшите училища, съобразени
с учебните програми
и изискванията на модерното образование.
*КОМПЛЕКТ СТЕННИ УЧЕБНИ КАРТИ

ПО БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
Картите са разработени за изданието БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС, одобрен
за учебно помагало с Протокол № 2 от 14.03.2002 г. на Министер
ството на образованието и науката.
Представят историята на българите от древността до най-ново
време. Автори са водещи учени историци. Текстовете са на българ
ски и английски език. Всяка карта съдържа хронологична таблица на
събития от българската и световната история през съответния
период.

 покрити с UV лак, имат приспособление за окачване
 комплектът се съхранява и пренася
в пластмасово портфолио с размери 106 х 70 см

 размер на картите 100 х 70 см  цена на комплекта 180 лв.

Справочник и помагало за зрелостници
и кандидат-студенти –
проф. дин Христо Матанов

Предлага пълен аналитичен разбор на съ
държанието на всички одобрени от МОН
учебници по история и цивилизация за
11. клас. Съдържа още синхронни табли
ци, речник на понятията, подбор на до
кументи, технологии за самостоятел
но конструиране на писмени текстове,
тренировъчни тестови задачи. Всичко това прави изданието
универсално, един полезен справочник за учителя и ученика през
целия гимназиален етап на обучение и в подготовката на кан
дидатстудентски изпити.





формат 20,5 x 25,5 см
384 с.
цена 12 лв.
ISBN 954-9942-81-3
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В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС
специално издание с в. „Стандарт“ в четири части

1. част: ДРЕВНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ – 64 с. Съдържа и
кратка история на българите.
2. част: ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ
СРЕДНОВЕКОВИЕТО – 72 с.
3. част: БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО. БЪЛГАРСКО
ВЪЗРАЖДАНЕ – 64 с.
4. част: НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ – 72 с. Съдържа и методика за използване на атласа в учебния процес.
 цена на комплекта 24 лв.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

ПОДБРАНИ ИЗВОРИ
ЗА БЪЛГАРСКАТА
ИСТОРИЯ в 4 тома
В мащабния проект, дело на 8-годишните усилия на екип от историци, археолози, етнографи,
архитекти, педагози и други специалисти, на повече от 2000 страници са представени над 3000
12
документа, отразяващи истори0л
ята на държавите и българите
в.
в историческото етнокултурно
пространство от библейски вреКомплектът съдържа:
мена до 2008 г. Съдържа домашни
I том – Древните българи и
земите на Балканския полу- и чужди писмени извори, кратки
статии за характерни страни на
остров до VII в.;
живота през съответния пери176 с.; цена 15 лв.
II том – Българските държави од, снимки, репродукции, възстаи българите през Среднове- новки и други документи, богат
справочен апарат. Поредицата е
ковието;
предназначена за обучението по
496 с.; цена 15 лв.
III том – Българските земи под история на България в средните и
османска власт. Българско- висшите училища, в помощ на преподаватели и кандидат-студенти,
то възраждане;
както и за всички любители на до640 с.; цена 30 лв.
кументалистиката.
IV том, книга I – Българската държава и българите
 формат
1878–1946;
21 х 27,5 х 12,5 см
506 с.; цена 30 лв.
 цена на комплекта 120 лв.
IV том, книга II – Българската държава и българите
1947–2008;
408 с.; цена 30 лв.
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ“

