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ЦЕ  ЛИ:
Пър   во, да се въз   ро   ди ис   ти   на   та за ис   то   ри   чес   ко   то  

мяс   то и зна   че   ние на бъл   га   ри   те в све   тов   на   та ци   ви   ли  -
за   ция и кул   ту   ра.

Вто   ро, да се ин   фор   ми   ра све   тов   на   та об   щес   т   ве   ност  
за мяс   то   то, ро   ля   та и зна   че   ни   е   то на ци   ви   ли   за   ци   я   та  
на древ   ни   те бъл   га   ри.

Тре   то, да бъ   де до   пи   са   на и по   ка   за   на на све   та Па   и   си  -
е   ва   та ис   то   рия.

ТАН   Г   РА     –  име   то на фон   да   ци   я   та е по   пу   ляр   но зву   че   не 
на име   то на бо   га на древ   ни   те бъл   га   ри, ко   е   то, спо   ред 
на   уч   ни из   с   лед   ва   ния, оз   на   ча   ва фи   ло   соф   с   ко три   е   дин   с   т  -
во от по   ня   ти   я   та ТАН (все   ле   на), НАК (чо   век), РА (бог). 
Из   ра   зя   ва ед   но от най-ран   ни   те схва   ща   ния за един   с  -
т   во   то и хар   мо   ни   я   та на све   та. 
Пис   ме   ните све   де   ния за то   ва да  -
ти   рат от първото хи   лядолетие  
преди Христа. ТАН   ГРА е ед   но от 
най-древ   ни   те ре   ли   ги   оз   ни и кул  -
тур   ни по   ня   тия в ис   то   ри   я   та на 
чо   ве   чес   т   во   то.

ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
е учредена на 23 март 1997 г.

в София, България

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. 

ТАНГРА ТанНакРа
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Пра   ро   ди   на на древ   ни   те бъл   га   ри са до   ли   ни   те на Па   мир 
и Та  рим   с   ка   та кот   ло   ви   на меж   ду Тиеншан (Не   бес   на пла   ни   на) 
и се   вер   ни   те скло   но   ве на Ти   бет, от   къ   де   то за   поч   ва раз   сел  -
ва   не   то им по све   та. Фер   ди   нанд фон Рих   т   хо   фен (1833–  
1905) смя   та Та   рим   с   ка   та кот   ло   ви   на за ог   ни   ще на пър  -
ва   та чо   веш   ка кул   ту   ра. В ра   йо   на на Па   мир бъл   га   ри   те 
съз   да   ват още през древ   ност   та две про   чу   ти дър   жа   ви 
– БАЛ   ГАР и БАЛ   ХА   РА. От   там се раз   на   ся свет   ли   на   та 
на бъл   гар   с   ка   та дър   жав   ност на   ши   ро   ко по све   та, до   ка  -
за   тел   с   т   во за ко   е   то са съз   да   де   ни   те на те   ри   то   ри   я   та 
на Ев   ро   па още три дър   жа   ви –  КУБ   РА   ТО   ВА, ВОЛ   Ж   КА и 
АС   ПА   РУ   ХО   ВА БЪЛ   ГА   РИЯ.

Древ   ни   те бъл   га   ри са за   ве   ща   ли на све   та бо   га   то 
кул   тур   но нас   лед   с   т   во в об   ласт   та на фи   ло   соф   с   ко   то 
ос   мис   ля   не на све   та, дър   жав   но   то уп   рав   ле   ние, со   ци   ал  -
но   то ус   т   ройс   т   во, во   ен   но   то из   кус   т   во, пис   ме   ност   та, 
ези   ко   ва   та кул   ту   ра, стро   и   тел   с   т   во   то, ас   т   ро   но   ми   я   та и 
ма   те   ма   ти   ка   та. ЮНЕС   КО приема ка   лен   да   ра на древ   ни   те 
бъл   га   ри за един от най-точ   ните сред всич   ки из   вест- 
   ни на науката ка   лен   да   ри.

Зна   кът на фон   да   ци   я   та е т.нар. Кос   ми   чес   ка кос   те   нур   - 
ка – гра   фич   но изоб   ра   же   ние на фи   ло   соф   с   ки   те пред   с   та   ви 
на древ   ни   те бъл   га   ри за ус   т   ройс   т   во   то и дви   же   ни   е   то 
на Все   ле   на   та.

Праз   ник на фон   да   ци   я   та е 22 март – тра   ди   ци   он   ен 
празник на древ   ни   те бъл   га   ри.

На Бал   ка   ни   те мощ   на   та бъл   гар   с   ка дър   жав   ност на   че   ло 
с КАН АС   ПА   РУХ обе   ди   ня   ва и по   веж   да древ   ния тра   кийс  -
ки ет   нос и сла   вян   с   ки   те пле   ме   на в не   от   ра   зим про   бив 
сре   щу нас   лед   ни   ци   те на Рим   с   ка   та им   пе   рия –  Ви   зан   тия 
и Фран   к   с   ко   то крал   с   т   во. Въз   ник   ва тре   та   та им   пе   рия в 
Ев   ро   па, и то на кръс   то   пъ   тя с Азия и Аф   ри   ка.

То   ва е днеш   на Бъл   га   рия.
Сми   съ   лът на об   щи   те ни уси   лия е да да   дем чо   веш   ко и 

ис   то   ри   чес   ко са   мо   чув   с   т   вие на де   ца   та на бъл   гар   с   кия род, 
раз   п   ръс   на   ти ка   то пя   сък по све   та от прев   рат   нос   ти   те 
на ис   то   ри   я   та. Бъл   га   ри   те мо   гат да имат мно   го по-зна  -
чи   мо при   със   т   вие в съв   ре   мен   ния ин   тег   ри   ращ се свят.
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НАУЧНИ ФОРУМИ

Цен тъ рът за из с лед ва ния на бъл га ри те и ТАН Г РА Тан-
Нак Ра ОБ ЩОБЪЛ ГАР С КА ФОН ДА ЦИЯ в сът руд ни чес т во 
с Ис то ри чес кия фа кул тет на Со фийс кия уни вер си тет 
„Св. Кли мент Ох рид с ки“ и с Ин с ти ту та за ис то рически 
изследвания при БАН ор га ни зи ра ха и про ве до ха след ни те 
на уч ни фо ру ми: 

– Древ ни те бъл га ри пре ди 681 г. (про из ход, ис то
рия и кул ту ра). Ис то ри я та на Вол ж ка Бъл га рия – за 
сту ден ти (ап рил 1998 г.) и за на уч ни ра бот ни ци (де кем-
в ри 1998 г.);

–  За обу че ни е то по ис то рия в но ви те ус ло вия (фев-
ру а ри 1999 г.);

 –  Про из ход, кул ту ра и ди ас по ра на древ ни те бъл
га ри до края на VII век (ап рил 1999 г.);

– При но сът на бъл га ри те в све тов на та ци ви ли за ция 
(ок том в ри 2000 г.);

–   Ма дар с ки ят кон ник и на ча ло то на бъл гар с ка та 
дър жав ност в Ев ро па 165 г. (2003 г.) – съвместно с 
Археологическия институт с музей към БАН;

 –  Бъл гар с ка та дър жав ност в Ев ро па пред своя 
20и век (2005 г.) – под патронажа на президента на 
Република България Георги Първанов;

 –  75 години от основаването на българомохаме
данската културнопросветна 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.) – между-
народна интердисциплинарна научна конференция. Съв-
местно 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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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

ЕКСПЕДИЦИЯ  
„БЪЛГАРИТЕ – ПРАРОДИНА“

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ ор-
ганизира 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“

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 архе-
ологически 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.

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

Североизточен Афганистан
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

ВЕЧЕН 
КАЛЕНДАР  

НА БЪЛГАРИТЕ
2020

ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА 
БЪЛГАРИТЕ е ежегодно изда-
ние на ТАНГРА ТанНакРа ОБ-
ЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ 
от 1997 г. насам. 

Изданието за 2020 година 
e на тема БЪЛГАРИСТИКА
ТА ПО СВЕТА. Преставена е 
историята, съвременното 
състояние и постиженията 
на българистиката по света, 
както и редица изтъкнати 
чуждестранни учени занима-
вали се с изучаването, преподаването и популяризирането 
на българската история и култура.

Темите на Календар 2020 г. са: 

Корица: НАЧАЛОТО: ОТКРИТИЯТА

1. РУСКОТО ИЗВОРОЗНАНИЕ (XIX–XXI ВЕК)
2. БЪЛГАРИСТИКАТА В УКРАЙНА И ЛИТВА
3. ВИЕНСКАТА ШКОЛА
4. БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ
5. БЪЛГАРИСТИКАТА В ГЕРМАНИЯ
6. БЪЛГАРИСТИКАТА В ПОЛША И УНГАРИЯ
7. БЪЛГАРИСТИКАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ, НА АПЕ

НИНИТЕ И НА ПИРЕНЕИТЕ
8. БЪЛГАРИСТИКАТА В РУМЪНИЯ, МОЛДОВА 

И ГЪРЦИЯ
9. БЪЛГАРИСТИКАТА В СЛОВЕНИЯ, ХЪРВА

ТИЯ, СЪРБИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
10. БЪЛГАРИСТИКАТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ, БЕЛГИЯ, ХОЛАНДИЯ, ФИНЛАНДИЯ И 
СКАНДИНАВИЯ

11. БЪЛГАРИСТИКАТА В САЩ И ЯПОНИЯ
12. СУПРАСЪЛСКИЯТ СБОРНИК

При древ ни те бъл га ри  
иде я та за вре ме то е  
въплътена в 12-го диш ния  
слън чев цик лов ка лен дар,  
в кой то съз вез ди я та но-
сят име на на жи вот ни.  
Фак тът, че при ид ва-
не то си в Ев ро па през 
165 г. на ши те пред ци 
да ти рат съ би ти я та  
по свой ка лен дар, ги пос-
та вя сред аван гар д ни те 
пред с та ви те ли на наро-
дите от епохата на Ве ли-
ко то пре се ле ние.
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ВЕЧЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

ВЕЧЕН 
КАЛЕНДАР  

НА  
БЪЛГАРИТЕ

2008 БЪЛГАРИЯ В СТАРИТЕ КАРТИ 
(6 лв.)

2009 БЪЛГАРИ – СВЕТЦИ И ДУХОВНИ 
ВОДАЧИ (6 лв.)

2010 БЪЛГАРИТЕ – АРХИТЕКТУРНИ И 
СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ (6 лв.)

2011 МАГИЯТА БЪЛГАРИЯ (6 лв.)

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

2017 ЧУЖДИ ИЗВОРИ ЗА 
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ  
(6 лв.)

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

2019 БЪЛГАРСКИЯТ XX ВЕК 
(6 лв.)

2020 БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА 
(12 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 НАУКА-
ТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ (6 лв.)

2004 КНИЖОВНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ 
(6 лв.)

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

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

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

Автор: проф. Анисава Милтенова

Календарът е луксозен, с размер 41/70 см, 14-листен, цветен, дву-
езичен – на български и английски език, двустранно наситен с научна 
информация. Има възможност да носи самостоятелна реклама на фир-
ми 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. При по
ръчка под 50 броя направата на карето се заплаща отделно.

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 

2020 има значение за подкрепа на  духовното и националното възраж-
дане на България.

Забележка: За поръчки, непотвърдени до 01.12.2019 г., не гаранти-
раме изпълнение в срок до 31.12.2019 г.



предлага 
на вашето внимание

книги за България 
и протоколни

подаръци,
в които

е въплътено
послание

от хилядолетната
история  

на българите 

Каталог 2019–2020 е в сила до 01.09.2020 г.  
Всички посочени цени са с ДДС.

ТАНГРА ТанНакРа
ОБЩОБЪЛГАРСКА 
ФОНДАЦИЯ



12

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Съвместно издание с Института 
за исторически изследвания към 

БАН, главен редактор  
акад. Георги Марков

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.

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

 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

90 лв.

18 лв.
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

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

 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.

60 лв.

Второ допълнено  
и преработено издание

* Изчерпан тираж
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

 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

Уни кал но из да ние, ре а ли зи-
ра ло меч та та на по ко ле ния 
бъл гар ски ис то ри ци. Чрез 
175 кар ти и допъл ва щи ги 
илюс т ра ции е по ка зан пог ле-
дът на ста ра та ев ро пейс ка 
кар тог ра фия вър ху зе ми те 
на ду нав с ки те бъл га ри от 
Сред но ве ко ви е то до Но во то 
вре ме. Ат ла сът е дву е зи чен 
(на бъл гар с ки и ан г лийс ки), 
ко е то пре дос та вя въз мож-
ност на чуж дес т ран ни уче ни, 
сту ден ти, жур на лис ти, по ли-
то ло зи, дип ло ма ти и др. да 
се за поз на ят с бъл гар с ка та 
ис то рия и с ро ля та и мяс то-
то на бъл га ри те и Бъл га рия в 
из г раж да не то на ев ро пейс ка-
та ци ви ли за ция.

