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Авторска справка за приносния характер на трудовете

І. Монографии

1. Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане. Стандарт, 2012, 

298 стр. (ISBN 978-954-8976-57-2)

В книгата са включени 24 самостоятелни статии, посветени на различни 

дискусионни проблеми от историята на българското националноосвободително 

движение. В 10 от материалите се разглеждат организационни аспекти на 

освободителните борби на българите, а 14 от статиите осветляват конкретните приноси 

на отделни личности, сред които се открояват фигурите на Николай Палаузов, Васил 

Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Ангел Кънчев, Георги Бенковски, Стоян 

Заимов, Панайот Хитов. Направен е опит за критическо осмисляне на включената в 

научно обръщение изворова база и на съществуващата вече научна литература. При 

анализа е използван и нов документален материал. Потърсени са общобалканските 

измерения, както и общата еволюция в развитието на политическите идеи през 50-70-те 

години на ХІХ в. Приносен характер имат изясняването на корените на републиканизма 

сред дейците на българската емиграция, изграждането на началната структура на 

Букурещката епитропия (1853-1854), комитетските събрания от 1874 и 1876 г.

2. Докосвания до Америка (ХVІІІ – началото на ХХ век). С., 2003. (ISBN 954 –

91386-1-5). Съавт. Илчев, Иван; Пламен Митев.

В частта, разработена от Пламен Митев, е проследена предисторията на 

протестантската пропаганда на Балканите. Използвайки автентичните документални 

свидетелства, са реконстурирани основните канали за разпространение на 

протестантските идеи сред българите, както и приносите на американските мисионери 

за развитие на модернизационните процеси в българското възрожденско общество. 

Представена е обобщаваща картина за мрежата от мисионерски станции, протестантски 

училища и евангелски общества по българските земи преди Освобождението. 

Специален акцент е поставен на печатната пропаганда, осъществявана от 

американските мисионери и тяхната роля за популяризиране на българския 

политически въпрос.
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3. Българското възраждане. Лекционен курс. С., Стандарт, 2012, 210 стр. (ISBN

978-954-8976-56-5).

Лекционният курс предлага една цялостна представа за развитието на 

българското възрожденско общество. В отделните тематични части е отделено 

специално внимание на вече постигнатото от българската историография, както и на 

все още нерешените въпроси, засягащи стопанските, социалните, културните и 

политическите процеси. Специално внимание е отделено на различните аспекти на 

факторите на Българското възраждане, на процесите на модернизация на Османската 

империя, на духовната и политическата еманципация на българите, на общото и 

различното в съдбата на другите балкански народи.

ІІ. Студии и статии

1. Битката при Никопол в историческото съзнание на възрожденските българи. 

В: сб. 1396. Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа. 

С., 1999, 78-86.

В статията е направен опит да се проследи мястото на историческия спомен за 

Никополската битка във възрожденската книжнина.

2. Благотворителната дейност на абаджийския еснаф в Пловдив в началото на 

ХІХ в. В: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ –

началото на ХХ в.). С., 2003, 139 – 152. (ISBN 954-90589-5-6).

На основата на данни, извлечени от кондиката на абаджийския еснаф е 

анализирана благотворителната дейност на пловдивските абаджии. Изяснении са 

различните сфери на дарителство и помощ.

3. Българското възраждане (историографски бележки). – В: 

Предизвикателствата на промяната. С., 2006,127 – 136. (ISBN 13: 978-954-07-

2439-3).

В статията е направен опит да се очертае състоянието на изследванията по 

Българско възраждане в годините на прехода. Откроени са безспорните постижения, 

както и новите предизвикателства, пред които се изправят изследователите на ХVІІІ и 

ХІХ в. направена е оценка на резултатите от т.нар. „нов прочит“ на доосвобожденската 

ни история.
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4. Българската преса в Браила до Освобождението. – В: Годишник на 

Регионалния исторически музей- Сливен. Т. 2. Българският периодичен печат 

през Възраждането. Сливен, 2011, 75-83. (ISSN 1313-4035).

Въз основа на наличните изворови данни  са проследени конкретните прояви, 

свързани с развитието на възрожденската преса в Браила. Уточнени са заглавията на 

издаваните в града български вестници, както и идейната ориентация на отделните 

печатни заглавия.

5. Въстанието в Северозападна България през 1850 г. – Библиотека, ХІІІ, 2005, 

кн. 3 – 4, 96 – 100. (ISSN 0861 – 847 Х)

В статията е направен опит за обобщена представяне на постигнатото за 

изучаване на Видинското въстание. 