ТАНГРА ТанНакРа ОБФ подкрепя дей
ността на Национален клуб „Родолю
бие“, умело съчетаваща учебна и из
вънкласна работа с творчески изяви и
патриотично възпитание сред децата
и учениците.
Информация за историята и дейността на клуба, както и за
условията за участие в предстоящите прояви може да наме
рите на сайта на Клуба – www.rodolubie.org.
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В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Проект на учебен комплект за 5. клас, 2006 г.
Богато илюстрираният учебник,
съобразен с учебната програма на
Министерството на образованието и
науката, представя новите моменти в
българската история до края на XIV в.
В комплект с учебна тетрадка.
 формат на учебника 20 х 28 см,
 112 с.
 цена 7,20 лв.
 формат на учебната тетрадка
16,5 х 23 см
 56 с.
 цена 3 лв.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Проект на учебeн комплект за 6. клас, 2007 г.
Учебникът. Организацията на матери
ала дава възможност за индивидуален
подход на преподавателя и за развитие
на творческите умения на учениците.
Множеството разнообразни писмени и
визуални източници допълват и обога
тяват основния текст. Акцентът вър
ху историята на семейството и родния
край, вписани в националната история, и
българските цивилизационни приноси уп
ражняват многоперспективност в мисле
нето и оценката на събития и личности.
Автори: Ана Рабаджийска, Веселка Тодоро
ва, Искра Баева, Пенка Стоянова, Христо Матанов
Графичен дизайн: Ралица Карапантева
Рецензенти: чл.-кор. проф. дин Георги Марков,
Диана Илиева
 формат 21 х 28,5 см  обем 136 с.  цена 7,20 лв.
Тетрадката. Допълва методическата част на уроците за нови зна
ния, дава разнообразни възможности за индивидуална и екипна ра
бота, за провокиране на въображението, за развиване на умения и
осъществяване на междупредметни връзки.
Автор: Ана Рабаджийска; графичен дизайн: Ралица Карапантева;
рецензент: Диана Илиева
 формат 21х 28,5 см
 обем 68 с. и 2 листа цветно приложение  цена 3 лв.
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КНИЖАРНИЦИ

ИЗДАНИЯТА НА ТАНГРА ТанНакРа ЩЕ НАМЕРИТЕ В:
СОФИЯ: НА ЕДРО И ДРЕБНО: Книжна борса „Искър“, ул. Поручик Хрис
то Топракчиев 11, 02/ 943 77 98, 0879 142 112, www.tangra-bg.org;

БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ, ул. Аксаков 10, 02/980 69 50; КНИЖАРНИЦА
НА БАН, пл. Народно събрание, 02/987 97 86; БУКТРЕЙДИНГ: Сердика
център, бул. Ситняково 48, ет. 1, 0899 907 226, ул. Граф Игнатиев
50, 0882 907 213, Sky City Center, ул. Коста Лулчев 52, ет. 1, 0882
907 205, ул. Хан Аспарух 49, 0882 907 209, Sopharma Business Towers,
партер, 0899 907 220; BOOKPO!NT: ул. Веслец 4, 0879 229 757; НДК,
пешеходен подлез откъм бул. Скобелев, 0879 229 767; GREENWICH,
бул. Витоша 37, 0875 154 921; ORANGE CENTER: The Mall, бул. Цариградско шосе 115, 02/495 23 97, Сердика център, бул. Ситняково 48,
02/495 20 97, Sky City Center, ул. Коста Лулчев 52, маг. 84, 02/973
35 40, Бизнес парк, жк Младост 4, сграда 8, 02/974 27 58; НИСИМ,
бул. Васил Левски 57, 02/981 19 12; ЛЕКСИКО, бул. Янко Сакъзов 86;
СИЕЛА: мол „София“, бул. Александър Стамболийски 101, ет. 2, 02/980
52 14, Ректората – подлез, бул. Цар Освободител 22, 0886 511 944,
СУ „Св. Кл. Охридски“, партер, тел. 02/930 83 55, City Center Sofia, бул.
Арсеналски 2, ет. 2, 0885 907 051, мол „Парадайс“, бул. Черни връх 100,
0879 207 763, Летище София, Терминал 2, 0885 705 815, бул. Витоша
60, 0876 536 843; ХЕЛИКОН: „Витоша“, бул. Патриарх Евтимий 68,
02/460 40 60, Грандхотел „България“, бул. Цар Освободител 4, 02/460
40 63, пл. Славейков 1, 02/460 40 67, бул. Александър Стамболийски
17, 02/460 40 62, ул. Цар Иван Шишман 27Б, 02/460 40 82. АСЕНОВ
ГРАД: ПРИЯТЕЛИ, пл. Акад. Николай Хайтов 12, 0879 976 162. БАТАК:
ул. Виктор Юго 1, 0887 740 815. БЛАГОЕВГРАД: ПРИЯТЕЛИ, пл. Г.
Измирлиев 15, 0879 976 131; ХЕЛИКОН, ул. Васил Левски 1, 02/460
40 68. БУРГАС: BOOKPO!NT, ул. Александровска 87, 0879 229 758; ХЕЛИКОН, пл. Тройката 4, 02/460 40 73. ВАРНА: Книжарница „Театъра“,
пл. Независимост 1, 052/61 64 34; БУКТРЕЙДИНГ: ул. Княз Борис I 56
(градинката „Севастопол“), 0882 907 217, Varna Towers, бул. Владислав
Варненчик 256, ет. 2, 0886 418 559; BOOKPO!NT: ул. 27 юли 13, 0879
229 761, ул. Симеон I 1, 0879 228 009; ОРИНДЖ ЦЕНТЪР, Гранд мол
„Варна“, бул. Владислав Варненчик 186, 052/96 04 53, 0882 498 400;
СИЕЛА, ФКЦ, бул. Сливница 2, 0879 207 683, 0887 676 263; ХЕЛИКОН,
Пикадили парк, бул. Приморски парк II 482, 02/460 40 73. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО: АПОЛОНИЯ-3, ул. Стефан Стамболов 65, 062/62 02 87;
ПРИЯТЕЛИ, ул. Оборище 18А, 0879 976 140; ХЕЛИКОН, ул. Васил Левски
17, 02/460 40 73. ВИДИН: ПРИЯТЕЛИ, ул. Градинска 7, 0879 976 133.
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ВРАЦА: ПРИЯТЕЛИ, ул. Никола Войводов 9, 0879 976 132. ГАБРОВО:
БУКТРЕЙДИНГ, Terra Mall, бул. Могильов 47, ет. 1, 0886 604 563; ХЕЛИКОН, мол, бул. Априлов 40, ет. 2, 02/460 40 86. ГОРНА ОРЯХОВИЦА:
BOOKPO!NT, пл. Георги Измирлиев 3, 0879 229 756. ДОБРИЧ: ХЕЛИКОН, ул. 25 септември 34, 02/460 40 65. КАЗАНЛЪК: BOOKPO!NT, ул.
Искра 8, 0879 229 762; РАМИТА, ул. Тонзос 1, 0431/6 40 49, ул. Искра
8, 0431/6 47 52. КОЗЛОДУЙ: ПРИЯТЕЛИ, ул. Търговска, 0879 976 136.
КЪРДЖАЛИ: СПЕКТЪР, ул. Републиканска 47, 036/16 29 53. КЮСТЕНДИЛ:
ХЕЛИКОН, ул. Демокрация 33, 02/460 40 69. ЛОВЕЧ: БУКТРЕЙДИНГ,
Lovech City Center, ул. Търговска 45, ет. 3, 0899 907 239. ЛОМ: ПРИЯТЕЛИ, ул. Дунавска 17, 0879 976 134. МАЛКО ТЪРНОВО: Исторически
