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Историческа справка за Тодор Боров
(псевдоним на Тодор Цветанов Тодоров)
Роден в гр. Лом.
Учи в родния си град.
Продължава образованието си в Русенската мъжка гимназия, а през 1918 г. се прехвърля
във Втора софийска мъжка гимназия.
1923 г.
Завършва Софийския университет, специалност „Славянска филология“.
Следва специализация по библиотечно дело и журналистика в Берлин.
1921–1944 г.
Редактира списанията „Развигор“, „Пролом“,  „Нова дунавска заря“, „Нарстуд“,
„Българска книга“, „Подслон“ и др.
1929–1931 г.
Работи като библиотекар в Университетска библиотека.
1931–1944 г.
Уредник на библиотеката при Българска земеделска кооперативна банка (БЗКБ).
1941–1964 г.
Инициира създаването на Българския библиографски институт (ББИ) в София и
е негов директор до 1964 г.
1943–1973 г.
Преподавател по библиотекознание и библиография отначало като частен хоноруван
доцент, а от 1952 г. и редовен професор в Софийския университет. Заема и поста
ръководител на катедра „Библиотекознание и библиография“.
1944–1949 г.
Директор на Народната библиотека в София.
1948–1963 г.
Редактор на Годишника на Българския библиографски институт „Елин Пелин“.
27 май  1993 г. Умира в гр. София.
30 ян. 1901 г.
До 1916 г.
1917 г.

Тодор Боров е автор на:
1941 г.
1942 г.
1955 г. 	
1973 г.
1992 г.

– „Книги, библиотеки, библиография (1941–1947)“
– „Пътят към книгите. Увод в библиографията“
– „Чехов и България. Критико-библиографска студия“
–   „Живот с книги (1942–1972)“
– „Стъпки по пътя на един дълголетник (1901–1991)“
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Класификационна схема на Ф. 849 Тодор Боров
(Тодор  Цветанов Тодоров)
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
а.е. 1–11
2. Биографични
а.е. 12–19
3. Документи за материалното състояние на фондообразувателя
а.е. 20–35
4. Списък на визуални материали от Ф. 849 Тодор Боров       
Вж. Приложението
ІІ дял: Кореспонденция
1. От фондообразувателя
2. До фондообразувателя

а.е. 37–259б
а.е. 260–2417

III дял: Дейност
1. Служебна дейност
А. Журналист
► Редактор уредник на в. „Развигор“ (1921–1937)
а.е. 2418
► Уредник на сп. „Пролом“ (1922–1923)
а.е. 2419
► Редактор на сп. „Нарстуд“ (1924–1926)
а.е. 2420
► Главен редактор и уредник на в. „Нова дунавска заря“ (1929)
а.е. 2421
► Редактор на сп. „Българска книга“ (1930)
а.е. 2422–2506
► Редактор на сп. „Подслон“ и член на Управителния съвет на спестовностроителна кооперация „Подслон“ (1934–1944)  
а.е. 2507
► Сътрудник на други периодични издания
а.е. 2508
Б. Библиотекар
► Библиотекар в Българската земеделска и кооперативна банка (БЗКБ,
БЗБ) (1931–1944)  
а.е. 2509
► Уредник на библиотеката на Съюза на българските архитекти (БИАД)
(1942–1943)
а.е. 2510
В. Директор на Народната библиотека в София (1944–1949)
►Документи на директора на Народната библиотека в София
►Директор на Народната библиотека в София.
Служебна кореспонденция  а.е. 2523
►Директор на Народната библиотека в София. Адресат на служебна
кореспонденция                     
► Председател на Строителния комитет за изграждането
на Народната библиотека в София (б.д.)

а.е. 2511–2522

а.е. 2524
а.е. 2525

Г. Библиограф – основател и директор на ББИ
► Административни документи
а.е. 2528–2531
► Персонал на ББИ         
а.е. 2532–2535
► Планове и отчети на служители на ББИ   
а.е. 2536–2542
► Обучение на библиотекари        
а.е. 2543–2549
► Финансови документи    
а.е. 2550–2554
► Командировки             
а.е. 2555–2556
► ЮНЕСКО     
а.е. 2557
► Библиографски бележки               
а.е. 2558–2566
► Чествания, изложби, конференции                          
а.е. 2567–2576
► Книгообмен и сведения за библиотекарите в страната                            а.е. 2577–2580
►Сътрудничество със сродни институции  
а.е. 2581–2585
► Сто години периодичен печат  
а.е. 2586–2592
► Лекции, статии, типов каталог                     
а.е. 2593
Д. Учен библиограф
► Статии и научни разработки по библиографски проблеми   
► Материали, свързани с дейността на Народната библиотека    
► Библиографски описания на книги, тематични библиографии
► Документи за организиране на изложби и чествания на видни
писатели, общественици и др.                
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а.е. 2594–2669
а.е. 2670–2680
а.е. 2681–2703
а.е. 2704–2714

► Тодор Боров – член на комисия към МС за изготвяне на проект за
организация на библиотечното дело              
► Документи, свързани с публични изяви на Т. Боров

а.е. 2715–2718
а.е. 2719–2724

Е. Преподавател
► Учител във Втора софийска държавна мъжка гимназия
► Лектор на курс по немски език в гр. Лом
► Преподавател във Висшето търговско училище във Варна
► Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
► Преподавател в Държавния библиотекарски институт

а.е. 2725
а.е. 2726
а.е. 2727
а.е. 2728–2800
а.е. 2801–2803

Ж. Изследовател

а.е. 2805–2842

З. Редактор и рецензент
►на произведения на Елин Пелин
► на издания на Христо Смирненски
► на енциклопедични издания
► на други издания
► научен консултант, рецензент и литературен критик

а.е. 2844–2890
а.е. 2891–2922
а.е. 2923–2931
а.е. 2932–2935
а.е. 2936

И. Член на научни институции
► Зам.-председател на Научен институт „Христо Ботев“     
► Председател на Института „Христо Смирненски“           
► Член на Съюза на научните работници                          
► Член на Управителния съвет на Държавното издателство
► Член на научния съвет при Библиотеката на БАН              
► Член на библиотечния съвет при Университетската библиотека
► Член на библиотечния съвет при КНИК                           
► Член на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото
при Държавния съвет на НРБ
► Член на Съвет по книгоиздаване
► Член на комисията за правопис
Й. Събирател

а.е. 2937–2959
а.е. 2960–2965
а.е. 2966
а.е. 2967–2968
а.е. 2969–2971
а.е. 2972
а.е. 2973–2974
а.е. 2975–2980
а.е. 2981–2983
а.е. 2984–2985
а.е. 2986–3096

2. Обществена дейност на Тодор Боров
А. Член на клуб за българска култура                              

а.е. 3097

Б. Член на „Обществото на приятелите на художниците“   

а.е. 3098

В. Член на ОФ комитет при Историко-филологическия факултет на
Софийския университет

а.е. 3099

Г. Член на БКП                                                                      

а.е. 3100

Д. Член на партийната организация на Писателския съюз    

а.е. 3101–3102

Е. Член на Върховния читалищен съвет                             

а.е. 3103–3114

Ж. Член на Българския вегетариански съюз                        

а.е. 3115

З. Член на Съюза на българските журналисти                    

а.е. 3116

И. Член на Съюза на българските писатели                        

а.е. 3117–3118

Й. Член на Съюза на преводачите в България                    

а.е. 3119

К. Член на Съюза на театралните посетители в
България – „Народна сцена“

а.е. 3120

Л. Член на Българския туристически съюз, турист           

а.е. 3121–3128

V дял: Документални материали за членове на семейството на фондообразувателя
1. Харитина Иванова Тодорова (съпруга)
I дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3129
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А. За здравословното състояние
3. За материалното състояние

а.е. 3130
а.е. 3131

II дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от нея
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3132–3136
а.е. 3137–3179

III дял: Дейност
1. Служебна дейност
А.Член на академичното студентско дружество „Бяло море“  
Б. Библиотекар в Държавното висше училище за финансови
и административни науки
В. Библиотекар в БАН и  в Университетска библиотека