120 лв.

Книгата  
е номинирана 
за наградата  
„Хр. Г. Данов“ 
в категория 
„Хуманитаристика“, 
13 юни 2008 г.
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

НАГ РА ДА   
„БРОН ЗОВ ЛЪВ“

Из да ни е то по лу чи наг ра да та 
БРОН ЗОВ ЛЪВ  

за 2008 г., при съ де на  
от Асо ци а ция „Бъл гар с ка кни га“  

и Ака де мия „Бъл гар с ка кни га“  
за ця лос т на ре а ли за ция  

на из да тел с кия про ект.

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 уве-

домявам, 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“
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

 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

120 лв.

Уникално научно и библио-
графско издание, съдържа-
що над 73 стари карти, 
продукт на арабописме-
ната картографска школа 
(IХ–ХIV в.). В тях са отбе-
лязани българите и българ-
ските земи на картата на 
Европа и Азия през Средно-
вековието. За Атласа са 
използвани малко извест-
ни или неизвестни карти 
от библиотеките на Вели-
кобритания, Австрия, Гер-
мания, Холандия, Италия, 
Франция, Русия, Иран, Ирак 
и Турция, както и от фондо-
вете на Националната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. 
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

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.  

Водещ на авторския колектив е проф. д-р Стоянка Кен-
дерова. Изданието е реализирано съвместно с Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Дър-
жавна агенция „Архиви“.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

БЪЛГАРИТЕ – АТЛАС  THE BULGARIANS  – ATLAS

  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

Пред с та вя хи ля до лет на та ис то рия на България в над 90 кар-
ти и ко мен тар към тях. Кни га та е съз да де на с учас ти е то на 
проф. д-р Г. Ба ка лов, проф. дин Г. Мар ков, ст.н.с. д-р П. Доб рев, 
чл.-кор. проф. К. Ко сев, доц. д-р Р. Гаври ло ва, доц. д-р М. Кай-
ма ка мо ва, проф. дфн А. Ста ма тов, проф. дин Хр. Ма та нов, 
проф. дин П. Ан ге лов, проф. д-р М. Вак ли но ва, проф. В. Тъп ко ва-
За и мо ва, проф. дин Ал. Фол, проф. д-р Пл. Пав лов, ст.н.с. д-р Б. 
Ди мит ров и мно го дру ги. 

Одоб ре на за учеб но по ма га ло с Про то кол № 2 от 14.03.2002 г. на 
Ми нис тер с т во на об ра зо ва ни е то и на у ка та

От ра зя ва съд ба та на бъл га ри те от древ-
ност та до на ши дни. Съ дър жа ни е то на 
ис то ри чес кия ни път е зак лю че но в по ня ти-
я та На ча ло то, Прос т ран с т во то, Вре ме то, 
Дър жа ва та, Сло во то, Вя ра та, Иде а лът. 
Ав тор с ки ят ко лек тив включва едни от  
най-ав то ри тет ните бъл гар с ки ис то ри ци, 
учени и из с ле до ва те ли, ка то проф. д-р Георги 
Ба ка лов, ст.н.с. д-р Петър Доб рев, проф. дин 
Георги Мар ков и други, под об ща та ре дак ция 
на проф. дин Алек сан дър Фол.

42 лв.



19

КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ 
 ДО
 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 НА ТАНГРА ТанНакРа
 ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

Уважаеми господа,
Благодаря за Вашето издание „Българите 

– Атлас“, което представлява една уни-
кална и безценна за всеки българин книга. 

Поздравявам Ви за Вашата родолюбива 
инициатива да издадете тази книга, както 
и за всеотдайната Ви работа за възражда-
не на българския дух и за доказване на бъл-
гарския принос към световната култура.

Петър Стоянов
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
София, 11 октомври 2001 г.

Уважаеми господа,
Сърдечно Ви благодаря за изданието „Бълга-

рите – Атлас“, което ми изпратихте. То е много 
ценно и считам, че инициативата за неговото  
съставяне от ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАР-
СКА ФОНДАЦИЯ е наистина похвална, особено 
когато целта е съхраняване на българската 
идентичност. С интерес се запознах и със справ-
ката, 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

 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
.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

  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

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

* Известните български траколо-
зи проф. дин Валерия Фол и проф. 
Димитър Попов ни представят уни-
кално изследване за тракийската 
духовност. В богато илюстрирана-
та книга албум са описани всички 
известни на науката тракийски 
божества.

 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.

 
Книгата „ТРАКИТЕ“ е номинирана за наградата „Хр. Г. Данов“  

в категорията „Изкуство на книгата“, 2006 г.

60 лв.

* Изчерпан тираж
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

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

 формат 24,5 х 32,5 см  152 с.
 ISBN 978-954-378-093-8
 твърда подвързия  
 индивидуално пакетиране 

48 лв
.

Кни га та на из вес т ния наш ис то рик проф. 
д-р Пла мен Павлов (със съ ав тор Ста ни мир 
Ди мит ров) ни за поз нава по интригуващ 
на чин с об ра за на сме лия тра кийс ки во йн 
Спар так, пре вър нал се в сим вол на во йн-
с ка доб лест и на без ре зер вен ху ма ни зъм 
и сво бо до лю бие. Кон сул тан ти са проф. 
дин Ва ле рия Фол, проф. Ди ми тър По пов и 
проф. Ки рил Йор да нов от Ин с ти ту та по 
тра ко ло гия при БАН. 

 па ра ле лен текст на бъл гар с ки и 
ан г лийс ки език, с ре зю ме на ита ли-
ан с ки език

 фор мат 24,5 х 32,5 см  170 с.
 ISBN 978-954-378-024-2
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

48 лв.

Изданието е съставено от водещите бъл-
гарски траколози проф. дин Валерия Фол, 
проф. Димитър Попов и проф. Кирил Йорда-
нов. Научните текстове и многобройните 
илюстрации представят изчерпателна и 
интересна информация за тракийските 
владетели и приноса им в историята и 
културата на българските земи.

60 лв.

 па ра ле лен текст на бъл гар с ки и 
английски език

 фор мат 24,5 х 32,5 см 
 312 с.
 ISBN 978-954-378-089-1
 твърда подвързия  
 индивидуално пакетиране
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

64 лв.

*Авторката, доц. д-р Веселина Вач-
кова, разкрива интересни моменти 
от историята на София по време-
то, когато е била част от Римска-
та 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.

 па ра ле лен текст на бъл-
гар с ки и ан г лийс ки език

 фор мат 21,5 х 27,5 см 
 216 с.
 ISBN 978-954-378-088-4
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

Книгата „Скретиска. Един път, един 
храм, един дворец и десет века исто-
рия“ е поредното изследване на доц. 
д-р Веселина Вачкова, посветено на 
античната и средновековната ис-
тория на днешната българска столи-
ца. Този път обаче забележителното 
урбанистично развитие и изклю-
чителната културно-историческа 
роля на София се наблюдават, така 
да се каже, не от цитаделата на гра-
да, а от неговото най-луксозно пред-
градие – Скретиска/Костинброд. 

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

60 лв.

* Изчерпан тираж
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КНИГИ – ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Ал бум СО ФИЯ е лук соз но пъл ноц-
вет но из да ние, пред с та вя що 
сто ли ца та на Бъл га рия в ця ло то 
є мно го об ра зие. Со фия е усетена 
и по ка за на ка то све тъл, жиз не-
ра дос тен град, из лъч ващ нас т-
ро е ние, с мо де рен ар хи тек ту рен 
об лик, но за па зил и ори ги нал на та 
си ар хи тек ту ра отпреди век, с 
па мет за хи ля до лет на та си ис-
то рия. 

Сборник с доклади от междуна-
родната, 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

 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

30 лв.

24 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 насло-
енията от клевети и връща на Бу-
ров името на честен и предан на 
родината си гражданин. Авторът 
използва всички известни източ-
ници за личността и за епохата, в 
която живее.

Изданието е дело на Фондация 
„Атанас Буров” с подкрепата на 
„ТАНГРА ТанНакРа” ИК

Албумът се посвещава на 1300-го-
дишнината от великата победа на 
кан Тервел над арабите при Конста-
тинопол през 718 г.  Автори на из-
данието 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 изображе-
ния на средновековни артефакти, 
карти, възстановки (включително 
и 3D) и с картини на известни бъл-
гарски художници.

30 лв.

 формат 16,5 х 23,5 см
 472 с. 
 ISBN 978-954-91113-2-3
 твърда подвързия 
 индивидуално пакетиране

 паралелен текст на 
български и английски език

 формат 21 х 29 см
 196 с.
 ISBN 978-954-378-156-0
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

48 лв.
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Книгата проследява историята 
на масонството в България и от-
ношенията между българските и 
европейските масони в продълже-
ние на почти 200 години.
Чрез списъка на изявени масони в 
различните области са показани 
заслугите на масонството за раз-
витието на духовната и матери-
алната култура в България.
Съдържа подробна библиография 
на източниците и литература по 
темата.

 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 

МАСОНСТВОТО  
В БЪЛГАРИЯ

FREEMASONRY
IN BULGARIA9 789543 781553

9 789543 781553

Цена 60 лв.

60 лв.

 формат 16,5 х 23,5 см
 472 с. 
 ISBN 978-954-91113-2-3
 твърда подвързия 
 индивидуално пакетиране

Авторката доц. д-р Веселина Вач-
кова представя и съпоставя малко 
известни факти от най-ранната 
църковна история с акцент Балка-
ните и днешните български земи. 
Разкрива връзката между ранно-
то християнство, практикувано 
в апостолските църкви, среднове-
ковните „ереси“ и изключително-
то значение на богомилството за 
европейските народи. Книгата е с 
албумно оформление, богато илю-
стрирана.

 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

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 мини-
стрите, дълбокоуважаемия Силвио Берлускони, 
Ви благодаря, че бяхте любезни да изпратите 
интересната книга „Българи, италианци, Ва-
тикана“. 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 най-
сърдечните 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

*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.

48 лв.

* Изчерпан тираж
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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, пос-
ветена 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 почи-
тание Негово Светейшество, който подкре-
пя 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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър-председател

София, 19 ноември 2002 г.
Уважаеми господа,
Отново ме зарадвахте, изпращайки ми 

поредното оригинално издание на вашата фон-
дация, 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 съще-
временно 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

 па ра ле лен текст на бъл гар с ки и италиански език
 фор мат 21 х 29 см 
 152 с. 
 ISBN 954-9942-36-6
 твърда под вър зия 
 индивидуално пакетиране
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Прос ле дя ва раз ви ти е то на 
бъл га ро-аме ри кан с ки те по ли ти-
чес ки, ико но ми чес ки и кул тур ни 
отношения. Ав то ри са проф. д-р 
Трен да фил Ми тев, ст.н.с. д-р Пе-
тър Шо пов, ст.н.с. Мар га ри та 
Ка ра ми хо ва и д-р Да я на Майкълз. 
Об ща та ре дак ция е на проф. дин 
Алек сан дър Фол. 

 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 зла-

тен медал по случай 100-годишния юбилей от аме-
рикано-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

48 лв.
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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, съз-
дателя на електронния цифров компютър.

Джон Атанасов и дипломираният студент 
Клифърт Бери измислиха, разработиха и демон-
стрираха през 1942 г. първия цифров компютър с 
вакуумна тръба, създавайки много от фундамен-
талните концепции на компютърните техноло-
гии. 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

 формат 17 х 24 см 
 344 с. 
 ISBN 978-954-9942-92-1
 твърда подвързия
 индивидуално пакетиране

24 лв.

Кни га за живота на Джон Ата на сов, 
съз да те л на про то ти па на съв ре мен ния 

ком пю тър – един аме ри ка нец, кой то  
се гор де е ше със своя бъл гар с ки  

про из ход. Авторката Тамара Бъртън  
е внучка на изобретателя.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

 паралелен текст  
на български  
и испански език

 формат 21 х 29 см 
 168 с.
 ISBN 954-9942-76-7
 твърда подвързия
  индивидуално  

пакетиране

Кни га та раз каз ва за ин те рес ни-
те па ра ле ли и вза им но по лез ни те 
кон так ти меж ду два та на ро да и 
стра ни от дъл бо ка древ ност до 
днес. Ав тор е Вен цис лав Ни ко лов, 
кон сул тан ти: Ал ф ре до Мар ти нес 
– зам.-пос ла ник в по сол с т во то на 
Крал с т во Ис па ния в Со фия, проф. 
д-р Иван Кън чев,  
член-ко рес пон дент на Ис пан с ка та 
ака де мия на на у ки те,  
проф. Дра го мир Дра га нов.

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 ИС-
ПАНЦИ, която учтиво ми изпратихте и която ще 
ми бъде изключително приятно да запазя като из-
раз 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 фондаци-
ята моите най-сърдечни поздрави.

Хосе Луис Родригес Сапатеро

48 лв.
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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!

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 изда-
ние 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



32

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

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, съ-
председател на Вашата фондация.

Поверена ми е приятната задача да Ви благодаря за 
този любезен жест.