музей, 0595/2 36 64. ПАЗАРДЖИК: БОГОМИЛ, ул. Св. Иван Рилски 4,
0878 127 881. ПЕРНИК: АРГУС, ул. Благой Гебрев, бл. 21, 076/69 58 52;
ИРИДА, 076/60 47 57; книжарница „Славейков“, до ГУМ, 0889 907 269.
ПЕТРИЧ: ПЕРУН, ул. Христо Ботев 10, 0745/2 43 07. ПЛЕВЕН: АЛФА:
Дом на книгата, ул. Данаил Попов 18, 064/80 57 54, ул. Сан Стефано
10А, 064/80 17 13; ПРИЯТЕЛИ, ул. Васил Левски 187, 0879 976 139;
СИЕЛА, мол, пл. Иван Миндилков 1, 0877 495 982; СРЕБРИНА ПРИМА:
ул. Константин Величков 4, ул. Цар Борис III 2. ПЛОВДИВ: ЛИТЕРА-Н, ул.
Цариброд 1; МАКРОС 2001 – борса, 032/64 29 00; СИЕЛА, мол, ул. Перущица 8, ет. 2, 032/25 00 95; ХЕЛИКОН, ул. Райко Даскалов 13, 02/460
40 69, ул. Княз Ал. Батенберг 29, 02/460 40 74. РАЗГРАД: BOOKPO!NT,
бул. България 5, 0879 229 754. РУСЕ: СИЕЛА, мол, бул. Липник 121Д,
0882 560 013; ХЕЛИКОН, ул. Александровска 50, 02/460 40 71. САН
ДАНСКИ: ПЕРУН, ул. Серес 14, 0746/2 37 07. СВИЩОВ: ПРИЯТЕЛИ, ул.
Алеко Константинов 1, 0879 976 138. СЕВЛИЕВО: М-ПРЕС, ул. Стара
планина 71, 0675/3 25 26. СЛИВЕН: ПРИЯТЕЛИ, ул. Цар Освободител
14, 0879 976 142; ХЕЛИКОН, ул. Цар Освободител 28, 02/460 40 79.
СМОЛЯН: ПРИЯТЕЛИ, бул. България 37, 0879 065 094, бул. България 61,
0879 976 146. СТАРА ЗАГОРА: BOOKPO!NT, ул. Цар Симеон Велики 90,
0879 229 759; ПРИЯТЕЛИ, бул. Цар Симеон Велики 133, 0879 976 143,
бул. Цар Симеон Велики 118, 0879 976 152; СИЕЛА, Парк мол, ул. Никола
Петков (до главния път за Бургас), 042/91 03 66; ХЕЛИКОН, ул. Цар
Симеон Велики 100, 02/460 40 66. ТЪРГОВИЩЕ: ПЕТЕРСТАР, ул. Васил
Левски 11, 0886 040 009. ХАСКОВО: СПЕКТЪР, бул. Варна 12, 038/62
41 10; ПРИЯТЕЛИ, пл. Атлантически (бивше кино „Аида“), 0879 976 144.
ШУМЕН: ХЕЛИКОН, бул. Славянски 88, 02/460 40 72.
Изданията на ТАНГРА ТанНакРа в София може да се ползват в библиотеката на читалище „Цар Борис III“, ул. Клокотница № 29, тел. 029313901, и
читалище „Николай Хайтов“, ул. Майор Юрий Гагарин № 7, тел. 0888121698.
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БИБЛИОТЕКИ В ЧУЖБИНА,
КОИТО ПОЛУЧАВАТ КНИГИ
НА ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНИЯ КНИГООБМЕН
НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
 Библиотека на Конгреса –Вашингтон,
САЩ
 Публична библиотека – Ню Йорк, САЩ
 Библиотека на Университета
на Индиана –Блумингтън, САЩ
 Библиотека на Станфордския
университет –Станфорд, САЩ
 Библиотека на Вашингтонския
университет – Сиатъл, САЩ
 Библиотека на Мичиганския
университет – Ан Арбър, САЩ
 Калифорнийски университет –
Бъркли, САЩ
 Библиотека на Йейлския
университет – Йейл, САЩ
 Британска библиотека – Лондон,
Великобритания
 Библиотека Бодлеана – Оксфорд,
Великобритания
 Национална библиотека – Париж,
Франция
 Руска държавна библиотека –Москва,
Русия
 Библиотека за чуждестранна
литература –Москва, Русия
 Институт за научна информация по
обществени науки – Москва, Русия
 Национална библиотека на Беларус –
Минск, Беларус
 Академия на науките на Украйна –
Киев, Украйна
 Народна библиотека – Варшава, Полша
 Народна библиотека – Прага, Чехия
 Народна библиотека – Белград,
Република Сърбия
 Народна и университетска библиотека –
Скопие, Република Македония