а.е. 3180
а.е. 3181
а.е. 3182

2. Иван Тодоров – син
I дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2.  Биографични
а.е. 3183–3184
II дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
2. Кореспонденция до него

а.е. 3185
а.е. 3186–3200

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – физик

а.е. 3201
3. Цветан Тодоров – син

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3202–3204
II дял: Кореспонденция
2.  Кореспонденция до него

а.е. 3205–3214

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – литературовед

а.е. 3215
4. Цветан Ценков Тодоров – баща

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3216
3. Документални материали за материалното състояние
а.е. 3217–3219
I дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3220–3229

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – аптекар

а.е. 3230
5. Елена Тодорова – майка

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3231
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3232
6. Никола Цветанов Тодоров – брат

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

		
а.е. 3233–3236
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ІІІ дял: Дейност
1.Служебна

а.е. 3237
7. Ценко Цветанов Тодоров – брат

ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
2. Кореспонденция до него

а.е. 3238
а.е.  3239–3240

ІІІ дял: Дейност
1.Служебна дейност
А. Литературна
Б. Преподавателска

а.е. 3241–3242
а.е. 3243
8. Веска Тодорова-Минева – сестра

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3244
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от нея
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3245
а.е. 3246
9. Вера (Люба) Тодорова – сестра

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

		
а.е. 3247–3250
10. Еленка Тодорова – племенница

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

		
а.е. 3251
11. Иван Пеев Плачков – тъст

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3252–3253
3. За материалното състояние
а.е. 3254
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3255–3257

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност
А.  Секретар на БАН
Б. Журналист и издател

а.е. 3258
а.е. 3259
12. Мария Пеева – тъща

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3260
13. Стоян Кинтишев – братовчед

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3261
14. Дора Пеева – балдъза
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3262–3263
15. Васила Владимирова Войникова – баба

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3264
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VІ дял: Документални материали от, до и за други лица
1. Александър Михайлов Балабанов
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя		
1. Автобиографични
а.е. 3265
2. Биографични
а.е. 3266–3267
3. За материалното състояние
а.е. 3268
4. Библиографични
а.е. 3269–3270
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
2. Кореспонденция до него

а.е. 3271–3283
а.е. 3284–3328

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност
А. Учен и университетски  преподавател    
а.е. 3329–3333
Б. Журналист, публицист, редактор на литературен вестник „Развигор“,  
сп. „Прометей“ и др.  
а.е. 3334–3335
2. Обществена дейност
А. Член на Съюза на българските писатели, на Управителния съвет на дружество
„Родно изкуство“, на Комисия по поощряване на родната литература       а.е. 3336
3.  Материали на други лица, свързани с дейността му
а.е. 3337
V дял. Документални материали за членове на семейството на фондообразувателя
А. Лия Балабанова – съпруга
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3338
3. За материалното състояние
а.е. 3339
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3340

ІІІ дял: Дейност
2. Обществена

а.е. 3341

Б. Никола Балабанов – брат
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3342
3. За материалното  състояние
а.е. 3343
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3344

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – артист
2. Обществена – дарител

а.е. 3345
а.е. 3346

В. Бистра Балабанова – дъщеря
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея

а.е. 3347

Г. Лиляна Балабанова – дъщеря
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – лекар

а.е. 3348

Д. Стоян Балабанов – брат
І дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3349
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2. Иван Минчов Вазов
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3350–3351
3. Елин Пелин
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3352
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3353
4. акад. Никола Михов

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
а.е. 3354
2. Биографични
а.е. 3355–3358
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
2. Кореспонденция до него

а.е. 3359
а.е. 3360–3366

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност

а.е. 3367–3369
5. Цанко Церковски

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3370
6. Проф. Тодор Владигеров
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
а.е. 3371
2. Биографични
а.е. 3372
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3373
7. Акад. Александър Теодоров – Балан

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3374
8. Арх. Иван Васильов
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него

а.е. 3375
9. Маргарита Димчевска

ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност

а.е. 3376
10. Чудомир (Димитър Христов Чорбаджийски)

ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3377
11. Евангелистки пастор в София
а.е. 3378
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12. П[етър] Стайнов
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него

а.е. 3379
13. Иван Кирмикчиев

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3380
14. Борис Михайлов

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3381
15. Рашо Христов
а.е. 3382
16. Боян Дановски
а.е. 3383
17. Д-р П. Пеев

ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него

а.е. 3384

18. Михаил Ковачев (Мишо Драгалевски)
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него

а.е. 3385

19. Илия Хаджипенчев
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него

а.е. 3386
20. Пена Паскалева

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
а.е. 3387
21. Цеко Торбов
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него

а.е. 3388
22. Димо Казасов

І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
а.е. 3389
23. Други

а.е. 3390–3391
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Списък на приетите съкращения
А.е.  –  архивна единица
авг. – август
акад. –  академик
АН на СССР – Академия на науките на Съветските социалистически републики
англ. ез. – английски език
апр. – април
арх. – архитект
б. а. – без автор/без адресат
БАН – Българска академия на науките
ББИ – Български библиографски институт
б.г. – без година
б.д. – без дата
БДЖ – Български държавни железници
БЗБанка – Българска земеделска банка
БЗКБ – Българска земеделска и кооперативна банка
БЗНС – Български земеделски народен съюз
БИА – Български исторически архив
БИАД – Българско инженерно-техническо дружество
БКП - Българска комунистическа партия
б.м. – без място
БНБ – Българска народна банка
БОДК – Бюро за обслужване на дипломатическия корпус
бр. – брой
БРП – Българската работническа партия (комунисти)
БТА – Българска телеграфна агенция
БТС – Български туристически съюз
бълг. ез. – български език
в. – век/вестник
ВАК – Висша атестационна комисия
вер. – вероятно
ВОСР – Велика октомврийска социалистическа революция
ВСВ – Втора световна война
ВУЗ – Висше учебно заведение
ВФСИ – Висш финансово-стопански институт
ВЧС – Върховен читалищен съвет
г. – година
ГДР – Германска демократична република
ген. – генерал
ГК на БКП – Градски комитет на Българската комунистическа партия
ГНС – Градски народен съвет
гр. – град
гр. ез. – гръцки ез.
ДБ – Държавна библиотека
ДБВК – Държавна библиотека „Васил Коларов“
13

ДБИ – Държавен библиотекарски институт
дек. – декември
дн. – днес
док. – документ
доц. – доцент
ДП – Държавно предприятие
д-р – доктор
др. – други
ДСК – Държавна спестовна каса
ДСП – Държавно стопанско предприятие
ДТО – Държавно търговско обединение
ЕКГ – електрокардиограма
ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението
ЗЗД – Закон за защита на държавата
исп. ез. – испански език
итал. ез. – италиански език
ИФ – Исторически факултет
ИФФ – Историко-филологически факултет
КБЕ – Кратка българска енциклопедия
КНИК – Комитет за наука, изкуство и култура
КИК – Комитет за изкуство и култура
ККИ – Комитет по културата и изкуствата
кн. – книга
КНИК – Комитет за наука, изкуство и култура
л. – лист
лат. ез. – латински език
„макед.“ ез. – „македонски“ език
машиноп. – машинописно
МГИАИ  – Московски държавен историко-архивен институт
МВР – Министерство на вътрешните работи
МВнР – Министерство на външните работи
МНП – Министерство на народната просвета
МПК –Министерство на просветата и културата
МПС – моторно превозно средство
МС –  Министерски съвет
Нарстуд  – име на списание, издавано от Т.  Боров
НАТО – Организация на Северноатлантическия договор
НБ – Народна библиотека
НБКМ – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
нем. ез. – немски език
неразч. – неразчетен
ноем. – ноември
НРБ – Народна република България
НСК – БАН  –  Научен съвет по координация при БАН
окт. – октомври
ОНС – Обикновено народно събрание
ООН – Организация на обединените нации
ориг. – оригинал
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османотур. ез. – османотурски език
ОФ – Отечествен фронт
ПЕН-клуб – Поет, есеист, романист (международна организация на писателите)
пощ. – пощенска/и
проф. – професор
ПТТС – Пощенски, телеграфни и телефонни станции
РП – Работническа партия  (БРП (к)
рум. ез. – румънски език
рус. ез. – руски език
ръкоп. – ръкопис
с. – село
С. – София
САЩ – Съединени американски щати
СБЖ – Съюз на българските журналисти
СБП – Съюз на българските писатели
СБХ – Съюз на българските художници
СГНС – Софийски градски народен съвет
СДУ – Софийски държавен университет
септ. – септември
сп. – списание
ср. ез. – сръбски език
ССК – Спестовно-строителна кооперация
СССР – Съюз на съветските социалистически републики
СУ – Софийски университет
т. – том
ТПК – Трудово-производствена кооперация
УБ – Университетска библиотека
унг. ез. – унгарски език
УС – Управителен съвет
февр. – февруари
ФИФ – Философско-исторически факултет
фр. ез. – френски език
ЦК – Централен комитет
ЦК на БКП – Централен комитет на Българската комунистическа партия
ЦК на ВМРО – Централен комитет на Вътрешната македонска революционна организация
ЦК на ДКМС – Централен комитет на Димитровския комунистически младежки съюз
ЦК на КПСС – Централен комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз
чеш. ез. – чешки език
ЮНЕСКО – Организацията на обединените нации за образование, наука и култура
ян. – януари
CNRS – Centre national de la recherche scientifique
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
FIAB – Federation Internationale des Associations de Bibliothecaires
IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions
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Опис на Ф. 849

Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични

А.е. 1, л. 1–323; 9 док.; 1922 г., 1927...1964 г., б.г.; лични бележници, бележки, автобиография –
ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Тодор Боров – Берлин, С., Упсала, Швеция.
Със записки, сметки, мисли, телефонни номера и адреси на приятели и познати в Германия и България; дневникови записи от пътуването на Т. Боров до Швеция през 1964 г., направени в бележник от 1922 г.
А.е. 2, л. 1–2; 1 док.; 1 авг. 1920 г.; бележка – ръкоп.; Св. Теодор [Т. Боров] – Лом.
С данни за живота на фондообразувателя и литературните му наклонности.
А.е. 2, л. 3; 1 док.; 16 ноем. 1938 г.; декларация – ръкоп.; Тодор Цв. Тодоров – С.
С подробни сведения за произхода, семейното положение и професионалната кариера на фондообразувателя.
А.е. 2, л. 4–12-а; 5 док.; 1940...след 1944 г., б.д.; животоописания – машиноп., чернови, бълг. и
англ. ез.; Т. Боров – С.
Със сведения за живота на Т. Боров,  приложен списък на по-важните му публикации до този момент в България и в чужбина.
А.е. 2, л. 12; 1 док.; 30 юни 1945 г.; заявление – машиноп.; Т. Цв. Тодоров – С. до началника на
гражданското отделение на Столична община – С.
Пропуснато е името му в избирателните списъци; с биографични данни за Т. Боров.
А.е. 2, л. 13–15; 3 док.; 30 ян. 1965 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С.
С данни за трудовата дейност на Т. Боров; със списъци на поканени гости за отпразнуване на рождения му ден.
А.е. 2, л. 16–17; 2 док.; 8 ноем., 29 ноем. 1974 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С.
Със сведения за среща на приятели и бивши колеги от Българския библиографски институт (ББИ).
А.е. 2, л. 18–20; 2 док.; 30 окт. 1976 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С.
За получена телеграма през 1946 г. от Москва; спомени на Т. Боров за трудностите при построяване
сградата на Народната библиотека в София.
А.е. 2, л. 21–25; 1 док.; б.д. [след 1923 г.]; спомени – ръкоп.; Т. Боров – б.м.
За взаимоотношенията между правителството и Комунистическата партия в страната през септември 1923 г., озаглавени „Подготовката на комунистическия бунт“.
А.е. 2, л. 26; 1 док.; б.д.; спомен – ръкоп., чернова; Т. Боров – б.м.
Недовършен спомен, озаглавен „От Габрово до Юмрукчал, следконгресен излет“.
– С.

А.е. 3, л. 1–107; 105 док.; 1959...1978 г.; бележки, изрезка от вестник – ръкоп. и печатно; Т. Боров