Приемете моите най-добри чувства.

Гийом Ламбер

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

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.

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

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. 
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* Книгата представя българската 
средновековна столица Плиска като 
европейски център от Ранното сред-
новековие. 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 изда-
ние.

24 лв.

 па ра ле лен текст  
на бъл гар с ки и немски език

 фор мат 21 х 28 см 
 66 с.
 ISBN 978-954-378-087-7
 твърда подвързия

Възстановка на Големия дворец в Плиска и сградите около него

PL IS K A26

ния на малки жилищни постройки, за да 
дадат сравнителен мащаб спрямо дворе-
ца. Очакваме при едни по-мащабни архео-
логически проучвания да се събере доста-
тъчно информация, за да се възстанови 
цялостният облик на градския център.

Наскоро бе открит и покрит с камен-
ни плочи площад на север и на запад от 
Двореца, свързващ го с други важни сгра-

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) 

archäologischen Erforschungen, genügend Infor-
mation gesammelt zu werden, um das allgemeine 
Erscheinungsbild des Innenstadtzentrums wieder-
herstellen zu können.

 
Neulich wurde ein Platz mit Steinplatten be-

deckt, nördlich und westlich vom Palast gelegen, 
entdeckt. Er ist verbunden mit anderen wichti-
gen Gebäuden, wie auch mit dem kleinen Tem-
pel, in der Mitte der Innenstadt. (Abb. 6). Dies 

* Изчерпан тираж
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

 паралелен текст  
на български и 
арабски език

 формат 21 х 29 см
 168 с. 
 ISBN 954-9942-71-6
 кожена подвързия 
  индивидуално паке-

тиране

Книгата прос ле дя ва връз ки те на два та 
древ ни на ро да и тех ни те при но си в све-
тов на та ци ви ли за ция. В не я са от ра зе ни 
све де ния за ран ни те кон так ти меж ду 
бъл га ри и ара би, от но ше ни я та на Вол ж-
ка Бъл га рия с Араб с кия ха ли фат и Еги пет, 
араб с ки те ми сии в дър жа ва та на Вол га и 
ней на та ис ля ми за ция през Х в., от но ше-
ни я та на Ду нав с ка Бъл га рия с ара би те – 
дип ло ма ти чес ки ми сии, до го во ри, кул ту рен 
об мен; връзките на Бъл га рия със стра ни те 
от Арабския свят от но во и най-но во вре-
ме. Ав то ри са Ки ряк Цо нев, гл.ас. д-р Симе-
он Ев с та ти ев и проф. д-р Пла мен Пав лов.
Консултант е проф. дин Йордан Пеев.

48 лв.

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 ува-
жение 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 по-
читание.

Посланик на Хашемитско кралство Йордания,
Абдел Латиф Бауаб

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



35
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112

36 лв.

15 лв.

От близо век и половина отноше-
нията между българи и турци са 
съществен елемент от социално-
политическия живот в България. 
Освен исторически разказ издание-
то предлага статии за специ-
фични елементи от общуването 
между двата народа, обширна биб-
лиография, историческа хроника.

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

  резюме на турски, руски 
и английски език

 формат 16,5 х 23,5 см
 384 с. 
 ISBN 978-954-378-141-6
 твърда подвързия

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

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 Нико-
лова, посланик Любен Петров,  
доц. Мария Витошанска,  
проф. Петър Ангелов, проф. Пла-
мен Митев, проф. Пламен Павлов, 
проф. Стойчо Грънчаров, Стоян 
Райчевски, доц. Стоян Танев, 
проф. Христо Матанов
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  резюме на английски  
и руски език

 формат 21,5 х 29 см 
 272 с. 
 ISBN 978-954-378-064-8 
 твърда подвързия 
  индивидуално 

пакетиране

36 лв.

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

Романът „Аз, грешният и недо-
стойният” на Милен Александров е 
вдъхновен от живота и делото на 
поп Пунчо, преписал след Софроний 
Врачански „История славянобългар-
ска” на Паисий Хилендарски.
Предговор – проф. Пламен Павлов
Съставител – Оксана Генадиева

 формат 16,5 х 23,5 см
 220 с.
 ISBN 978-954-378-171-3
 твърда подвързия 
  индивидуално пакетиране

18 лв.



37

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

* ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА – светов-
на рекордьорка на висок скок – 194 
см, Загреб, 1972 г. Първи световен 
рекорд за българската лека атле-
тика! Носителка на два олимпий-
ски медала – от Мюнхен (1972 г.) и 
Монреал (1976 г.) 
Всички крачки по нейния път – жиз-
нен и професионален – са белязани 
от предизвикателства и усилен 
труд, но и от безкрайна радост и 
осъществени мечти. Защото ре-
кордите и медалите не изчерпват 
поводите за гордост в живота є. 
„Босоногата кралица“ е разказ за 
обаятелната личност, за нейната 
воля да върви напред, за топлото 
є сърце и непоклатима нравстве-
ност, за спортните победи и 
вечно търсещия дух.

 формат 21,5 х 28 см  
 252 с. 
 ISBN 978-954-378-060-0
 твърда подвързия 
 индивидуално пакетиране
 CD с филм за Йорданка Благоева

36 лв.

30 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

Един с т ве но по ро да си из да ние, 
пред с та вя що бъл гар с кия спорт 
от ми на ло то до на ши дни.  
С мно гоб рой ни илюс т ра ции и таб-
ли ци ав то рът, дъл го го диш ни ят 
спор тен де я тел ст.н.с. д-р Хрис то 
Ме ран зов, с по мощ та на кон сул-
тан ти от На ци о нал на та спор т на 
ака де мия, Дър жав на та аген ция за 
мла деж та и спор та и др., пред с-
та вя ув ле ка телно бо га та та фак-
то ло гия за бъл гар с ки те спор т ни 
ус пе хи и раз ви ти е то на спор т но-
то де ло в Бъл га рия.

* Изчерпан тираж
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Ал бумът пред ла га въл ну ва що пъ-
те шес т вие из не пов то ри ма та и 
кра си ва бъл гар с ка при ро да. 
Съз да ден е от ав тор с ки колек тив 
под ръ ко вод с т во то на проф. дсн 
Ни но Ни нов.

Албумът „Ловът в България“ продължава традицията на издател-
ството за атрактивно представяне на културно-историческото 
наследство и природното богатство на България. Съдържа исто-
рия 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 възможности-
те на изявени ловни стопанства, с ловни трофеи, с видни българ-
ски ловци. Интересен акцент е представянето на ловната тема-
тика в художественото творчество. Текстът е умело балансиран 
с богат илюстративен материал.

  па ра ле лен текст  
на бъл гар с ки  
и ан г лийс ки език 

 фор мат 24,5 х 32,5 см
 240 с. 
 ISBN 978-954-378-044-0
 твърда подвързия
 индивидуално па ке ти ра не

  па ра ле лен текст  
на бъл гар с ки  
и ан г лийс ки език 

 фор мат 21 х 27,5 см
 324 с. 
 ISBN 978-954-378-145-4
 твърда подвързия
  индивидуално па ке ти ра не

30 лв
.

ЛОВЪТ 
HUNTING

В БЪЛГАРИЯ

IN BULGARIA
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ЦЕНА 60 лв.

Албумът „Ловът в България“ продължава 
традицията на издателството 
за атрактивно представяне на 
културно-историческото наследство 
и природното богатство на България. 
Той разказва историята на лова по 
българските земи от най-древни времена 
до днес, проследява възникването 
на съвременното ловно движение и 
организация на лова, запознава със 
състоянието и възможностите на 
утвърдени ловни стопанства, с видни 
български ловци и ловни трофеи. 
Интересен акцент е представянето на 
ловната тематика в художественото 
творчество. Текстът е умело балансиран 
с богат илюстративен материал.

The Hunting in Bulgaria album continues the 
Publisher's tradition to attractively present 
and popularize the cultural and historical 
heritage of Bulgaria and her natural wealth. 
The album tells the history of hunting in the 
Bulgarian lands from ancient times to this 
day, traces the emergence of modern hunters' 
movement and the organization of hunting, 
introduces the readers to the condition and 
the capacities of popular hunting farms, 
acquaints them with prominent Bulgarian 
hunters and hunting trophies. Hunting theme 
in art and literature is another highlight in 
the album, where text and illustrations are in 
perfect balance.

60 лв.
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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.

Д
-р инж

. И
ван

И
ванов

ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА РАСТЕНИЯТА
•

Д-р инж. 
Иван
Иванов
ЛЕЧЕБНИТЕ
СВОЙСТВА НА

36 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

 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

Съвместно издание на Географския ин-
ститут при БАН и ТАНГРА ТанНакРа ИК. 
Повече от 130 карти, пояснителни тек-
стове и богат илюстративен материал 
предлагат информация за природата, де-
мографското развитие, селищната мре-
жа, стопанството, туристическите ре-
сурси и опазването на природната среда 
на България.

Книга албум за природата и културното 
наследство на Бъл га рия, впи са ни в нейно-
то настояще. Пос ла ни е то на ав то ри те 
и из да те ли те е, че БЪЛ ГА РИЯ е кра си ва 
стра на с бо га та и въл ну ва ща ис то рия и 
бъл га ри те са горд и дос то ен на род със 
соб с т вен цен нос тен при нос в кул тур ния 
свят.

Изданието има енциклопедичен и практи-
чен характер. Всяко растение е предста-
вено както с неговото научно описание, 
така и с рисунка или снимка. Описан е не-
говия ареал на разпространение и лечеб-
ните му свойства. В книгата може да на-
мерите и многобройни рецепти против 
различни заболявания.

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

96 лв.

30
 л

в.

36 лв.

Ново допълнено  
и преработено издание
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Съдържа подробна информация за 
историята, културата и забележи-
телностите на България, разно-
образни 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.

 на бъл гар с ки език  
(II преработено  
и допълнено издание)  
ISBN 978-954-9942-88-0

 *на ан г лийс ки език
 ISBN 978-954-9942-99-6
 на френски език
 ISBN 978-954-3780-21-1
 на нем с ки език
 ISBN 978-954-378-032-7
 на рус ки език
 ISBN 978-954-3780-28-0
 формат 12 х 21,5 см 
 672 с.
 индивидуално пакетиране

30 лв.

Информира за историята, кул-
турата и забележителностите 
на София, предлага атрактивни 
маршрути в града и до близки 
туристически селища и обекти. 
Пътеводителят е луксозен, пълно-
цветен, богато илюстриран  
с карти и фотоси от стара  
и съвременна София.

 на български език (II издание)
	 ISBN 978-954-378-108-9
 на френ с ки език
 ISBN 954-9942-43-0
 на нем с ки език
 ISBN 954-9942-47-3
 формат 12 х 21,5 см 
 228 с.
 индивидуално пакетиране
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24 лв.

21 лв.

* Изчерпан тираж
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 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
 фор мат 12 х 21,5 см
 84 с.
  индивидуално 

пакетиране

12 лв.

Пъ те во ди тел за се ли ща та, ку-
рор ти те, при род ни те и кул тур-
но-ис то ри чес ки те ту рис ти чес ки 
обек ти по Бъл гар с ко то Чер но мо-
рие. Съ дър жа интересни пред ло-
же ния за край мор с ки разв ле че ния 
и прик лю че ния, как то и лю бо пит-
ни ле ген ди и пре да ния за ми на ло-
то на ре ги о на.

 на български език
 ISBN 978-954-9942-72-9
 на английски език
 ISBN 978-954-3780-10-5
 фор мат 12 х 21,5 см
 96 с.
 индивидуално пакетиране

Представя възможностите за 
туризъм, отдих и спорт в българ-
ските планински курорти Банско, 
Боровец, Пампорово и Витоша.

12 лв.

10 лв.
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 фор мат 12 х 21,5 см
 216 с. 
 ISBN 978-954-378-008-2
 индивидуално пакетиране

Уникално издание за природния, 
растителния и животинския свят и 
културното богатство на плани-
ната. 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.

Издание за природното и култур-
ното богатство на планината, 
разположена до столицата на 
България, полезен и изчерпате-
лен справочник за туристите. 
Съдържа подробни описания на 
маршрути, туристически карти, 
както и информация за условията 
за почивка, настаняване и практи-
куване на различни спортове.

 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 пакетиране24 лв.
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КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Запознава читателите с едно  
от най-очарователните кътче-
та на Западна Стара планина; 
предлага изчерпателна информа-
ция и туристически маршрути 
до природните и културно-исто-
рическите забележителности на 
Искърското дефиле.

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

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

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

Представя доскоро непознатата, 
но привлекателна за туристи-
те гранична планина Славянка, 
нейните исторически, географски 
и природни дадености. Включени 
са 9 основни маршрута и богата 
практическа информация. 

 фор мат 12 х 21,5 см
 96 с. 
 ISBN 978-954-378-037-2
 индивидуално пакетиране

12 лв.

12 лв.

