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Награда „Бешков” за най-добра дипломна работа, учредена към фонд „13 века България” 
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издателство «Кота», Стара Загора 
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http://www.chambersz.com/news/6435-doc-d-r-georgi-valchev-da-tarsim-problemite-v-nas-a-ne-da-se-
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A%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ - Фантазиите на Възраждането - генеалогиите 
 