Със спомени за другарството му с Христо Ясенов през 20-те години на 20 в.: посещение на любими места и кръчми, обща любов към поезията, за характера и душевността на Хр. Ясенов, отношението
му към политическата действителност; приятелството им с Никола Балабанов, Николай Фол и Кочо Щъркелов; изрезка от в. „Литературен фронт“ със статия, посветена на Христо Ясенов.
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А.е. 3, л. 108–255; 7 док.; 19 авг. 1975...май 1979 г.; спомени – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
За младостта на фондообразувателя, озаглавени  „С Христо Ясенов и другите в 20-те години. Спомени и материали“, „Аджамийски години“, „С Джо в 20-те години“; кратка библиография за Христо Ясенов.
А.е. 3, л. 256–362; 2 док.; 12 юли 1921 г., след 1977 г.; библиографска справка, стихосбирка – машиноп. и печатно.; Т. Боров, Христо Ясенов – С.
Библиографска справка за Христо Ясенов, разделена на дялове: от Хр. Ясенов и за Хр. Ясенов;
стихосбирката на Христо Ясенов „Рицарски замък“ с посвещение на Т. Боров.
А.е. 4, л. 1–47; 5 док.; 1919–1920 г.; записки, програма – ръкоп. и печатно; Т. Боров, Софийски
университет – С.
Бележки и записки на Т. Боров като студент в СУ; на лекцията на проф. Ив. Шишманов по сравнителна литературна история; програма на лекциите в СУ през лятното полугодие на 1918/1919 г.
А. е. 4, л. 48–336; 53 док.; 1919–1920 г.; записки на лекции, бележки, преводи, части от реферати
– ръкоп.; Т. Боров – С.
Записи на лекциите на професорите на Т. Боров в Софийския университет: Б. Цонев, М. Арнаудов,
Б. Пенев, Ст. Младенов, Л. Милетич; части от рефератите „За критиката“, „Ценни наченки“, „За научната
дейност на проф. Шишманов“, „За новото пълно издание на „Кървава песен“ и др.
А.е. 5, л. 1–205; 10 док.; 1919–1920 г.; записки на лекции, бележки – ръкоп; Т. Боров – С.
Записки на   лекции на професорите на Т. Боров: М. Арнаудов, Ст. Младенов, Ст. Романски, Б.
Цонев; за изучаване на руски, полски и английски език в университета.
А.е. 6, л. 1–78; 40 док.; 1919 г., 1919–1920, б.д.; бележки, варианти на статии – ръкоп.; Т. Тодоров,
Б. Пенев – С.
Бележки и варианти на  статиите „Социалистическа критика на нашата литература“ и „Идилиите
на Петко Тодоров на немски“; поправки от  Б. Пенев с молив.
А.е. 7, л. 1–150; 26 док.; 1920 г.; бележки, варианти на статии – ръкоп.; Т. Тодоров, М. Арнаудов
– С. до директора на Университетска библиотека – С.
„Кирил Христов – историко-литературен и критически очерк“; „Една бележка за новото пълно
издание на П. Славейковата „Кървава песен“; „Подмазливост“ от Теофраст“; „Нашите литературни нрави.
К. Христов. (Литературно-исторически справки)“; с молба да позволят на студента Т. Тодоров да работи в
Университетска библиотека.
А.е. 8, л. 1–118; 6 док.; 1921 г.; разпис на лекциите, календарче, стихотворение, бележки от
упражнения, тетрадка със записки и рисунки – печатно и ръкоп., бълг. и нем. ез.; Софийски университет, Т. Тодоров – С.
На Софийския университет за учебната 1921/1922 г.; „За книжовните трудове на д-р Ив. Д. Шишманов“; на лекции по стара българска литература, по немски език и др.
А.е. 9, л. 1–218; 4 док.; 1919, 1922–1923 г.; разпис на лекциите, бележки на лекции – печатно,
машиноп. и ръкоп.; Софийски университет, Т. Тодоров – С.
На Софийския университет за учебната 1922/1923 г.; на лекциите на проф. Б. Пенев: „История на
новобългарската литература“, „Новобългарска литература – конспект и библиография“ и „Грамотите на
българските царе“.
А.е. 10, л. 1–10; 8 док.; б.д.; разказ, бележки, стихотворение, заемни бележки – чернови, недовършени, ръкоп. и печатно; Т. Тодоров, [Университетска библиотека на СУ] – С.
Студентски литературни опити на Т. Тодоров – „Криеница   (Скица от дребния живот)“, „Седиме
сами“ и др.; заемни бележки от читалнята на Университетска библиотека, попълнени от студента Т. Тодоров.
А.е. 11, л. 1–3; 3 док.; 4 ноем. 1930 г., б.д.; писмо, бележка, въпросник – машиноп. и ръкоп.; Министерство на народното просвещение, Н. Балабанов, Т. Боров – С. до Тодор Боров – С.
С молба да даде сведения  за себе си, нужни за издаването на Чешка енциклопедия; с биографични
данни за името, живота и по-важни публикации на фондообразувателя.
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2. Биографични
А.е. 12, л. 1–4; 3 док.; 9 септ. 1917 г., 27 апр. 1918 г., б.д.; удостоверения, родословно дърво – ръкоп.; Районен комитет за стопански грижи и обществена предвидливост, Русенска държавна мъжка
гимназия, Т. Тодоров, неизв. автор – Лом, Русе, б.м.
Във връзка с приспадането на Т. Цв. Тодоров от продоволствените списъци на гр. Лом поради преместването му в гр. Русе; за пътуване на ученика Т. Тодоров от Русе до Лом и обратно;  на рода на Т. Боров,
произхождащ от фамилия Циганеловци от с. Дългошевци, Ломско.
Забележка: Родословното дърво е дело на неизвестно лице, поправките са на Т. Боров.
А.е. 13, л. 1–32; 23 док.; 5 март 1919...10 юни 1919 г., б.д.; писма, позив, петиция, заявление,
телеграми, пликове – ръкоп.; Т. Тодоров, абитуриенти от гимназиите в София, Станимака (дн. Асеновград), Стара Загора, Самоков, Габрово, Варна, Видин, Казанлък, Сливен, Търново, Пловдив,
Плевен, Шумен до учениците във Втора мъжка гимназия, министъра на народното просвещение,
Т. Тодоров – С.
В подкрепа на прогласените искания на учениците от ІІ мъжка гимназия  в София до министъра на
просвещението да им се направят облекчения  за предстоящия зрелостен изпит, предвид тежките следвоенни условия в страната.
А.е. 14, л. 1–5; 5 док.; 18 апр. 1921...4 ян. 1922 г.; удостоверение, съобщение, заявление бележка,
адресен билет – ръкоп.; Софийски университет, Софийска жилищна комисия, Т. Тодоров – С.
Във връзка с проблеми по отношение на обитаваната от Т. Тодоров квартира на ул. „Патриарх Евтимий“, № 1 в София; с биографични данни за фондообразувателя.
А.е. 14, л. 6–10; 5 док.; 20 ян. 1922...3 юни 1931 г.; свидетелства, заявления – ръкоп.; Окръжно
трудово бюро, Т. Боров – гр. Видин, С., до началника на бюрото за доброволци – С.
В уверение на това, че Тодор Цв. Тодоров се е явил на наборна комисия и е отложен, поради факта,
че е редовен студент; във връзка с неотбитата временна трудова повинност и молбата на Т. Боров да откупи
полагащата му се трудова повинност.
А.е. 15, л. 1–24; 5 док.; 21 май 1926...1930 г.; читателска карта, задграничен паспорт, карта от
немските железници, бележка и календарче – ръкоп. и печатно; бълг. и нем. ез.; Българска народна
библиотека, Министерство на външните работи на Царство България, Немски железници, Издателство на университета в Лайпциг, Т. Боров – С., Лайпциг, Германия, б.м.
На Тодор Боров като читател на библиотеката; за пътуванията на фондообразувателя и с биографични данни за него; календарче с рекламна цел на Лайпцигския университет.
А.е. 15, л. 25–48; 8 док.; 20 септ. 1927...18 юни 1928 г., б.д.; писма, молби, удостоверения, тетрадка за разписвания – ръкоп.; Тодор Цв. Тодоров (Боров) Прокурорски надзор, Градско общинско
управление – гр. Лом до околийския началник и Дирекцията на полицията – Лом.
Във връзка с поставянето на Т. Боров под полицейски надзор и интернирането му в гр. Лом  след
завръщането му от Германия; с подробни сведения за живота  на фондообразувателя до този момент; с
настояване да бъде освободен от полицейския надзор, за да може свободно да замине за София; на Т. Боров
за трикратно ежедневно разписване в полицията.
А.е. 16, л. 1–11, 11 док.; 20 май 1929...29 септ. 1931 г., б.д.; писма, заявление, молба, извадка от
протокол – ръкоп., машиноп.; Университетска библиотека, Иван Скачоков, Т. Боров – С. до Т. Боров, Георги Крушков, Маньо Стоянов, Академичен съвет при СУ – С.
Относно кандидатстването на Т. Боров за длъжността „библиотекар“ в Университетска библиотека; с уверение, че Т. Боров ще напусне до 1 септ. 1931 г. досегашната си длъжност на пазител; с молба да
се отмени насрочения  конкурс и директорът на библиотеката да назначи по своя преценка подходящия
кандидат.
А.е. 16, л. 12–15; 4 док.; 5 март 1930...31 авг. 1931 г.; призовки – ръкоп. и печатно; Съдия-изпълнител при окръжен съд, Ломски мирови съдия, Епархийски съд, Софийски мирови съдия – С., Лом
до Тодор Тодоров Боров – С.
За внасяне дължима сума на Йордан П. Николов; в качеството му на свидетел по дела.
А.е. 16, л. 16–33; 17 док.; 15 окт. 1934...[1947 г.]; писма, биографии, заявление, статия, характе18