12 лв.
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

 формат 12 х 21,5 см
 252 с.
 ISBN 978-954-3780-67-9
 индивидуално пакетиране

 формат 12 х 21,5 см
 536 с. с приложена сгъната  

туристическа карта 
 ISBN 978-954-378-100-3
 индивидуално пакетиране

18 лв.

30 лв.

24 лв.

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 за-
щитените територии и видове в Странджа. 
Описани са интересни за посещение забележи-
телности и над 60 туристически маршрута, 
историите на населените места и на планина-
та, както и местни легенди. Пътеводителят 
предлага и богата практическа информация.

Книгата предоставя обширна информация за 
историята, културното наследство, топони-
мията и природните богатства на планината 
– защитените територии, растителните и 
животинските видове и др. По общини са пред-
ставени забележителностите в селищата и в 
самата планина, описаните над 150 маршрута, 
а също и интересни местни легенди. Пътеводи-
телят предлага и богата практическа инфор-
мация по отношение на условията за почивка и 
развитието на различни видове туризъм.

Уникално по рода си издание за историята и 
природните и културните забележителности 
на малко познатата Сакар планина. Включени 
са 11 подробно описани маршрута, турис-
тическа карта с GPS координати и полезна 
практическа информация за пребиваване в 
планината.

 фор мат 12 х 21,5 см
 192 с. 
 ISBN 978-954-378-115-7
 индивидуално пакетиране
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КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Пълноцветното издание предлага 
интересна информация за културно-
историческото наследство и при-
родното 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 практику-
ване на различни видове туризъм.  

 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

 формат 12 х 21,5 см
 252 с.
 ISBN 978-954-3780-67-9
 индивидуално пакетиране

 формат 12 х 21,5 см
 536 с. с приложена сгъната  

туристическа карта 
 ISBN 978-954-378-100-3
 индивидуално пакетиране

 формат 12 х 21,5 см
 276 с.
 ISBN 978-954-378-136-2
 индивидуално пакетиране

24 лв.

24 лв.

Пътеводителят описва природните, 
историческите и културните забеле-
жителности 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 висококачест-
вени илюстрации, които приканват 
читателя да посети тази все още 
малко позната планина.
Автор е инж. Георги Петрушев, 
утвърден майстор на пътеводители 
у нас.

 фор мат 12 х 21,5 см
 192 с. 
 ISBN 978-954-378-115-7
 индивидуално пакетиране
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО  
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

 на български, руски,  
*английски, френски, немски, 
испански, японски, *китай-
ски език и хинди

 пълноцветно издание
 формат 21 х 27,5 см
 мека подвързия
 индивидуално пакетиране
 по заявка книгата може да 

бъде преведена и отпечата-
на и на други езици 

БЪЛГАРИТЕ  
кратка история 

На 16 бо га то илюс т ри ра ни стра-
ни ци е прос ле де на съд ба та на 
бъл га ри те от древ ност та до 
днес.  
Ав то ри са проф. д-р Ге ор ги Ба ка-
лов и д-р Ге ор ги Вла ди ми ров. Ху-
до жест ве ното офор м ле ние е на  
Тек ла Алек си е ва и Же ко Алек си ев.

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

6 лв.

12 лв.

* Изчерпан тираж
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БЪЛГАРИ И СЪРБИ

Б Ъ Л ГА Р С К А В Е Ч Н О С Т

118

ТАНГРА ТанНакРа ИК
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ

118
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Много обичам зиме, кога ни затрупат преспите, да си имам 

брашно вкъщи, да съм заклал свинята и едно буре вино да дреме 

в мазето. …И да седя в стаята, да гледам как навън вали сняг 

или вие виелица, печката бумти, в долапа на печката цвърти 

свинско. От едната страна свинското, от другата страна 

жената, от трета страна бялото котле с вино. Към кое ти 

кеф, към това можеш да посегнеш.

 (Думи на Торлака от пиесата 

на Йордан Радичков „Януари“)

ПРОЕКТЪТ 

БЪЛГАРИТЕ И ДРУГИТЕ  

на ТАНГРА ТанНакРа 

ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ  

и ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА 

вече няколко години мобилизира уси-

лията на голям брой изследователи в 

областта на историята и културоло-

гията. Целта е да се погледне задъл-

бочено и „под лупа“ на отношенията  

на българите с техните партньори на ис-

торическата сцена извън ограничения-

та на „високите“ политически замисли.  

В тази връзка третата книга от поре-

дицата „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 водопа-

да от сръбски съчинения и пропаганда 

срещу българите.

От издателите

БЪЛГАРИТЕ И ДРУГИТЕ

Гушовският манастир „Св. Архан-

гел Михаил“, който се намира близо 

до Чипровци, е един от най-почитаните 

български манастири в Северозападна 

България. Той е опожарен по време на 

Чипровското въстание през 1688 г. и 

днес е в руини. 

Легендата за него разказва, че хора-

та ходели там всяка година, и на точ-

но определена дата от Балкана слизал 

един елен, наричан Гушовец заради бя-

лото петно на гърдите му. Той идвал, за 

да бъде принесен в жертва. Споменът 

за този обичай, запазен до днес, е дал 

народното название на манастира. С 

него е свързано и ежегодното честване 

на това място на 6 септември, деня на 

избухването на Чипровското въстание, 

когато се прави курбан. 

Курбан при руините на Гушовския 
манастир

На корицата  
Изглед от Чипровската планина

9 789543 781485

www.tangra-bg.org

Цена 15 лв.

ТАНГРА ТаНакРа ИК

 БЪЛГАРСКА  ВЕЧНОСТ

Проф. Ищван Ердейи е един от най-заслужилите в Унгария ар-
хеолози и историци, проучвали пространствата на т.нар. степна 
империя и населяващите я през хилядолетията етноси. В настоя- 
щия сборник с негови статии са представени в развитие виж-
данията му по проблема за съкровището от Над Сент Миклош 
(Nagyszentmiklós) – днес в Музея за история на изкуството във 
Виена, което е открито в самия край на XVIII век и е обект на 
значим интерес и анализи още от XIX век.

Очевидно е, че стилът на някои от съдовете стои твърде бли-
зо до известното от българската металопластика от VIII–X век, 
мнение, което споделя и самият проф. И. Ердейи. Той обръща 
внимание на една стара хипотеза (заявена още през 1938 г. от  
Д. Моравчик и подкрепена от Д. Дьорфи), според която съкро-
вището е открито в близост до северозападните предели на 
средновековна България и би могло да се свърже с българския 
„регионален“ господар Айтон/Ахтум – важен епизод от съдбата 
му, както е добре известно от изворите, е пряко свързан с град 
Видин. Именно в този български град той е бил покръстен в края 
на Х век. Като цяло неговите владения се простирали в Трансил-
вания и днешен Банат. 

 Доц. д.н. Цветелин Степанов

Ц
ен

а 
12

 л
в.www.tangra-bg.org

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

 формат 16,5 х 23,5 см
 176 с.
 ISBN 978-954-378-135-5

Книгата е посветена на една от най-
интересните, но и сравнително слабо 
познати на широката публика етнограф-
ски групи на българския народ –  
т. нар. торлаци. Тези българи, наследници 
на средновековните ни предци в един об-
ширен ареал от историческите Западни 
български земи, днес в голямата си част 
остават извън границите на съвременна-
та българска държава. И ако торлаците 
в днешна Северозападна България са не-
отделима част от българския народ, то 
техните събратя отвъд българо-сръбска-
та граница са определяни и възприемани 
като сърби. Нещо повече, поставили се в 
услуга на политиката научни и културни 
кръгове в западната ни съседка десети-
летия наред хвърлят погледи и „отсам“ 
границата, в самата българска терито-
рия, опитвайки се „да открият“ хора със 
сръбски корени там, където никога не ги 
е имало...

Проф. Ищван Ердейи е един от най-заслу-
жилите 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 предста-
вени в развитие вижданията му за 
съкровището от Над Сент Миклош 
(Nagyszentmiklos), днес в Музея за исто-
рия 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 съдо-
вете стои твърде близо до известното 
от българската металопластика от 
VIII–X в. – мнение, което споделя  
и проф. И. Ердейи. 

12 лв.

15 лв.
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Иг ри те, ко и то чо ве чес т во то съз да ва, са про дукт 
на не го вия стре меж към фи зи чес ко и ин те лек ту ал но 
съ из мер ва не – ос нов на ха рак те рис ти ка за вся ка кул-
тур на ре ал ност. Най-мъд ра та от тях е съз да де на в 
Сред на Азия, прародина и на древните българи, и е поз-
на та под име то ШАХ МАТ.

Уни ка лен шах ма тен ком п лект, в кой то фи гу ри те но-
сят физически чер ти, ин сиг нии, об лек ло и въ о ръ же ние, 
ха рак тер но за древ ни те и сред но ве ков ни те бъл га ри. 
Ори ги на лен про то ко лен по да рък с ви со ка ин те лек ту-
ал на стой ност.

 фи гу рите са из ра бо те ни ръч но от дър во (бе ли – от 
ясен, чер ни – от орех); от го ва рят на всич ки стан-
дар ти и изиск ва ния на Меж ду на род на та фе де ра ция 
по шах мат 

 шах мат ната дъс ка е декорирана с ха рак тер ни те 
древ но бъл гар с ки сим во ли – кос ми чес ка та кос те нур-
ка и ип си ло на с две те хас ти

 луксоз на ку тия с легла за всяка фигура
 паспорт на български 
 и английски език 

ШАХ

3600 лв.



ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

49

Кан Кубрат (635-ок. 665), худ. Александър Алексиев – Хофарт
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ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ

 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

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.

МЕЧЪТ НА КАН КУБРАТ

МЕЧЪТ НА КАН КУБРАТ 
(умален вариант)

240 лв
.

720 лв
.
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ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

Въз с та нов ка  на ори ги нал ния 

МЕЧ НА КАН КУБРАТ 
 из ра бо те н  

от сто ма на и ме синг
 ку ти я  (чер но  

и чер ве но ка ди фе; 98 х 15,5 см)
 пас порт на бъл гар с ки  

и ан г лийс ки език
 в кутията е монтирана  

ме тал на плас ти на  
за гра ви ра не на над пис

 кутията служи и за вертикална 
стойка

МЕЧЪТ  
НА КАН КУБРАТ 
(позлатен) 

МЕЧЪТ НА КАН КУБРАТ
(умален вариант, позлатен) 

1800 лв
.

600 лв
.

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

Ме дальон с изоб ра же ние  
на древ но бъл гар с кия ка лен дар, 
из ра бо тен от ЦАМ (сплав от цинк, алу-
ми ний и мед). 

 пред ла га се в две раз ц вет ки –  
среб рис та и мед на 

 прид ру жен е с пас порт  
на бъл гар с ки и ан г лийс ки език 

БЪЛГАРСКА БРОДЕРИЯ
ШАЛ И КЪРПИЧКА

Ав тор с ка из ра бот ка от естествена коприна  
и копринени конци в сти ла  

на тра ди ци он на та бъл гар с ка ше ви ца,  
на си те на с древ на и бо га та сим во ли ка  

от дъл бо ки те ко ре ни на бъл гар с ка та кул ту ра, с размери: 
шал – 18,5х168 см, кърпичка – 25х25 см.  

Прид ру же ни са с пас порт на бъл гар с ки и ан г лийс ки език.

18 лв.

84 лв.

12 лв
.
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ПРОТОКОЛНИ ПОДАРЪЦИ

РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА

Бронзовата 7-лъчева розета е открита в средновековната 
българска столица Плиска (VII–IX в.). Свързана е с астроно-
мическите познания на древните българи и отразява техни-
те вярвания.

Ключодържател –  
12 лв.

Розета от сребро – 
84 лв. 

Ху до жес т ве на реп ро дук ция  
на ро зе та та от Плис ка ка то ме-
дальон от среб ро или от хром ни кел 

 пред ла га се и ка то клю чо дър жа тел 
 прид ру же на е с пас порт на бъл гар с-

ки и ан г лийс ки език 
 лук соз на опа ков ка

ПРЪСТЕНЪТ 
НА КАН КУБРАТ

180 лв.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 

БЯЛА РОЗЕТА –  
медицинска стомана,  
INOX 316 L,  
електрополиране –  
12 лв.ЖЪЛТА РОЗЕТА –  

медицинска стомана,  
PVD, титаниев нитрит,  
електрополиране –  
18 лв.
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№ 1 *БЪЛ   ГАР  С   КИ  ТЕ ОГ   НИ  ЩА НА ЦИ  ВИ  ЛИ  ЗА  ЦИЯ НА КАР   ТА  ТА НА 
ЕВ   РА  ЗИЯ – ст.н.с. д-р Пе тър Доб   рев;  
ISBN 954-9717-01-1 (6 лв.)

№ 2 *ДВЕ ИЗ   РЕ  ЧЕ  НИЯ НА ИСУС ХРИС   ТОС – Йор дан Въл   чев;  
ISBN 954-9717-0 (4 лв.) 