6. Да си построим болница! (Щрихи към предисторията на търновската болница 

„Св. Козма и Дамян”. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. 

Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 1, Миналото-исторически 

ракурси. С., 2008, 549 – 564.[ISBN 978-954-07-2713-4].

На основата на кондиките на Търновското училище и Търновската община е 

проследена предисторията на местната болница. Анализирани са финансовите ресурси 

на болницата, материалните условия в нея, както и характера на заболяванията на 

приетите пациенти.

7. Два дискусионни въпроса от ранната история на Екзархията. В: Българската 

църква през вековете. С., 2003, 196 – 205. (ISBN 954-07-1698-5).

На основата на критичния анализ на наличните документи се изяснява 

предисторията на фермана за Българската екзархия.

8. „До Виена и назад“ (или как българите видяха Виенското изложение от 1873 

г.) – В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на 

проф. д-р Искра Баева. С., 2011, 248 -259. [ISBN 978-954-07-3270-1]

В статията се предлага неизползвана досега информация за участието на 

българите в Световното изложение, организирано във Виена през 1873 г. Отделено е 

внимание на разработените от Високата порта мерки за достойно представяне на 
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Османската империя, както и на системното запознаване на българската публика с 

научно-техническите постижения в големите европейски държави.

9. “За” и “против” твърдението, че Левски е заловен при случайни 

обстоятелства. История, кн. 4-5, 2002, 124 – 128. (ISSN 0861-3710). Същият 

текст е препечатан и В: БРЦК в историческата съдба на българския народ. В. 

Търново, 2003, 191 – 197. (ISBN 954-8259-71-0).

В статията се разглеждат критично аргументите „за“ и „против“ предателството 

на Васил Левски от поп Кръстьо.

10. За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната дейност на братя 

Мустакови и х. Христо от Габрово). – В: Балканските измерения на 

фамилията Мустакови. С., 2008, 44 – 59. (ISBN 978-954-07-2778-3)

С данни, извлечени от търговския тефтер на х. Христо от Габрово се 

проследяват конкретните примери за разпространението на търговските сдружения в 

практиката на българските предприемачи от ХVІІІ и началото на ХІХ в. Разкрити са 

основните прояви на пормяната в стопанската практика на първите български 

манифактуристи.

11. Историографски проблеми на Руско-турската освободителна война 

1877/1878 г. – Известия на Исторически музей, Перник. Т. І, 2005, 24 – 32. 

(ISВN 954 – 90779-6-9).

Направен е подробен историографски анализ на изследванията, посветени на 

Руско-турската освободителна война. Очертани са безспорните постижения, както и 

съществуващите спорни въпроси.

12. Комитетското дело (1873-1874): дискусионни въпроси. – В: Българско 

Възраждане. Идеи, личности, събития. Т. 13. С., 2011, 77 – 82. (ISSN 1311-

1337).

В статията се предлага един нов прочит на известните събития около съдбата на 

комитетското дело след гибелта наВасил Левски.
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13. “Наредата на работниците за освобождението на българския народ” –

проекция на бъдещото конституционно управление на България. – В: Васил 

Левски и държавността. С., 2004, 61 – 68.

Направен е един по-съвременен критичен анализ на „Наредата“, като са 

потърсени корените на републиканските и демократични идеи на Левски.

14. Национални ценности и национални интереси през епохата на Българското 

възраждане. История, кн. 3-4, 2000, 11-20. (ISSN 0861-3710).

На основата на вече постигнатото от българската историопис са очертани 

главните сфери на националните интереси на българите през епохата на Възраждането.

15. Наченки на българския парламентаризъм преди Освобождението. – В: 

Началата на българския парламентаризъм. С., 2009, 4 – 28. [ISBN – 978-954-

22-0621-7]

С конкретни документи се проследяват наченките на идеите за парламентаризъм 

в българското възрожденско общество – от Софроний Врачански до Освобождението 

на България.

16. Панаирната търговия в българските земи през ХVІІІ век. В: Studia Balcanica, 

23, II. Изследвания в чест на чл. кор. професор Страшимир Димитров. С., 

2001, 481-490. (ISBN 954-430-832-6).

В статията се изяснава ролята на панаирната търговия в българските земи през 

ХVІІІ в. Откроени са новите елементи в организацията на панаирите, както и социо-

културните измерения на този тип търговия за българите.