ристика – машиноп., ръкоп., печатно; бълг. и нем. ез.; Александър Балабанов, Т. Боров, б.а. – С. до
министър Янаки Моллов, ректора на СУ, б.а. – С.
Ал. Балабанов  предлага Т. Боров да заеме поста директор на Народната библиотека, с подробни
биографични данни за фондообразувателя и списък на по-важните му научни трудове; с молба да бъде
назначен за директор на Университетска библиотека.
А.е. 16, л. 34–37; 3 док.; 2 февр. 1937...1938 г.; бележки за пътуване, открит лист – ръкоп. и печатно; Български железници, Българска земеделска и кооперативна банка – С. до Т. Боров – С.
За пътуване с намаление по линиите София – Земен и София – Своге и обратно; с биографични
данни за Т. Боров.
А.е. 16, л. 38–45; 6 док.; 19 септ. 1944...18 юли 1959 г.; молба, повиквателна заповед, сведения,
призовки – ръкоп. и печатно; Т. Боров, Първо военно окръжие, Министерство на вътрешната търговия, СБП, Окръжен съд – С., Враца, Михайловград до началника на отдел ІV при щаба на войската,
Т. Боров – С.
Да бъде отменено назначението му като преводач във въпросния отдел на армията; за явяване на
обучение; с данни за семейството на Т. Боров, за творческите му задачи и бъдещи планове; заявяване в
съда като свидетел по дело.
А.е. 16, л. 46–59; 13 док.; 1916 г., 1930 г., б.д.; визитни картички – ориг.
На Т. Боров с биографични данни за него.
А.е. 16, л. 60–65; 2 док.; 5 ян. 1949...25 май 1950 г.; пропуск, диплома – ръкоп. и печатно; Комитет
за изкуство и култура, Международен музей по керамика – С., Фаензе, Италия до Т. Боров – С.
За свободното влизане на Тодор Боров в КИК през работно време; във връзка с възобновяването на
Музея по керамика.
А.е. 17, л. 1–37; 20 док.; 16 дек. 1960...25 февр. 1961 г., б.д.; приветствия, обръщение, бележки,
списъци, писма, статии във вестници, телеграма – ръкоп., машиноп. и печатно, бълг., англ., нем.,
руски ез.; Т. Боров, Университет в Осло, Секция по библиография към ЮНЕСКО, Д. Иванчев, Съюз
на българските писатели, Библиотека на Станфорския университет, Публична библиотека на Ню
Йорк, Лондонски университет, Библиотека на Оксфордския университет – Швеция, САЩ, Великобритания, С.
Във връзка с честванията на 60-годишнината на Т. Боров; с благодарност към изразеното признание на колегите; със списъци на присъстващите на тържествената вечеря и на обадилите се по телефона с
поздравления; за творческите успехи на Т. Боров в областта на библиографията; в. „Литературен фронт“,
„Работническо дело“ и „Софийски университет“ за 60-годишнината на проф. Т. Боров и награждаването
му с орден „Кирил и Мeтодий“ – І степен; с биографични данни за фондообразувателя.
А.е. 17, л. 38–61; 5 док.; б.д.; бележки, реч – ръкоп. и машиноп.; Т. Боров, б.а. – С.
С подробности за тържественото честване на 60-годишния юбилей на проф. Т. Боров; за получените поздравления от българските държавни ръководители и от колеги и сродни институции от Балканите,
Европа, СССР и САЩ.; отговор на Т. Боров на изразените благопожелания.
А.е. 17, л. 62–67; 6 док.; 1966...30 ян. 1984 г.; стихотворение, списъци – ръкоп.; Михаил Ковачов
Драгалевски, Т. Боров – С.
С посвещение на Т. Боров по случай 65-ия му рожден ден; с имената на личностите от страната и
чужбина, поздравили Т. Боров по случай рождения му ден.
А.е. 18, л. 1–22, л. 5-а–5-д; 21 док.; 5 юни 1932 г., 14 май 1964...1985 г.; вестник, програма, самолетни билети, бележки, адресна карта, шаржове – ръкоп. и печатно; бълг. и шведски ез.; Туристическо бюро „Родина“, Т. Боров, Харитина Борова, Цветан Тодоров, Донков, б.а. – Упсала, Швеция,
С., б.м.
Шведски вестник със снимка и кратка статия за Т. Боров от посещението му в Упсала; билети от пътуването на семейство Борови до Стокхолм и Париж; по семейни и битови проблеми на фондообразувателя; с биографични данни за Т. Боров; графични портрети и шаржове, както и опит за екслибрис от неизвестен художник.
А.е. 18, л. 23–39; 4 док.; б.г. [след 1980 г.]; биографии и библиографии – машиноп.; б.а., Т. Боров
– [С.].
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Със сведения за живота  на фондообразувателя и подробно за публикуваните от него трудове в
страната и чужбина.
А.е. 18, л. 40–136; 17 док.; 28 февр. 1994...16 май 1994 г.; писма, спомени – машиноп.; Ал. Дипчикова, Иван Сестримски, Лиляна Велинова, Дора Ганчева, Радка Пейчева, Илчо Димитров, Диана
Икономова, Ивайло Славчев, Мария Въжарова, Соня Рашева – С.
С молба да напишат свои спомени за Тодор Боров, които ще бъдат публикувани в проектиран сборник или в сп. „Библиотека“; спомени за Т. Боров със сведения за неговия характер, житейски и творчески
път.
А.е. 19, л. 1–6; 4 док.; 21 май 1929...26 март 1932 г.; медицинско свидетелство, писмо, копие от
рентгенова снимка, съобщение – ръкоп. и печатно; д-р Ал. Николаев, Лечебница на банковите служители, б.а. – С.
Във връзка със здравословното състояние на Тодор Боров; с диагноза на лекуващия лекар и копие
от рентгенова снимка на белите дробове на Боров.
А.е. 19, л. 7–27; 17 док.; 25 юли 1943...22 септ. 1949 г.; рецепти, резултати от изследвания, ЕКГ
– ръкоп. и печатно; д-р Борис Клайн, Лабофарма, д-р Доброволски, д-р Хаджииванов, д-р Николов,
б.а. – С.
За здравословното състояние на Т. Боров и съпругата му.
А.е. 19, л. 28–34; 7 док.; 29 дек. 1955...31 май 1977 г.; повиквателна бележка, квитанция; изследвания, ЕКГ, покана, поръчка – печатно и ръкоп; Здравен пункт при Държавна библиотека, д-р
Мавродинов, главен лекар към СГНС, б.а. – С.
За рентгенов преглед, зъболечение, реваксинация и други здравни изследвания на фондообразувателя.
А.е. 19, л. 35–41; 6 док.; 13 авг. 1982...3 февр. 1986 г.; изследвания, епикриза, бележка – ръкоп. и
машиноп., бълг. и френски ез.; д-р Жаклин Дюрел, Военна болница – Париж, С.
Във връзка с влошеното зрение на проф. Т. Боров; за приемане за лечение в болницата.
3. Документи за материалното състояние  на фондообразувателя
А.е. 20, л. 1–25; 24 док.; 8 апр. 1921...1929 г.; сметки, квитанция, разписки, пощ. карти, писмо,
купони, полици – ръкоп. и печатно, бълг. и нем. ез.; Немско общество за книжна търговия, Т. Тодоров, Ломска популярна банка, БДЖ, комисионери Георгиев – Пизанти, Кооперативно сдружение
при СУ „Солидарност“ – Лайпциг, Германия, Лом, С.
Във връзка с дължими суми от фондообразувателя за книги и други стоки; за приемането на Т.
Боров за член на Ломската популярна банка; полици от 1000, 2000 и 5000 лв., подписани от Т. Боров.
А.е. 21, л. 1–21; 19 док.; 15 ян. 1930...8 дек. 1931 г.; разписки, пощ. карти, удостоверение, писма,
бележка, полици – ръкоп. и машиноп.;
Т. Тодоров-Боров, Ломска популярна банка, Министерство на външните работи, СУ, Павел
Гешев, Книжен склад „Анев – Радивоев“, Страхил Каменов, Редакция на в. „Север“ – Лом, С.
За получени и издължени суми от Тодор Боров; за внесена пътна такса; с условия за наемане на апартамент от фондообразувателя на ул. „Цар Шишман“ № 29 в столицата; във връзка с абонамента на вестник
„Север“.
А.е. 21, л. 22–40; 20 док.; 5 ян. 1932...31 дек. 1933 г.; разписки, облигации, пощ. карти, бележки
– ръкоп. и печатно; Т. Боров, Германска книжарница, Спестовно-заемна каса на служителите при
Българска земеделска банка, Софийска популярна банка, Ломска популярна банка – Лом, С.
Във връзка с материалното състояние на Т. Боров – за дължими и изплатени суми; абонамент на
„Красный библиотекарь“, „Справочник библиотекаря“ и др.
А.е. 22, л. 1–62; 31 док.; 18 ян. 1932...8 юли 1936 г.; известия, полици, писмо, заявление, устав и
спестовна книжка, разписки, купони – ръкоп., машиноп. и печатно, бълг. и нем. ез.; Спестовно-заемна каса на служителите при Българска земеделска банка, Немска книжарница, Т. Боров – С.
За изплатени и дължими парични суми от Т. Боров от различни спестовни влогове; с предложение
за закупуване на посочени нови книги; във връзка с напускането на Т. Боров като библиотекар в Българска
земеделска банка.
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А.е. 23, л. 1–9; 9 док.; 8 ноем. 1934...10 юли 1937 г.; полици, писма, призовки, част от плик – ръкоп., машиноп.; Банишорска популярна банка „Съгласие“, съдия-изпълнител при Софийския окръжен съд – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с взаимоотношенията на фондообразувателя с Банишорската популярна банка.
А.е. 24, л. 1–17; 17 док.; 3 ян. 1935...23 ян. 1941 г.; разписки, полици, съобщения, бележки – ръкоп. и машиноп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Ломска популярна банка, Немска книжарница, Кредитна
банка, б.а. –Лом, Берлин, С.
За получени и  дължими суми от страна на Т. Боров към различни банки; за отпечатани статии в сп.
„Подслон“; за доставени немски книги; за извършена ремонтна дейност.
А.е. 24, л. 18–29; 12 док.; 9 окт. 1936...14 февр. 1948 г.; съобщения, полици, пощ. карти – машиноп.
и печатно; Интернационална банка на България, Ючбунарска популярна банка, Банка български
кредит, Подуенска популярна банка, Собственишка кооперативна банка – С. до Т. Боров – С.
Относно забавени плащания на Ал. Балабанов и на Елин Пелин, на които Боров е поръчител; дължими суми от Т. Боров към различни банки.
А.е. 25, л. 1–21; 18 док.; 30 апр. 1938...25 май 1944 г.; съобщения, разписки, бележки, билети, обиколен билет, заявление, открит лист, меню – ръкоп., печатно, бълг., нем. ез.; Банка български кредит,
Димитър Белев, Международното дружество на спалните вагони и големите европейски експреси, Т.
Боров, БДЖ, Дирекция на полицията, ресторант „Сердика“ – С., Лом, Варна, Русе до Т. Боров, Главната дирекция на БДЖ – С.
За неплатени заеми на проф. Ал. Балабанов, на когото Т. Боров  е поръчител; извършени услуги; пътуванията на фондообразувателя из страната с ж.п. превоз; за получаване обратно на сумата от неизползван
билет; от посещение на Т. Боров и негови приятели в заведение с бележка върху гърба на листа с менюто.
А.е. 26, л. 1–6; 12 док.; [1939 г.]; акции с талони – печатно; Македонска народна банка – С.
Акции за собственост от 500 лв. всяка от капитала на банката с талони за получаване на дивиденти
от 1939 г. до 1959 г.
А.е. 27, л. 1–22, 22 док.; 2 февр. 1938...12 юни 1945 г.; съобщения, полици, пощ. карти, бележка –
печатно и ръкоп.; Ючбунарска популярна банка – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с изплащане на различни заеми, теглени от Т. Боров; от спестявания на фондообразувателя; неизплатени суми от страна на проф. Ал. Балабанов, на когото Т. Боров е поръчител; уведомяват го, че
сметката му в банката е без движение.
А. е. 28, л. 1–52, 52 док.; 1 авг. 1940...15 май 1944 г.; разписки, квитанции, покана, разпределителна карта, съобщения, фактура, удостоверение, заявление, бордеро, бележки – ръкоп., печатно и
машиноп, бълг. и нем. ез.; Хр. Филимонов, Данъчно управление, Печатница Книпеграф „Петров и
Анев“, Главна дирекция на пощите, Съюзна шивашка потребителна кооперация, Български библиографски институт (ББИ), Немска книжарница, Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ),
Столична голяма община, Т. Боров, ССК „Подслон“, БНБ, Фирма „А. G. Alegro“, СУ „Св. Кл. Охридски“ – С., Цюрих, Люцерн, Швейцария до Кмета на район „Красно село“, Т. Боров – С.
За извършени битови ремонти, подвързани книги, проведени телефонни разговори, закупени стоки
на фондообразувателя; с купони за стоки от първа необходимост; платени данъци за 1942 г.; с настояване от
Т. Боров да му се изплати сумата за откраднатата му оградна мрежа в Боянското землище; получени суми от
ССК „Подслон“; платени суми на ББИ като наемател в сградата на ул. „Цар Крум“, № 15; за получен апарат
за точене „Алегро“; проведени изпити и изнесени лекции в СУ.
А.е. 29, л. 1–26; 26 док.; 21 септ. 1941...7 юни 1943; разписки, фишове, бележки, купони – ръкоп.
и печатно; Кооперативна взаимо-спомагателна каса на служителите при Българска земеделска и
кооперативна банка, Т. Боров – С.
За получени стоки и пари; получени месечни заплати и направени удръжки; на различни суми по
кредитни листове.
А.е. 30, л. 1–21; 20 док.; 26 ян. 1945... септ. 1950; разписки, известия, талон, писмо, квитанция,
фактура, бележки, карта за собственици и наематели, разрешително, опис, полици, молба – ръкоп.
машиноп. и печатно, бълг. и шведски ез.; ПТТ станция, Софийско данъчно управление, магазин „Скоман“, БНБ, Централна агенция на Димо Д. Заимов, Обущарска ТПК „9 септември“, Столично коми21