№ 3 *СЛА  ВЯ  НИ ЛИ СА БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ –  
доц. д-р Пла мен С. Цвет   ков; ISBN 954-9717-03-8 (6 лв.)

№ 4 АЛ   МА – ЛЮ  БОВ   ТА НА КАН ТЕ  ЛЕ  РИГ – 
Еле  на Ди  мит   ро  ва; ISBN 954-9717-04-6 (2 лв.) 

№ 5 ИС   ТО  РИЯ НА БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ: ПОТ   РЕБ   НОСТ ОТ НОВ ПОД   ХОД. 
ПРЕ  О  ЦЕН   КИ (I част) – ст.н.с. П. Доб   рев; гл.ас. д-р Цв. Таф   ра д  -
жийс   ка; гл.ас. д-р Цв. Сте  па  нов; доц. д-р Пл. С. Цвет   ков;  
ст.н.с. д-р В. Фол; ст.н.с. д-р Б. Ди  мит   ров;

 ISBN 954-9717-06-2 (2 лв.)

№ 6 ИС   ТО  РИЯ НА БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ: ПОТ   РЕБ   НОСТ ОТ НОВ ПОД   ХОД. 
ПРЕ  О  ЦЕН   КИ (II част) – проф. д-р Г. Ба  ка  лов; проф. дин П. Ан   ге -
лов; гл.ас. д-р Цв. Сте  па  нов; н.с. Св. Ста  ни  ми  ров;  
доц. д-р П. Ми  тев; проф. д-р М. Се  мов, доц. Р. За и мо  ва и др.; 
ISBN 954-9717-07-0 (2 лв.)

№ 7 ИС   ТО  РИЯ НА БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ: ПОТ   РЕБ   НОСТ ОТ НОВ ПОД   ХОД. 
ПРЕ  О  ЦЕН   КИ (III част) – проф. дин Ал. Фол, доц. д-р А. Ста  ма -
тов, проф. д-р С. Па  но  ва, проф. Е. Бо  ев, ст.н.с. д-р В. Фол,  
Г. Вла  ди  ми  ров, ст.н.с. дин Н. Овчаров. д-р Цве те лин Сте  па  нов;  
ISBN 954-9717-15-1 (2 лв.)

ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ ДОСЕГА:

БИБЛИОТЕКА
БЪЛГАРСКА ВЕЧНОСТ

ТАН Г РА Тан Нак Ра ОБ ЩО БЪЛ ГАР С КА ФОН ДА ЦИЯ 
И ЦЕН ТЪР ЗА ИЗ С ЛЕД ВА НИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛ ГА РИ ТЕ
имат за цел да из дир ват, пуб ли ку ват и раз п рос т ра ня ват  

на уч ни зна ния, хи по те зи, ми то ве и ле ген ди, свър за ни  
с ис то ри я та на бъл гар с ка та на род ност.  

Кни ги те от по ре ди цата „Бъл гар с ка веч ност“ тър сят от го вор  
на въп ро си те за про из хо да и бо га то то кул тур но нас лед с т во 

на бъл га ри те в об ласт та на фи ло соф с ко то ос мис ля не на све та, 
дър жав но то уп рав ле ние, со ци ал но то ус т ройс т во, во ен но то  

из кус т во, пис ме ност та, ези ко ва та кул ту ра, стро и тел с т во то, 
ас т ро но ми я та и ре ли ги я та, за тях но то вли я ние и при нос  

в све тов на та кул ту ра. 

* Изчерпан тираж
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№ 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.)

№ 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 БЪЛ   ГА  РИ  НА – 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 БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ/ THE BULGARIANS (на български  
и английски) – пето преработено и допълнено издание –  
авторски колектив (42 лв.); ISBN 978-954-378-116-4

 БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ/ DIE BULGAREN (на български и немски) – авторски 
колектив (42 лв.);  
ISBN 10:954-9942-84-8,13:987-954-9942-84-2 

 БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ/LES BULGARES (на български и френски) – авторски 
колектив (42 лв.); ISBN 10:954-9942-85-6,13:987-954-9942-85-9 

 БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ/ 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.)

* Изчерпан тираж
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№ 22 БОЛГАРСКИЙ ХРОНОГРАФ И ЕГО СУДЬБА НА РУСИ –  
проф. дин Людмила Горина, на руски език;  
ISBN 954-9942-79-1 (10 лв.)

№ 23 СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ – НОВИ ФАКТИ,  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ХИПОТЕЗИ – гл.ас. д-р Цветелин Степа-
нов; ISBN 954-9942-12-0 (6 лв.)

№ 24 АРАБ  С   КИ ИЗ   ВО  РИ ЗА БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ –  
Рай  на За  и  мо  ва, научна редакция: проф. д-р Г. Бакалов  
и гл.ас. д-р Цв. Степанов; ISBN 954-9942-03-1 (5 лв.)

№ 25 * ОБ   ЛЕК   ЛО  ТО И ОРЪ  ЖИ  Е  ТО НА СТА  РА  ТА БЪЛ   ГАРС   КА  
ВОЙС   КА – проф. Ге  за Фе  хер; ISBN 954-9942-14-7 (5 лв.)

№ 26 * ЗВЕЗ  Д   НИ МИ  ГО  ВЕ В БЪЛ   ГАР  С   КО  ТО МИ  НА  ЛО. ПРИ  НО  СЪТ НА 
БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ В СВЕ  ТОВ   НА  ТА ЦИ  ВИ  ЛИ  ЗА  ЦИЯ –  
Бо  рис Чол   па  нов; ISBN 954-9942-13-9 (6 лв.) 

№ 27 БЪЛ   ГА  РИ  ТЕ – АТ   ЛАС / THE BULGARIANS – ATLAS – ав   т. ко  лек   тив; 
* твърда подвързия; ISBN 954-9942-22-8 (60 лв.). Утвърдена за 
учебно помагало с Протокол № 2 от 14.03.2002 г. на Министер-
ство 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 АТА НА СОВ – БА ЩА ТА НА КОМ ПЮ ТЪ РА – със тавител 
проф. дтн Д. Шиш   ков; ISBN 954-9942-23-6 (10 лв.)

№ 30 КИП РИ АН БЪЛ ГА РИН, МИТ РО ПО ЛИТ МОС КОВ С КИ  
И НА ЦЯЛА РУ СИЯ – д-р Пе  тър Ку  ца  ров, ст.н.с. I ст. Бо жи дар 
Ди мит ров, на бъл   гар  с   ки и на рус   ки език;  
ISBN 954-9942-20-1 (12 лв.) 

№ 31 * ПО У КИ ЗА ДЪР ЖАВ НИ ЦИ ТЕ – проф. дин Ге  ор   ги Мар   ков;  
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 ИЗ МЕ РЕ НИЯ НА БЪЛ ГАР С КА ТА МЕ ДИ ЦИ НА –  
авт. колектив, под ре дакцията на проф. дмн М. Апос   то  лов   
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 АЛЕК САН ДЪР МА КЕ ДОН С КИ –  
ст.н.с. д-р Бо  жи  дар Ди  мит   ров; ISBN 954-9942-29-5 (6 лв.)

№ 36 * БЪЛГАРИ, ИТАЛИАНЦИ, ВАТИКАНА/BULGARI, ITALIANI, 
VATICANO – албум, под ре дакцията 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.) 

* Изчерпан тираж
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№ 38 *ИМЕТО БЪЛГАРИ – КЛЮЧ  КЪМ ДРЕВНАТА  
БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ – ст.н.с. д-р Петър Добрев; 
ISBN 954-9942-39-2 (5 лв.) 

№ 39 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. ИЗКРИВЯВАНИЯ И ФАЛШИФИКА
ЦИИ, сборник, част I; ISBN 954-9942-41-4 (10 лв.) 

№ 40 ПОДБРАНИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, в четири 
тома; ISBN 954-9942-40-6 
Утвърдена за учебно помагало със Заповед   
№ РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието  
и науката (120 лв.) 

№ 41 *ЗИЕЗИ, ОТ КОЙТО СА БЪЛГАРИТЕ. ПРЕДХРИСТИЯНСКА И 
ПРЕДМЮСЮЛМАНСКА РЕЛИГИЯ И МИТОЛОГИЯ –  
Петър Голийски; ISBN 954-9942-44-9 (10 лв.) 

№ 42 БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ –  
Йордан Колев; ISBN 954-9942-73-2 (15 лв.) 

№ 43 БЪЛГАРИ И ХАЗАРИ ПРЕЗ РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ –  
авторски колектив, под редакцията на  
д-р Цветелин Степанов; ISBN 954-9942-49-х (10 лв.) 

№ 44 БЪЛГАРИ И АРАБИ – Киряк Цонев, гл. ас. д-р Симеон 
Евстатиев, проф. Йордан Пеев, доц. д-р Пламен Павлов и др.,  
под общата редакция на проф. дин Ал. Фол  
ISBN 954-9942-71-6 (48 лв.) 

№ 45 БЪЛГАРИТЕ И АМЕРИКАНЦИТЕ/THE BULGARIANS AND THE 
AMERICANS – авт. колектив, под общата редакция на  
проф. дин Ал. Фол; ISBN 954-9942-53-8 (48 лв.) 

№ 46 АЛБУМ БЪЛГАРИЯ – авт. колектив; ISBN 978-954-378-020-4  
(30 лв.) 

№ 47 БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС ВЪВ ВОЛГОУРАЛИЕТО (1988–2003) – 
Николай Павлов; ISBN 954-9942-54-6 (6 лв.); 

 БОЛГАРСКИЙ ВОПРОС В ВОЛГОУРАЛИИ (1988–2003);  
ISBN 954-9942-68-6 (10 лв.) 

 THE BULGARIAN ISSUE IN THE VOLGAURAL REGION (1988–
2003); ISBN 954-9942-69-4 (10 лв.) 

№ 48 * БАЛХАРА КРАЙ ПАМИР. ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПРАРО
ДИНА – ст.н.с. д-р Петър Добрев; ISBN 954-9942-64-3 (10 лв.)

№ 49 БЪЛГАРИ И ИСПАНЦИ/BÙLGAROS Y ESPAÑOLES –  
Венцислав Николов, на български и испански език;  
ISBN 954-9942-76-7 (48 лв.) 

№ 50 500 РУССКИХ ФАМИЛИЙ БУЛГАРО 
ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – проф. Алфред Халиков,  
на руски език; ISBN 954-9942-78-3 (10 лв.)

№ 51 * КАЗАНСКОТО ХАНСТВО – д-р Георги Владимиров;  
ISBN 954-9942-77-5 (6 лв.) 

* Изчерпан тираж
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№ 52 ОТ ЗВЕЗДИТЕ КЪМ КРЪСТА – Александър Хофарт;  
ISBN 954-9942-65-1 (12 лв.)

№ 53 * БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ/THE BULGARIAN CIVILIZATION – 
авторски колектив под общата редакция на проф. дин Ал. Фол, 
на български и английски език; ISBN 954-9942-80-5 (60лв.) 

№ 54 КРАКРА ПЕРНИШКИ В БИТКА ЗА БЪЛГАРИЯ –  
проф. дин Димитър Овчаров; ISBN 954-9942-80-5 (6 лв.) 

№ 55 ЗЛАТНИЯТ ФОНД НА БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ – ст.н.с. д-р 
Петър Добрев; ISBN 954-9942-82-1 (твърда подвързия – 24 лв.)

№ 56 АЛБУМ ТРАКИТЕ/THE THRACIANS – проф. дин Ал. Фол,  
проф. В. Фол; ISBN 978-954-378-019-8 (60 лв.) 

№ 57 СКЪПОЦЕННИТЕ МИНЕРАЛИ И МЕТАЛИ В ЖИВОТА НА ДРЕВНИ
ТЕ БЪЛГАРИ – доц. Руслан Костов; ISBN 954-9942-92-9 (15 лв.)

№ 58 БЪЛГАРИТЕ В КАВКАЗ И АРМЕНИЯ –   
д-р Петър Голийски; ISBN 954-9942-90-2 (18 лв.)

№ 59 WORLD CHANGER: ATANASOFF AND THE COMPUTER –  
Тамара Бъртън, англ. език, твърда подвързия;  
ISBN 978-954-9942-92-1 (24 лв.) 

№ 60 * CIVITAS DIVINOHUMANA. В чест на проф. Георги Бакалов – 
сборник статии под редакцията на д-р Цв. Степанов  
и д-р В. Вачкова; ISBN 954-9942-60-0 (15 лв.) 

№ 61 ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ И КАЗАНСКОТО ХАНСТВО. СТРОИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА – д-р Георги Владимиров;  
ISBN 954-9942-91-0 (6 лв.)

№ 62 БЪЛГАРИТЕ И ПОЛУОСТРОВ ХИНДУСТАН –  
Александър Илиев; ISBN 954-9942-95-3 (18 лв.)

№ 63 ПОКРЪСТВАНЕ И ХРИСТИЯНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ –  
акад. Васил Гюзелев; ISBN 954-378-001-3 (15 лв.)