17. Политическата активност на българите от Турну Мъгуреле до създаването 

на БРЦК. История, 2000, кн. 2, 17-27. (ISSN 0861-3710).

Проследени са основните прояви на българската общност в Турну Мъгуреле, 

свързани с национално-освободителните борби на българския народ през ХІХ в.

18. Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив от 1747 г. – В: 

Bulgarian Historical Review, 2006, 1-2, 365 – 374. (ISNN 0204-8906)
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Представен е проект, съхраняван в Националния архив на Франция, който 

показва зараждането на търговския интерес на френските предприемачи към развитие 

на контактите с българските земи.

19. Създаване и дейност на Привременния смесен съвет на Българската 

екзархия. – В: Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. 

(Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската 

екзархия). С., 2006, 269 – 280. (ISВN 954-07-2256-Х).

На основата на автентичните документални свидетелства се разкрива дейността 

на Привременния съвет на Българската екзархия. Очертани са основните идейни 

групировки, както и тяхното отношение към по-важните стъпки за утвърждаване на 

Екзархията.

20. Търговското братство в Нежин и българските земи през ХVІІІ в. ГСУ, ИФ, т. 

88, 1995, С., 1999, 69-80. (ISSN 0204-4005).

С конкретен документален материал се изясняват пътищата за сформиране на 

Нежинското търговско братство. Уточнено е българското присъствие, както и 

конкретните параметри на техните предприемачески инициативи в земите на юг от р. 

Дунав.

21. Христо Ботев и идеята за “всеобщо въстание” в Българско. В: сб. В търсене 

на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението на 

професор Николай Генчев. С., Университетско издателство, 2002, 189 – 201. 

(ISBN 954-07-1738-8).

На основата на анализа на документалното наследство на Христо Ботев е 

очертана сложната и портиворечива еволюция в неговите представи за българското 

въстание.

22. “Цариградски вестник”, Кримската война и българите. – В: Българската 

журналистика 160 години. Минало – Настояще – Перспективи. С., 2005, 180 –

187.

Изяснена е ролята на „Цариградски вестник“ за информирането на българското 

общество за хода на Кримската война.
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23. A French Perspective on the Balkans from the Time of the Russo-Turkish War, 

1828-1829. – In: Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz 

and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Berlin, 2010, 107 – 114. [ISBN 978-3-

643-10611-7]

Направен е анализ на неизползван досега гео-политически справочник за 

Балканите, изработен във Франция във връзка със събията около Руско-турската война 

1828-1829 г. Потърсено е мястото на българските земи в общата информация за 

Османската империя.

24. Die grossen öffentlichen Debatten in der bulgarischen Gesellschaft vor der 

Eigenstaatlichkeit. In: - Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die 

Moderne. Frankfurt am Main. Berlin. Bern. Bruxelles. New York. Oxford. Wien, 

2003, 25 – 36. (ISBN )

В статията са анализирани първите прояви на публичен дебат в българското 

възрожденско общество като проява на модернизацията в годините след Кримската 

война.

25. Europa in den politischen Vorstellungen der Bulgaren zur Zeit der Nationalen 

Wiedergeburt. In: Die Bulgaren und  Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis 

zur Gegenwart. Sofia, 1999, 15-26. (ISBN 954-430-674-9).

Изяснени са различните канали за формиране на европейските представи за 

българите през ХІХ в.

ІІІ. Рецензии

1. Левски пред съда на Портата. – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. 

Събития. С., 2008, т. 10, 285 – 289. (ISSN 1311-1337).

2. Имиджът на Балканите. Исторически подходи и комуникационни 

перспективи. Състав. Минка Златева. С., 2008. – рец. in: Etudes Balkaniques, 

2009, 3, 145 – 147. [ISSN 0324-1654].

3. Нова книга за Любен Каравелов. – В: Българско Възраждане. Идеи, 

личности, събития. Т. 11, С., 2009, 365 – 367. (ISSN 1311-1337).

4. Човек на дълга и честта. Михаил Арнаудов. Дневник. Публицистика. Речи. 

(Съст. Емил Димитров).  – История, 2001, кн. 2, 62 – 64. [ISSN 0861-3710].
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5. Corréspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-

1708). Inventaire analytique des articles A.E.B.I 376 à 385 par Raia Zaimova. 

Paris, 1999. 273 p. Etudes balkaniques, 2000, 2, 146-147.