сарство на разпределението, Дирекция на разпределението, Банка Български кредит, Ючбунарска
популярна банка, издателство но БРП (комунисти), Т. Боров – Стокхолм, Лом, С. до началника на
водопроводното отделение при Столичния градски народен съвет, Т. Боров – С.
Да се яви за справка в данъчното управление и в БНБ; за смяна на телефонен пост и проведени
телефонни разговори; за поръчки от магазин за облекло и обувки; за поправка на обувки; с биографични
данни за фондообразувателя и семейството му; с разрешение да изпрати хранителни продукти от гр. Лом
до близките си в София; внесени пари от Т. Боров в БНБ; със списък на нужните покупки от Швеция на
семейството на Т. Боров, за дължими суми от фондообразувателя; за водоснабдяването на квартал на Бояна от Удов кладенец.
А.е. 31, л. 1–36; 35 док.; 21 авг. 1951 г...17 юли 1969 г.; квитанции, сметки, удостоверения, писма,
бележки, съобщение, протокол, разписка, молба, карта, преписка, фишове, бордеро – ръкоп., машиноп. и печатно, бълг. и шведски ез.; ДИ „Наука и изкуство“, Мартин Вайнсбергер, Сталински народен
съвет, Издателство на Националния съвет на ОФ, Българска инвестиционна банка, Софийски държавен университет; Околийски финансов отдел, Георги Чайковски, ДЗИ, Български библиографски
институт, Министерство на транспорта и съобщенията, Централно статистическо управление, БНБ,
Българска външнотърговска банка, ДСК, Софжилфонд, Т. Боров – Лом, С. до Кирковски районен
съвет, Т. Боров – С.
За получени хонорари; дадени пари за извършени битови ремонти, платени данъци, получена заплата; отхвърлена жалба на фондообразувателя за намаление на данъка; дадени картини на Ал. Жендов за
предстояща изложба; официален отказ на Т. Боров от наследството на баща му Цветан Тодоров; за изплатена застраховка; преписка на Т. Боров във връзка с нежеланието на наемател да напусне част от вилата му
в Бояна; закупена валута; пътуването на фондообразувателя в Скандинавските страни.
А.е. 32, л. 1–6, 6 док.; 15 авг. 1969...14 окт. 1971; бележки, касови бележки, известия, квитанция
за внос – ръкоп. и печатно.; Т. Боров, ДСП „Кореком“, ПТТ станция, Столична митница – С. до Т.
Боров – С.
За дадени пари на В. Чепишев; получен радиатор; с пощенски запис и писмо; получени каталози.
А.е. 33, л. 1–17; 17 док.; 19 ян. 1968...9 авг. 1977 г.; разписки, фактура, съобщение, списък – ръкоп. и печатно; Пощенска станция, Главно управление на съобщенията, Т. Боров – С. до Т. Боров
– С.
За изпратени от фондообразувателя препоръчани писма и колети в: Дубна и Ленинград – СССР,
Париж, Осло, Букурещ, Варшава, София, Швейцария, Дания, Австрия, ГФР, ГДР, Италия, Франция, Канада; за дадено капаро за официална вечеря по случай 80 г. на Елисавета Багряна; получен хонорар за статия;
списък на необходими хранителни покупки.
А.е. 34, л. 1–5; 5 док.; 1981...14 окт. 1985 г.; бележка, съобщение, заявка, кредит-извлечение,
разпореждане – ръкоп., печатно; проф. Антонов, Т. Боров, ИК на Районен народен съвет, Централни
хали, ДСК, Комитет по труда и социалното дело – С. до Т. Боров, Иван Т. Тодоров – С.
С напътствия за живота на човек след 40 години; с предписание да се оформи оградата на имота на
Т. Боров в Бояна; на поръчани от Т. Боров хранителни стоки от Централни хали; за налични пари в сметката; за увеличение личната пенсия на проф. Т. Боров.
А.е. 35, л. 1–6, 6 док.; б.д.; разписка, лични сметки и списъци – ръкоп.; Т. Боров, [Харитина
Тодорова] – С.
Разписка за даване картина на В. Стоилов, собственост на Т. Боров, за участие в изложба; лични
сметки на фондообразувателя, свързани със семейния му бит.  
А.е. 36 – свободна архивна единица.
ІІ дял: Кореспонденция
1. От фондообразователя
А.е. 37, л. 1–2; 2 док.; б.д.; препоръка и плик – ръкоп., чернова; Тодор Боров – С. до Институт
по сравнителна патология при БАН – С.
На Росица Хаджисотирова за постъпването ѝ на нова длъжност в Института по сравнителна патология при БАН.
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А.е. 38, л. 1; 1 док.; 3 юни 1968 г.; писмо – машиноп.; Тодор Боров – С. до Анатолий Д. Алексеев
– Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Благодари му за получения екземпляр от библиографията за И. А. Гончаров.
А.е. 39, л. 1; 2 док.; 19 септ. 1933 г.; пощ. карта и бележка – ръкоп; Т. Боров – С. до инж. Боян
Антонов – С.
С покана за среща.
А.е. 40, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Михаил Арнаудов – [С.].
Поздравява го за новия пост.
А.е. 41, л. 1–3; 3 док.; 12 март 1930 г., 18 март 1930 г.; писмо и пощ. карта с бележка – ръкоп.; Т.
Боров – С. до Никола Атанасов – С.
С молба Атанасов да му изпрати своя статия, която да бъде публикувана във втората книжка на
„Българска книга“; относно рецензия на пиесата на Влайков „Два се млади залибиле“.
А.е. 42, л. 1; 1 док.; 11 март 1965 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до проф. Г. Байкулеску –
Букурещ.
Съобщава му, че изпраща екземпляр от книгата, издадена по случай неговата 60-годишнина; интересува се от сборника по случай 70-годишнината на акад. Г. Байкулеску, за който е пратил своя статия, но
още не е получил екземпляр.
А.е. 43, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., чернова; [Т. Боров] – С. до Бакалов – [С.].
Относно желанието му вестник „Пари–София“ да се получава и в Българския библиографски институт.
А.е. 44, л. 1–2; 2 док.; 25 септ. 1944 г., б.д.; писмо и бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Ал. Балабанов – б.м.; Т. Боров, Митов, Цанев – С. до Ал. Балабанов – Карловски бани.
Със сведение за назначението му за директор на Народната библиотека в София, уволнението на
Райчо Райчев и за срещата му с проф. Чолаков в Панчарево; интересуват се кога ще се върне в София.
А.е. 45, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп.; Т. Боров – С. до Боян Балабанов – С.
Съобщава му, че поради повредено зрение не може да присъства на честването му.
А.е. 46, л. 1; 1 док.; 30 септ. 1976 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – [С.] до К. Балабанова – [С.].
С благодарност за положените грижи за здравето му.
А.е. 47, л. 1; 2 док.; 25 юни 1959 г., б.д.; писмо и бележка – машиноп., ръкоп., чернова; Т. Боров
– С. до Иван Башев – С.
Във връзка с молбата на Йоханес Мюлер да прекара отпуската си в Балчик; относно отсъствието
на Хр. Тренков от колектива на Народна библиотека за шест месеца и намирането на негов заместник.  
А.е. 48, л. 1–3; 3 док.; 9 март 1959 г., 5 март 1960 г., б.д.; писма – машиноп.; Т. Боров – С. до проф.
Павел Н. Берков – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С благодарност за изпратените му отделни отпечатъци от статиите на проф. Берков; за пътуването
на Т. Боров до Берлин, където е изнесъл лекции; относно статията, изпратена по повод 60-годишнината
на Берков; уведомява го за намеренията на управляващите да ликвидират библиографския институт; във
връзка със статия за А. П. Шопов, написана от Берков, и за поместването ѝ в Годишника на института, т. 7.
Ае. 49, л. 1; 1 док.; 24 ян. 1947 г.; писмо – ръкопис., чернова; Т. Боров – С. до Атанас Бешков –
Свищов.
Относно намирането на най-добрите географи и икономисти, които да напишат труд и да запознаят
съветските читатели с икономиката и географията на България; моли проф. Бешков да посочи лица, които
биха били подходящи.
А.е. 50, л. 1–2; 2 док.; 27 февр. 1964 г., б.д.; писмо и телеграма – машиноп.; Т. Боров – С. до Немската библиотека, централен бюлетин по библиотечно дело – Лайпциг, Германия.
Потвърждава с благодарност, че е получил два екземпляра от тяхна публикация, посветена на неговия 60-ти рожден ден; с поздравления по повод 50-годишнината на библиографския институт при Немската библиотека.
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А.е. 51, л. 1; 1 док.; [17 май 1965 г.]; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до службата за публикации при Немската държавна библиотека – Берлин.
Изразява благодарността си за доставените броеве от „Известия  за научно библиотекознание на
ГДР“.
А.е. 52, л. 1; 1 док.; 4 март 1961 г.; писмо – машиноп; Т. Боров – С. до директора Арайс на
фундаменталната библиотека при Академията на науките на Латвия – Рига.
Благодари му за поздравленията и подаръка по случай неговата 60-годишнина.
А.е. 52а, л. 1; 1 док.; 5 апр. 1961 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. Ягелонска университетска
библиотека – Краков, Полша.
Благодарности за поздравленията по случай 60-годишнината.
А.е. 53, л. 1–2; 2 док.; 29 апр. 1960 г.; писмо – ръкоп., машиноп., ориг. и чернова; Т. Боров – С.
до Павел М. Богачов – Москва.
С молба да се изпрати покана за предстоящата конференция по въпросите на комплектуването,
на която да участва ст. научен сътрудник Божана Троянова.
А.е. 54, л. 1–2; 2 док.; 29 ян. 1973 г., 3 юли 1979 г.; писма – машиноп.; Т. Боров – С. до Иван
Богданов – [С.].
Благодари за изпратената книга „Българска литературна периодика“ и споделя мнението си; относно изпратеното копие от изложението му до Т. Живков от 1970 г.; моли И. Богданов да му изпрати
копие от своето писмо до Народната библиотека във връзка с издадения от нея т. 1 на „Български книги
1878–1944“.
А.е. 55, л. 1–3; 3 док.; 16 февр. 1961 г., 18 окт. 1962 г., 14 февр. 1963 г.; писма – машиноп.; Т.
Боров – С. до Богдан С. Боднарски – Москва.
Благодари за получените поздравления по случай 60-годишнината си; с благодарност за изпратената книга на Здобнов „Синхронически таблици на руските библиографии“, излязла под редакцията
на проф. Богдан Боднарски; благодари за хубавите думи по повод на т. 1 от „Български периодичен печат“.
А.е. 56, л. 1; 1 док.; 13 септ., 1983 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Сашо Божинов – [С.].
С благодарност за положените грижи за здравето на сестра му.
А.е. 57, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Тодор Боров – С. до Бойчо Бойчев – С.
Поздравява го за полученото високо отличие.
А.е. 58, л. 1; 1 док.; 10 дек. 1923 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до Сава [Боковски] – б.м.
Относно редактирането и издаването на списание и условията, които поставя Т. Боров.
А.е. 59, л. 1–2; 2 док.; 30 юни 1975 г., б.д.; бележка и разписка – ръкоп.; Т. Боров – С. до семейство проф. [Георги] Боршуков – С.
Изказва съболезнования към свой приятел.
А.е. 60, л. 1; 1 док.; 5 март 1984 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Лиляна Босева – С.
Изказва съболезнования.
А.е. 61, л. 1–20; 13 док.; 10 февр. 1954...25 март 1983 г., б.д.; писма, бележки, телеграма, разписки – ръкоп.; Т. Боров – С. до Иван Бояджиев – Стокхолм.
Благодари за новогодишната картичка и колет; във връзка с пътуването му до Париж, Германия
и Швеция; уведомява го, че е получил телеграмата; за организирано от студентите честване на неговата
75-годишнина и прощалната му лекция; за невъзможността на Боров да намери книгата на С. Табаков
„История на Сливен“, предлага на Иван Бояджиев книжката на Маньо Стоянов „Когато Пловдив беше
столица“; относно гостуването на Лилан в София и проблема с намаленото му зрение; във връзка с пътуването му до Париж, за лечение, изпраща му том 3 на „История на България“; честити му Ивановден;
във връзка със здравословни проблеми, за разговора със сестрата на И. Бояджиев, благодари за получената пратка; поздравява семейството му за Новата година и разказва за своето ежедневие.
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А.е. 62, л. 1–2; 2 док.; 10 май 1952 г.; писмо – ръкоп., машиноп., ориг. и чернова; Т. Боров – С. до
Петко Бояджиев – Червен бряг.
Относно общите правила за форматно и систематично нареждане на лавиците в ж.п. библиотеката
в Червен бряг; уведомява го, че Държавната библиотека „Васил Коларов“ издава мултиграфни фиши, но
те са само за нейни нужди.
А.е. 63, л. 1–5; 4 док.; 16 ноем. 1977 г., 5 дек. 1977 г., б.д.; писмо, писмо с плик, каталожен фиш,
бележка – ръкоп., машиноп.; [Т. Боров] – [С.] до [Димитър] Бошнаков – [С.].
Относно справка за книгата на Реми дьо Гурмон „Цветове“; справка за преведените и издадени на
български език като отделни книги произведенията на Кнут Хамсун.
А.е. 64, л. 1–3; 2 док.; 10 окт. 1963 г., 23 окт. 1963 г.; писма – машиноп., препис; Т. Боров – С. до
Братанов – Стокхолм; Братанов – Стокхолм до Т. Боров – С.
Във връзка с отлагане на пътуването му до Стокхолм; изказва съжаление, че Боров не е отишъл в
Швеция, тъй като е добре познат в културните среди.
А.е. 65, л. 1; 1 док.; б. д., писмо – ръкоп., чернова, нем. ез.; Т. Боров – [С.] до Курт Брюкман,
началник отдел в Държавния секретариат за висше образование – Берлин.
С молба да ходатайства на студентката Мария Василева Радославова да бъде прехвърлена в специалност „Илюстрация“.             
А.е. 66, л. 1–3; 2 док.; [1958 г.]; писмо и бележка – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до Александър
Бурмов – Москва, С.
Честити му новата 1958 г.; за предстоящо заседание, на което трябва да присъства.
А.е. 67, л. 1–2; 2 док.; 10 апр. 1953 г., 11 апр. 1953 г.; писмо и бележка – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до редакцията на вестник „Литературен фронт“ – С.
За оригинала на писмо на Левски, което се съхранява в Български исторически архив при ДБВК в
архива на К. Цанков.
А.е. 67а, л. 1; 1 док.; 7 март 1960 г.; писмо – машиноп., нем.ез.; Т. Боров – С. до Урсула Витброд
– Берлин.
С пожелание за успешна работа, служебни въпроси.
А.е. 68, л. 1; 2 док.; б.д.; телеграми – ръкоп., чернови; Т. Боров – б.м. до Тодор Владигеров – б.м.,
Парасников – Разград, Ели – б.м.
За пътуване с параход от Свищов и Русе.
А.е. 69, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – [С.] до Панайот Вучков – с. Живково, Ихтиманско.
По битов въпрос.
А.е. 70, л. 1; 1 док.; 2 септ. 1983 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до д-р Въжаров – [С.].
Във връзка с влошеното му зрение.
А.е. 71, л. 1–2; 2 док.; 17 февр. 1947 г.; писмо и резолюция – ръкоп. и машиноп.; Т. Боров, Каранова – С. до Вълев – [С.].
Относно изпратени книги за икономиката и географията на България.
А.е. 72, л. 1; 1 док.; 26 апр. 1982 г.; писмо – ръкоп., чернова, нем. ез.; Т. Боров – С. до Галис –
Осло.
За  предстоящо пристигане на Блага Димитрова в Осло във връзка с поставянето на нейната пиеса „Д-р Фаустина“; очакваното излизане на сборника в чест на 80-годишнината на Боров.
– С.