№ 64 МЕЖДУБЪЛГАРСКИ НАИМЕНОВАНИЯ, ПРОЗВИЩА  
И ПРЯКОРИ – проф. Емил Боев; ISBN 954-378-002-1 (5 лв.)

№ 65 БЪЛГАРИ И СЪРБИ. ЦАРИБРОД, ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ И 
ПО НА ЗАПАД – Владимир Русков; ISBN 978-954-378-013-6 (12 лв.)

№ 66 БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ НА СЕВЕР ОТ ДУНАВ КАТО ПО
ЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН – сборник статии  
под редакцията на ст.н.с. д-р Петър Добрев;  
ISBN 978-954-378-036-5 (12 лв.)

№ 67 БЪЛГАРИТЕ И ТЕХНИТЕ СЪСЕДИ НА БАЛКАНИТЕ ВЪВ ВИЗАН
ТИЙСКАТА ИСТОРИОПИС ХV в. – д-р Владимир Ангелов;  
ISBN 978-954-378-017-4 (12 лв.)

№ 68 ДРЕВНИЯТ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР –  
Йордан Вълчев; ISBN 954-378-030-7 (твърда подвързия – 
18 лв.; * мека подвързия – 12 лв.)

* Изчерпан тираж
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№ 69 БЪЛГАРСКИЯТ ИМЕННИК В СТАРА И НОВА ЕВРОПА –  
д-р Николай Тодоров; ISBN 978-954-378-018-1 (18 лв.)

№ 70 АТЛАС – БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФ
СКА ТРАДИЦИЯ (III–XIX В.)/ 
ATLAS THE BULGARIAN LANDS IN THE EUROPEAN 
CARTOGRAPHIC TRADITION (3rd–19th CENTURIES) – съвм.  
издание с Държавна агенция „Архиви“; съст. Димитър Стоиме-
нов, консултант Панто Колев, под общата редакция  
на проф. Ал. Фол и проф. Ат. Стаматов;  
ISBN 978-954-378-023-5 (120 лв.)

№ 71 ИСТОРИЯТА – ПРОФЕСИЯ И СЪДБА – сборник в чест  
на 60-годишнината на чл.-кор. дин Георги Марков;  
ISBN 978-954-378-025-6 (18 лв.)

№ 72 ОРФЕЙ ТРАКИЕЦЪТ/ORPHEUS, THE THRACIAN –  
проф. дин Валерия Фол; ISBN 978-954-378-024-2 (48 лв.)

№ 73  АНТРОПОЛОГИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ – МАСОВИЯТ  
КРЪГОВ ГРОБ ПРИ ДЕВНЯ – проф. дмн Йордан Йорданов;  
ISBN 978-954-378-031-0 (12 лв.)

№ 74 AVE CAESAR (роман) – Любомир Манолов;  
ISBN 9954-9942-65-3 (18 лв.) 

№ 75 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В ДРЕВНОСТТА –  
проф. Александър Фол; ISBN 978-954-378-033-4 (12 лв.) 

№ 76 ТРАКИЙСКА КУЛТУРА. КАЗАНО И ПРЕМЪЛЧАНО –  
проф. Александър Фол; ISBN 978-954-378-046-4 (12 лв.) 

№ 77 ДРЕВНАТА КУЛТУРА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА –  
проф. Александър Фол; ISBN 978-954-378-057-0 (12 лв.) 

№ 78 БЪЛГАРСКИЯТ СПОРТ/BULGARIAN SPORT – ст.н.с. д-р Христо 
Меранзов; ISBN 978-954-378-040-2 (30 лв.)

№ 79 МИДХАТ ПАША И БЪЛГАРИТЕ – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ –  
доц. д-р Мария Витошанска; ISBN 978-954-378-040-2 (12 лв.)  

№ 80 ОБРЕЧЕНИ НА ВЕЧНОСТ – Игнат Игнатов;  
ISBN 978-954-378-045-7 (18 лв.) 

№ 81 ЧИПРОВСКОТО ВЪСТАНИЕ 1688 г. – Петър Чолов;  
ISBN 978-954-378-041-9 (12 лв.) 

№ 82 МИТРАИЗМЪТ И ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ – Александър Хофарт; 
ISBN 978-954-378-039-6 (12 лв.)

№ 83 БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА ПРЕЗ VII–ХIV ВЕК. В три тома. 
Том първи ДОХРИСТИЯНСКА AРХИТЕКТУРА –  
проф. арх. Стефан Бояджиев; ISBN 978-954-378-042-6 (30 лв.)

№ 84 ИСТИНИ И ЗАГАДКИ НА АНТРОПОЛОГИЯТА –  
проф. Йордан Йорданов; ISBN 978-954-378-048-8 (6 лв.)
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№ 85 СПАР ТАК – СИ НЪТ НА ДРЕВ НА ТРА КИЯ/SPARTACUS –  
THE SON OF ANCIENT THRACE – доц. д-р Пла мен Пав лов  
и Ста ни мир Ди мит ров; ISBN 978-954-378-024-2 (48 лв.)

№ 86 ЕТНОГЕНЕЗА И МИГРАЦИИ В ЕВРАЗИЯ ПРЕЗ ДРЕВНОСТТА И 
РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И МЯСТОТО НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ 
В ТЯХ – Живко Войников; ISBN 978-954-378-053-2 (15 лв.)

№ 87 БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ –  
проф. Орлин Загоров; ISBN 978-954-378-054-9 (15 лв.)

№ 88 ДРУЖБА „РОДИНА“ – СПОМЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО – авторски 
колектив; ISBN 978-954-378-058-7 (15 лв.)

№ 89 БЪЛГАРИЯ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС/BULGARIA GEOGRAPHIC ATLAS 
– авторски колектив; ISBN 978-954-378-060-0 (96 лв.)

№ 90  * БОЖЕСТВАТА НА ТРАКИТЕ/THE DEITIES OF THE THRACIANS 
– проф. дин Валерия Фол, проф. дин Димитър Попов;  
ISBN 978-954-378-059-4 (60 лв.)   

№ 91  ЗАБЛУДИ И ФАЛШИФИКАЦИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА  
БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ, сборник – авторски колектив  
ISBN 978-954-378-063-1 (12 лв.)    

№ 92 БЪЛГАРИ СВЕТЦИ – ст.н.с. д-р Христо Темелски,  
доц. д-р Пламен Павлов; ISBN 978-954-378-064-8 (36 лв.)

№ 93 ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КУЛТУРАТА НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ –  
д-р Тодор Чобанов; ISBN 978-954-378-068-6 (10 лв.)

№ 94 БЪЛГАРИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ/LES BULGARES ET LES FRANÇAIS 
– авторски колектив; ISBN 978-954-378-073-0 (48 лв.)

№ 95 АТЛАС – БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В СРЕДНОВЕКОВНАТА АРАБО
ПИСМЕНА КАРТОГРАФСКА ТРАДИЦИЯ (IХ–ХIV ВЕК)/ATLAS – 
THE BULGARIAN LANDS IN MEDIEVAL ARABIC CARTOGRAPHIC 
TRADITION (9th–14th CENTURIES) – проф. Стоянка Кендерова, 
проф. Атанас Стаматов, Димитър Стоименов;  
ISBN 978-954-378-076-1 (120 лв.)

№ 96 * ПЛИСКА – НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПРЕЗ РАННОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ/ 
PLISKA – DAS NEUE EUROPÄISCHE ZENTRUM IM ANFANG DES 
MITTELALTERS – арх. Кристиян Миленов;  
ISBN 978-954-378-087-7 (24 лв.)

№ 97 * СЕРДИКА Е МОЯТ РИМ/SERDICA IS MY ROME – доц. д-р Весели-
на Вачкова; ISBN 978-954-378-088-4 (64 лв.)

№ 98 ЦАРЕТЕ НА ТРАКИТЕ/THE KINGS OF THE THRACIANS – проф. 
Валерия Фол, проф. Димитър Попов, проф. Кирил Йорданов; 
ISBN 978-954-378-089-1 (60 лв.)

№ 99 БЪЛГАРИ И ГЪРЦИ. ГЪРЦИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 
1950–2000 г. – Георги Даскалов ISBN 978-954-378-111-9 (18 лв.)

* Изчерпан тираж
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№ 100 БЪЛГАРСКОТО НАЧАЛО – ПОГЛЕД ОТ 2012 г. 
СБОРНИК ПО СЛУЧАЙ 15-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО 
НА ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ;  
ISBN 978-954-378-096-9 (12 лв.)

№ 101 МОМЧИЛ ЮНАК/MOMCHIL VALIANT HERO – Стоян Райчевски; 
ISBN 978-954-378-082-2 (12 лв.)

№ 102 БАТАК 1876 – МИТ ИЛИ ИСТОРИЯ –  
проф. Илия Тодев; ISBN 978-954-378-098-3 (12 лв.)

№ 103 *ЧУЖДИТЕ НАРОДИ В ПРЕДСТАВИТЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ 
БЪЛГАРИН – проф. дин Петър Ангелов;  
ISBN 978-954-378-097-6 (12 лв.) 

№ 104 SERDICA ЕDICT (311 AD): Concepts and Realizations of 
the Idea of Religious Toleration – СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ 
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ, 2012 Г.;  
ISBN 978-954-378-102-7 (24 лв.)

№ 105 БЪЛГАРИЯ И НЕЙНИЯТ НАРОД ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ –  
Мишел Лео; ISBN 978-954-378-106-5 (12 лв.)

№ 106 ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ – Дискусията продължава (Сборник); 
ISBN 978-954-378-109-6 (12 лв.)   
THE BULGARS – The Discussion continues; 
ISBN 978-954-378-110-2 (12 лв.)

№ 107 БЪЛГАРСКИ/БУЛГАРСКИ ОБРАЗИ В РУСКОЕЗИЧНА СРЕДА – 
проф. Камен Михайлов; ISBN 978-954-378-122-5 (24 лв.)

№ 108 ПОМОРАВИЕТО И ПОНИШАВИЕТО – СРЕД ЛЪЖЛИВИТЕ ИСТО
РИЧЕСКИ ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИА МИЛИТАРИС –  
Владимир Русков; ISBN 978-954-378-120-1 (12 лв.)

№ 109 БЪЛГАРИТЕ ГАГАУЗИ – Иван Градешлиев; 
ISBN 978-954-378-119-5 (18 лв.)

№ 110 REALIA BYZANTINOBALKANICA IN HONOREM ANNORUM LX 
PROF. CHRISTO MATANOV. СБОРНИК В ЧЕСТ НА 60ГОДИШНИ
НАТА НА ПРОФ. ХРИСТО МАТАНОВ; ISBN 978-954-378-118-8, 
меки корици (18 лв.), *твърди корици (24 лв.)

№ 111 ЗАСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 
IV–VII ВЕК – доц. Петър Голийски. *Том първи – ПО ОНОМАС
ТИЧНИ ДАННИ; ISBN 978-954-378-120-1 (12 лв.); Том втори –  
ПО ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ; ISBN 978-954-378-121-8 (12 лв.)

№ 112 ПО ПЪТЯ НА ТРУПОВЕТЕ ОТ ПЛЕВЕН ДО БРИСТОЛ. ЛЪЖА. – 
д-р Елена Алекова (съставител); ISBN 978-954-378-124-9 (15 лв.)

№ 113 ЕТНОКУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРИТЕ В 
БАЛКАНОКАВКАЗКОТО ПРОСТРАНСТВО И ПОВОЛЖИЕТО – 
проф. Ружа Нейкова;  
ISBN 978-954-322-824-9; ISBN 978-954-378-133-1 (18 лв.)
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№ 114 СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАД СЕНТ МИКЛОШ (NAGYSZENTMIKLOS) 
– проф. Ищван Ердeйи. ISBN 978-954-378-135-5, (12 лв.)

№ 115 БУЛГАРИКА–ИРАНИКА. Сборник с доклади от научна конферен-
ция, посветена на 115 години от установяването на дипло-
матически отношения между Република България и Ислямска 
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.) 

№ 122 * ПРОИЗХОД И КУЛТУРА НА РАННИТЕ БЪЛГАРИ –  
проф. Иван Танев; ISBN 978-954-378-159-1 (24 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.)

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.) 

* Изчерпан тираж
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* 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 редакция-
та 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.)

СЛЕД МЕН (стихосбирка) – Ангел Симеонов; ISBN 978-954-378-117-1 (12 лв.)

* ОТ РО ДОПСКАТА ШИПКА ДО СТРАЦИН. Историята на 21ви пехо
тен Средногорски полк – Петър Ненков;  
ISBN 978-954-378-127-0 (18 лв.) 
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* БОСОН ОГАТА КРАЛИЦА (книга за Йорданка Благоева, албумът се 
продава в комплект със CD, съдържащо филм за нея) –  
Юлия Пискулийска; ISBN 978-954-378-163-8 (36 лв.)

АЗ, ГРЕШНИЯТ И НЕДОСТОЙНИЯТ (исторически роман за поп Пунчо) – 
 Милен Александров; ISBN 978-954-378-171-3 (18 лв.)

ДЪРЖА ВНИ ОТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КРИЗА – 
Атанас Будев; ISBN 978-954-378-149-2 (9 лв.)

ЗНАМЕ НОСКИТЕ – Мария Витошанска;  
ISBN 978-954-378-161-4 (15 лв.)

ЗАХАРИ  БОБОШЕВСКИ (1848–1916) – Мария Витошанска; 
ISBN 978-954-378-146-1 (5 лв.).

ВЪЗХО Д И ПАДЕНИЕ – Георги Георгиев;  
ISBN 978-954-378-166-9 (18 лв.)

РИМИ  И ФОРМУЛИ – Невена Христова;  
ISBN 978-954-378-158-4 (12 лв.)

КНИГИ ЗА БЪЛГАРИЯ – АЛБУМИ, ПЪТЕВОДИТЕЛИ 

СРЕЩ И 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.)

СРЕЩ И С БЪЛГАРИЯ/КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО– 
д-р Г. Владимиров, К. Николова; български език ISBN 954-9942-89-9; 
английски език ISBN 954-378-00-X (12 лв.)

СРЕЩ И 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 (30 лв.)

АЛБУ М ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ – авторски колектив, на български 
и английски език; ISBN 978-954-378-044-0 (30 лв.)

АЛБУ М ЛОВЪТ В БЪЛГАРИЯ – авторски колектив, на български и 
английски език; ISBN 978-954-378-145-4 (60 лв.)

ЛЕЧЕ БНИТЕ СВОЙСТВА НА РАСТЕНИЯТА – д-р инж. Иван Иванов;  
ISBN 978-954-378-154-6 (36 лв.)

ПЪТЕ ВОДИТЕЛ БЪЛГАРИЯ –  
бъл гар с ки език (II преработено и допълнено издание)  
ISBN 978-954-9942-88-0; *ан г лийс ки език ISBN 978-954-9942-99-6; 
френски език ISBN 978-954-3780-21-1;  
нем с ки език ISBN 978-954-378-032-7; 
рус ки език ISBN 978-954-3780-28-0 (30 лв.)

* Изчерпан тираж
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ПЪТЕВ ОДИТЕЛ СОФИЯ –  
бъл гар с ки език ISBN 978-954-378-108-9 (24 лв.) – II издание 
френски език ISBN 954-9942-43-0 (21 лв.)  
нем с ки език ISBN 954-9942-47-3 (21 лв.)

ПЪТЕВ ОДИТЕЛ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО –  
бъл гар с ки език ISBN 954-9942-58-9;  
ан г лийс ки език ISBN 954-9942-59-7;  
френски език ISBN 954-9942-62-7;  
нем с ки език ISBN 954-9942-61-9; 
рус ки език ISBN 954-9942-63-5 (12 лв.)

ПЪТЕВ ОДИТЕЛ ПЛАНИНСКИ КУРОРТИ В БЪЛГАРИЯ –  
бъл гар с ки език ISBN 978-954-9942-72-9 (10 лв.)  
ан г лийс ки език ISBN 978-954-3780-10-5 (12 лв.)

ПЪТЕВ ОДИТЕЛ ВИТОША –  
бъл гар с ки език ISBN 978-954-3780-47-1;  
ан г лийс ки език ISBN 978-954-378-062-4 (24 лв.)

ПЪТЕВ ОДИТЕЛ ПО ДУНАВСКИЯ БРЯГ –  
бъл гар с ки език ISBN 978-954-3780-78-5;  
ан г лийс ки език ISBN 978-954-378-085-3 (24 лв.)

*ПЪТЕВ ОДИТЕЛ 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.)

БЪЛГА РИТЕ. Кратка история – проф. д-р Г. Бакалов, д-р Г. Владими-
ров; 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.)
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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 – състави-
тел 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.) 

12. УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ И РАДЕТЕЛИ ЗА БЪЛГАРЩИНАТА от  
с. Абланица, община Хаджидимово – сборник. Съставител Алек-
сандър Маринов; ISBN 978-954-378-086-9 (6 лв.)

13. СВЕТОСЛАВ ДУХОВНИКОВ – ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ – със-
тавител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-113-3 (9 лв.)

14. КАМЕН БОЛЯРОВ – ОСНОВАТЕЛЯТ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ – със-
тавител 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 Наче-
ва; 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.) 
БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ. ВТОРА 
ЧАСТ – съставител Александър Маринов; ISBN 978-954-378-164-5 
(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.)

* Изчерпан тираж
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20. ДР БРАТАН ШУКЕРОВ – НАРОДНИЯТ ЗЪБОЛЕКАР – съставители 
Зоя Начева и Александър Маринов; ISBN 978-954-9717-21-1 (15 лв.)

21. РОДОПА Е ПРЕДЕЛ – Елена Алекова; ISBN 978-954-378-167-6 (18 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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Четете на: http://www.drujbarodina.org

През 2017 г. се навършиха 80 години от създаването на 
Дружба РОДИНА. Редица институции поздравиха обединените 
българи – християни и мюсюлмани, които възстановиха органи-
зацията, възродиха нейните идеи и спомена за родинци. С дей-
ността 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.

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.
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Сбор никът пред с та вя са мо род-
на та ор га ни за ция Друж ба „Ро-
ди на“, ко я то е ос но ва на през  
1937 г. в Смо лян и до 1944 г. ра-
бо ти за сбли жа ва не меж ду мо ха-
ме да ни и хрис ти я ни в Ро доп с ка та 
об ласт, ка то съ буж да и раз ви ва 
бъл гар с ко то на род нос т но чув с т во 
у бъл га ри те с мо ха ме дан с ко ве ро из-
по ве да ние. Дви же ни е то е уни кал но 
по сво я та същ ност и под по ма га 
всич ки ини ци а ти ви, ко и то це лят 
кул тур но то и на род нос т ното 
осъз на ва не на бъл га ри те мо ха ме-
да ни. 

СЪВ МЕС Т НО ИЗ ДА НИЕ НА:  
Ин с ти тут по ис то рия към БАН, 
Ин с ти тут по бал ка нис ти ка към 
БАН, Ин с ти тут по со ци о ло гия 
към БАН, Исто ри чес ки фа кул-
тет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, 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

Четете на: http://www.drujbarodina.org

Факсимиле от корицата 
на един от томовете на 
сборник „Родина“ – орган на 
Дружбата 

[В България]... има по ве че от един 
ми ли он мю сюл ма ни. Те зи мю сюл ма-
ни не са дош ли от Азия, как то обик-
но ве но мис ли те. То ва са по том ци 
на те зи бъл га ри, пре о бър на ти в 
ис ля ма в епо ха та на за во е ва ни е то 
и след ва щи те го ди ни. То ва са де ца 
на съ ща та тая стра на, на съ ща та 
тая ра са, от съ що то то ва ко ля но. 
А из меж ду тях има и ед на част, 
ко и то не го во рят друг език ос вен 
бъл гар с кия. 

Мид хат па ша (1822–1884),  
уп ра ви тел на Ду нав с кия ви ла ет



70

ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

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

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

 формат 16,5 х 23,5 см   
 288 с. 
 цена 12 лв. 
 ISBN 978-954-378-080-8

Сборник с материали от научната конфе-
ренция в Смолян (29 октомври 2009 г.). 
Съвместно издание на Института по 
история на БАН, Българското историче-
ско дружество, Дружба „Родина“, ТАНГРА 
ТанНакРа ИК и Центъра за изследвания по 
история на българите.
Във встъпителното си слово акад. Г. 
Марков, научен ръководител на конферен-
цията, изтъкна нейната актуалност и 
необходимостта от научен отпор на по-
явяващите се псевдонаучни издания и вер-
сии за произхода на българите мюсюлмани. 

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

*В това издание са предадени спомените 
на Петър Маринов за дългогодишния из-
дател на списание „Родопа“ Христо Кара-
манджуков. Книгата е хронология на всич-
ко онова, което е свързано с дейността 
по приобщаването на българите мохаме-
дани от Родопския край към българщина-
та, с тяхното културно и просветно раз-
витие и народностно осъзнаване. Едно 
широко поле за младите изследователи 
за изясняване на този толкова важен дял 
от родопската история.

Четете на: http://www.drujbarodina.org

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

Книгата разказва за село Припек – една 
от крепостите на българщината в Родо-
пите. Жителите на селото отстояват 
правото си да бъдат синове на българска-
та земя, родила тях и предците им.

Георги Кулов, историк и журналист от 
Кърджали, ни запознава с фактите за про-
изхода, развитието и съвременното със-
тояние на българомохамеданското населе-
ние в Родопите; дейността за неговото 
приобщаване към българското общество, 
както и непрекъснатите опити от стра-
на на Турция и ислямски фактори от Араб-
ския свят за откъсването му от родовия 
български корен и използването му за пан-
тюркистки и фундаменталистки цели.

Четете на: http://www.drujbarodina.org

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

 формат 16,5 х 23,5 см
 784 с. 
 Цена 15 лв.
 ISBN 978-954-378-022-8

Болката и възмущението на автора Живко 
Сахатчиев от планомерната турциза-
ция на българите мохамедани са разбира-
еми, защото този отродителен процес се 
извършва пред очите ни. Политиците си 
правят „тънки сметки“ за предизборни и 
управляващи коалиции и нехаят за ста-
ващото в Западните Родопи. Пропаганди-
рането и използването на така наречения 
„български етнически модел“ е димна заве-
са пред антибългарските действия на са-
мозабравили се местни и външни емисари, 
което е много опасно предвид световната 
заплаха от ислямизма и тероризма.

Проф. дин Георги Марков



72

ПОРЕДИЦА ДРУЖБА „РОДИНА“

Четете на: http://www.drujbarodina.org

 формат 16,5 х 23,5 см  
 204 с. 
 цена 9 лв.  
 ISBN 978-954-378-094-5

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

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

Сборник с доклади от научната конферен-
ция, проведена на 24 април 2012 г. в Со-
фия, на тема: 75 години от основаването 
на Българомохамеданската културно-про-
светна и благотворителна организация 
Дружба „Родина“.

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

Книгата, чрез архивни документи и споме-
ни на семейството и близки съратници, 
разказва за този виден основател и деец 
на организацията, загинал в бой като пар-
тизанин на 4.IX.1944 г. на връх Милеви 
скали край Велинград.
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Четете на: http://www.drujbarodina.org

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

...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

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

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  
 116 с. 
 цена 6 лв.  
 ISBN 978-954-378-086-9

 формат 16,5 х 23,5 см 
 164 с. 
 цена 9 лв. 
 ISBN 978-954-378-113-3
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Авторът проф. Васил Колевски пред-
ставя известни и по-малко известни 
творци в българската художествена 
литература и публицистика, които в 
своите произведения разглеждат те-
мата за българите мохамедани, както и 
някои документи и коментари по тази 
тема.

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

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

ХРИСТО 
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12 лв.

„Ние, родопчани, а и всички българи, били те учени или 
неуки, учители или чиновници, най-после трябва да 
се освободим в езика си от едно основно заблуждение 
да наричаме нашите събратия българите мохамедани с 
прозвището „помаци″. Досегашната практика да казваме и 
пишем „помаци″, а не българомохамедани, показва по един 
очевиден начин, че ние, като интелигенция и народ, още 
продължаваме да даваме данък на племенността, не можем 
да се почувстваме още нещо общо, цялостно в духовно 
единство по между си...

Каквито и да са иначе нашите отношения към българите 
мохамедани, името „помаци″ трябва да се забрави. Пре-
ди всичко думата „помак″ е хула, страшно подигравателна 
дума... 

Болно става човеку на душата, като знае, че българомоха-
меданите са наши кръвни братя, говорят нашия език, тачат 
нашите нрави и обичаи... С нашето упорство ние наливаме 
вода в чужди воденици. 

Чужденци, които нямат понятие какво преставлява от себе 
си тая група българи, наричани от нас „помаци″, ги считат 
за едно небългарско племе и си правят своите заключения 
и сметки. А нашето цепене се използва и от нашите заинте-
ресовани неприятели...″

Из статията на Христо Караманджуков
„Българомохамедани – не помаци″

        (сп. „Родопа″, бр. 3, 1 март 1934 г.)

...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 наро-
дностно чувство, пълен с енергия и идеа-
лизъм. 

Светослав Духовников –  
главен мюфтия на Родопите

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

Четете на: http://www.drujbarodina.org
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Драги родопчани – българи мохамедани и 
българи християни! Имайте вяра в нас 
младите, че ние сме застанали на правил-
на 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, бълга-
рите християни, в културно отношение. 
Рамо до рамо ще вървим с тях по пътя на 
културата, напредъка и съзиданието.

Асен Зеров

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. 

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.