А.е. 73, л. 1; 1 док.; [1957 г.]; телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до акад. Сава Гановски
Поздравява го за 60-годишнината му.
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А.е. 74, л. 1; 1 док.; 9 февр. 1984 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – [С.] до проф. Геземан –
Саарбрюкен, Германия.
Изразява благодарност за полученото изследване „Българският език, литература и история“; изпраща  му „Книга и литература“.
А.е. 75, л. 1–8; 3 док.; 24 май 1983 г.; писма с плик – ръкоп., машиноп., ориг. и чернова; Т. Боров
– С. до Николай Генчев – С.
Изказва мнението си за книгата на Н. Генчев „Васил Левски“.
А.е. 76, л. 1–3; 3 док.; 19 септ. 1982 г., 20 септ. 1982 г.; телеграма, разписка, известие – ръкоп.,
чернова; Т. Боров – С. до Никола Георгиев – С.
Във връзка с написана статия.
А.е. 77, л. 1–2; 2 док.; 31 май 1955 г., 20 ян. 1972 г.; писма – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до
Гец – С.
Моли го да му съдейства при даване ход за разглеждане на петиция; благодари за изпратените книги и го запознава с работата си по издаването на събраните съчинения на Елин Пелин.
А.е. 78, л. 1; 1 док.; 5 февр. 1975 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Филип Гинев – С.
Относно откритите от английската публицистка от български произход Р. Придам архивни материали за английския лекар и журналист д-р Хъмфри Сандуйт.
А.е. 78а, л. 1; 1 док.; 14 дек. 1954 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Кирил Горанов – С.
Относно сценарий за филм по „Службогонци“ на Иван Вазов.
– С.