 формат 16,5 х 23,5 см  
 136 с.
 цена 9 лв.
 ISBN 978-954-378-152-2

 формат 16,5 х 23,5 см  
 320 с.
 цена 15 лв.
 ISBN 978-954-9717-21-1

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

Втора част
 формат 23,5 х16,5 см  
 556 с.  цена 18 лв.
 ISBN 978-954-378-164-5

Четете на: http://www.drujbarodina.org

Книгите от поредицата Дружба „Родина“ могат да бъдат 
прочетени на сайта на организацията – www.drujbarodina.org

„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...
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

АСЕН ЗЕРОВ

СПОМЕНИ 
ЗА ЖИВОТА И 
СТРАДАНИЯТА MИ

9 789543 781522

9 лв.

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, морални-
те 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 на-
дяват да получат отговор и обяснение, а защо не и 
извинение от виновните за това злодеяние, но уви! 
Много от живите свидетели и участници в съби-
тията тогава са вече покойници. Нима все още 
някои хора не са готови да чуят и понесат исти-
ната, та така прилежно я потулват и преинача-
ват, 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. 

                                                          ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

15 лв.
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Д-р БРАТАН ШУКЕРОВ – Д-р БРАТАН ШУКЕРОВ – 

НАРОДНИЯТ 
ЗЪБОЛЕКАР
НАРОДНИЯТ 
ЗЪБОЛЕКАР
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Кни ги те от по ре ди ца та за мла дия чи та тел 
„БЪЛ ГА РИ ТЕ ПРЕЗ ВЕ КО ВЕ ТЕ“ тър сят от го вор на въп ро си те 
кои сме ние, бъл га ри те, и как во е мяс то то ни в све тов на та 

ис то рия. Поз на ва тел ни че ти ва, под не се ни ув ле ка тел но  
и с ви со ко ху до жес т ве но майс тор с т во. 

Четете на: http://www.drujbarodina.org

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

Явор Саръев

Явор Саръев е роден през 1984 г. в гр. Крумов-
град. Завършва Софийската духовна семинария 
„Св. Иван Рилски“ през 2002 г. Продължава об-
разованието си в Богословски факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. През 2010 г. завършва 
магистърска програма „Балканите между хрис-
тиянство и ислям“ в Историческия факултет 
на СУ с тема „Дружба Родина – създаване, дей-
ност и разгром“. От 2012 до 2016 г. е редовен 
докторант в Историческия факултет. Защи-
тава докторска дисертация на тема „Бълга-
роезичните мюсюлмани в Западна Тракия през 
втората половина на ХХ в.“ под научното ръ-
ководство на проф. дин Георги Даскалов и доц. 
Михаил Груев. 

9 789543 781539

18 лв.

Книгата е първото по рода си изследване 
в българската историография за българи-
те мюсюлмани в Западна Тракия, която 
понастоящем се намира на територията 
на Република Гърция. Книгата е базирана 
на докторска дисертация на автора, ус-
пешно защитена в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“.

Книгата на д-р Елена Алекова, издадена 
съвместно със Съюза на тракийските 
дружества в България и Тракийския научен 
институт, съдържа нейни статии и сту-
дии, рецензии, отзиви, мнения и интер-
вюта, публикувани пред последните две 
десетилетия. Публикациите са свързани 
с актуалната и днес тема за опитите на 
външни сили чрез лъжи и манипулации да 
оспорят българския характер на българо-
мохамеданското население в Родопа.

 формат 16,5 х 23 см  
 360 с.
 цена 18 лв.
 ISBN 978-954-378-153-9

 формат 16,5 х 23,5 см 
 464 с.
 цена 18 лв.
 ISBN 978-954-378-167-6
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ТАТКОВИНА е книга за началата на българщината. С много илюстра-
ции 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. Ин-
формацията и изразните средства са съо-
бразени с образователните изисквания към 
учениците от 3–4 клас, което прави кни-
гата едновременно любопитно четиво и  
добро учебно помагало.

Автор Бианка Пашкова

ИС   ТО  РИ  Я  ТА КА  ТО ПРИ  КАЗ   КА 
*1 и *2 част от Ангел Каралийчев. Книги-
те 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

  формат  
16,5 х 19 см 

 132 с.  цена 5 лв.
 ISBN 954-9942-08-2

Приказка  
от Капка Николова  
и Бианка Пашкова 
 Паралелен текст  
на български и англ. език
 формат 19,5 х 19 см
 60 с.  цена 6 лв.
  ISBN 10: 954-9942-93-7 

13: 978-954-9942-93-4

ЮНАКЪТ И 
ВЪЛШЕБНАТА СЪР   НА 

ПО ПЪ  ТЯ НА  
НЕ  БЕС   НА  ТА СЪР   НА 
Книга за най-старите 
български царства от 

ст.н.с. д-р Петър Доб   рев

1. *БЪЛ   ГАР  С   КА  ТА ТРОЯ

2. БЪЛ   ГАР  С   КИ  ЯТ ЩИТ 
НАД ЕВ   РО  ПА  

 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

 формат 23,5 х 21 см 
 48 с.  цена 9 лв.  ISBN 978-954-378-079-2

* Изчерпан тираж
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Справочник и помагало за зрелостници  
и кандидатстуденти –  
проф. дин Христо Матанов 

Пред ла га пъ лен ана ли ти чен раз бор на съ-
дър жа ни е то на всич ки одоб ре ни от МОН 
учеб ни ци по ис то рия и ци вили за ция за 
11. клас. Съ дър жа още син х рон ни таб ли-
ци, реч ник на по ня ти я та, под бор на до-
ку мен ти, тех но ло гии за са мос то я тел-
но кон с т ру и ра не на пис ме ни тек с то ве, 

тре ни ро въч ни тес то ви за да чи. Всич ко то ва пра ви из да ни е то 
уни вер сал но, един по ле зен спра воч ник за учи те ля и уче ни ка през 
це лия гим на зи а лен етап на обу че ние и в под го тов ка та на кан-
дидат с ту ден т с ки из пи ти.

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

Всички издания на ТАНГРА ТанНакРа  
популяризират новостите в областта на българската 

история и родинознанието в найобщ 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.

* Изчерпан тираж

Кар ти те са раз ра бо те ни за из да ни е то БЪЛ ГА РИ ТЕ – АТ ЛАС, одоб рен 
за учеб но по ма га ло с Про то кол № 2 от 14.03.2002 г. на Ми нис тер
с т вото на об ра зо ва ни е то и на у ка та. 

Пред с та вят ис то ри я та на бъл га ри те от древ ност та до най-но во 
вре ме. Ав то ри са во де щи уче ни ис то ри ци. Тек с то ве те са на бъл гар-
с ки и ан г лийс ки език. Вся ка кар та съ дър жа хро но ло гич на таб ли ца на 
съ би тия от бъл гар с ка та и све тов на та ис то рия през съ от вет ния 
пе ри од. 

 покрити с UV лак, имат прис по со бле ние за окач ва не 
 ком п лек тът се съх ра ня ва и пре на ся  

в плас т ма со во пор т фо лио с раз ме ри 106 х 70 см 
 раз мер на кар тите 100 х 70 см  цена на комплекта 180 лв.

*КОМПЛЕКТ СТЕННИ УЧЕБНИ КАРТИ  
ПО БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
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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 методи-
ка за използване на атласа в учебния процес.
 цена на комплекта 24 лв. 
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120 лв.

  формат 
21 х 27,5 х 12,5 см 

 цена на комплекта 120 лв.

В мащабния проект, дело на 8-го-
дишните усилия на екип от ис-
торици, археолози, етнографи, 
архитекти, педагози и други спе-
циалисти, на повече от 2000 стра-
ници са представени над 3000 
документа, отразяващи истори-
ята на държавите и българите 
в историческото етнокултурно 
пространство от библейски вре-
мена до 2008 г. Съдържа домашни 
и чужди писмени извори, кратки 
статии за характерни страни на 
живота през съответния пери-
од, снимки, репродукции, възста-
новки и други документи, богат 
справочен апарат. Поредицата е 
предназначена за обучението по 
история на България в средните и 
висшите училища, в помощ на пре-
подаватели и кандидат-студенти, 
както и за всички любители на до-
кументалистиката.

Комплектът съдържа:
I т ом – Древните българи и 

земите на Балканския полу-
остров до VII в.;  
176 с.

II т ом – Българските държави 
и българите през Среднове-
ковието; 496 с.

III т ом – Българските земи под 
османска власт. Българско-
то възраждане; 640 с.

IV т ом, книга I – Българска-
та държава и българите 
1878–1946; 506 с.

IV т ом, книга II – Българска-
та държава и българите 
1947–2008; 408 с.

НА ЦИ О НА ЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ „РО ДО ЛЮ БИЕ“

ТАН Г РА Тан Нак Ра ОБФ под к ре пя дей-
ност та на На ци о на лен клуб „Ро до лю-
бие“, уме ло съ че та ва ща учеб на и из-
вън к лас на ра бо та с твор чес ки изя ви и 
пат ри о тич но въз пи та ние сред де ца та 
и уче ни ци те.

Ин фор ма ция за ис то ри я та и дей ност та на клу ба, как то и за 
ус ло ви я та за учас тие в пред с то я щи те про я ви мо же да на ме-
рите на сай та на Клу ба – www.rodolubie.org.

ПОДБРАНИ ИЗВОРИ 
ЗА БЪЛГАРСКАТА  
ИСТОРИЯ в 4 тома
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Учеб ни кът. Ор га ни за ци я та на ма те ри-
а ла да ва въз мож ност за ин ди ви ду а лен 
под ход на пре по да ва те ля и за раз ви тие 
на твор чес ки те уме ния на уче ни ци те. 
Мно жес т во то раз но об раз ни пис ме ни и 
ви зу ал ни из точ ни ци до пъл ват и обо га-
тя ват ос нов ния текст. Ак цен тът вър-
ху ис то ри я та на се мейс т во то и род ния 
край, впи са ни в на ци о нал на та ис то рия, и 
бъл гар с ки те ци ви ли за ци он ни при но си уп-
раж ня ват мно го пер с пек тив ност в мис ле-
не то и оцен ка та на съ би тия и лич нос ти.  

Ав то ри: Ана Ра бад жийс ка, Ве сел ка То до ро-
ва, Ис к ра Ба е ва, Пен ка Сто я но ва, Хрис то Ма та нов  
Гра фи чен ди зайн: Ра ли ца Ка ра пан те ва
Ре цен зен ти: чл.-кор. проф. дин Ге ор ги Мар ков,  
Ди а на Или е ва 

 фор мат 21 х 28,5 см  обем 136 с.  це на 7,20 лв.

Тет рад ка та. До пъл ва ме то ди чес ка та част на уроци те за но ви зна-
ния, да ва раз но об раз ни въз мож нос ти за ин ди ви ду ал на и екип на ра-
бо та, за про во ки ра не на въ об ра же ни е то, за раз ви ва не на уме ния и 
осъ щес т вя ва не на меж дуп ред мет ни връз ки.
Ав тор: Ана Ра ба джийс ка; гра фи чен ди зайн: Ра ли ца Ка ра пан те ва;
ре цен зент: Ди а на Или е ва 
 фор мат 21х 28,5 см  
 обем 68 с. и 2 листа цвет но при ло же ние  це на 3 лв.

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.
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ИЗ ДА НИ Я ТА НА ТАН Г РА  Тан Нак Ра ЩЕ НА МЕ РИ ТЕ В:

СОФИЯ: НА ЕДРО И ДРЕБНО: Книжна борса „Искър“,  
ул. Поручик Хр. Топракчиев 11, 02/ 943 77 98, 0879 142 112, 
www.tangrabg.org; 

БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ, ул. Аксаков 10, 02/980 69 50; 
КНИЖАРНИЦА НА БАН, пл. Народно събрание, 02/987 97 86; 
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; 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.  
БАТАК: ул. Виктор Юго 1, 0887 740 815. БЛАГОЕВГРАД: 
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: 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; ХЕЛИКОН, ул. Васил Левски 17, 02/460 40 73.   
ГАБРОВО: ХЕЛИКОН, мол, бул. Априлов 40, ет. 2, 02/460 40 86.  
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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.  
КЪРДЖАЛИ: СПЕКТЪР, ул. Републиканска 47, 036/16 29 53.  
КЮСТЕНДИЛ: ХЕЛИКОН, ул. Демокрация 33, 02/460 40 69.  
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.  
ПЛЕВЕН: АЛФА: Дом на книгата, ул. Данаил Попов 18, 064/80 
57 54, ул. Сан Стефано 10А, 064/80 17 13; СИЕЛА, мол, пл. 
Иван Миндилков 1, 0877 495 982; 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. СЛИВЕН: 
ХЕЛИКОН, ул. Цар Освободител 28, 02/460 40 79. СТАРА 
ЗАГОРА: BOOKPO!NT, ул. Цар Симеон Велики 90, 0879 229 
759; 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. ХАСКОВО: СПЕКТЪР, бул. Варна 12, 038/62 41 10;  
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.



 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 

БИБЛИОТЕКИ В ЧУЖБИНА, 
КОИТО ПОЛУЧАВАТ КНИГИ  

НА ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ  
ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНИЯ КНИГООБМЕН  

НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА  
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