А.е. 79, л. 1–3; 2 док.; б.д.; писмо с плик – ръкоп., ориг., чернова; Т. Боров – С. до Кирил Гривек
Във връзка с романа на Гривек за морето, който Боров не е успял да прочете.

А.е. 80, л. 1–2; 1 док.; 11 ноем. 1963 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Ленарт Грюнберг – Упсала, Швеция.
По  здравословни причини му се е наложило да отложи посещението си в Швеция, интересува се
докога остава в сила поканата.
А.е. 81, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – [С.] до Божидар Дамянов – [С.]
С молба да даде на Никола Балабанов 600 лева.
А.е. 82, л. 1; 1 док.; 3 септ. 1953 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Декана на Филологическия факултет при Софийския университет – С.
За група негови студенти от Филологическия факултет, които имат желание да се посветят след
завършване на образованието си на библиотечна и библиографска работа; с молба да им се разреши да се
явят на изпит към новата специалност библиотекознание и библиография при Философско-историческия
факултет.
А.е. 83, л. 1; 1 док.; 27 май 1959 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до декана на Философско-историческия факултет при СУ – С.
Уведомява го за командировката си в Румъния.
А.е. 84, л. 1; 1 док.; 4 февр. 1976 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Борис [Делчев] – С.
По личен въпрос.
А.е. 85, л. 1; 1 док.; 28 юни 1934 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до проф. Н. С. Державин – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Изпраща му свои статии; моли го да му изпраща редовно издаваните от Державин „Труды института слвяноведения“.
А.е. 86, л. 1; 1 док.; 21 окт. 1973 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Г. Джагаров – [С.].
С благодарност за съдействието по излизането на книга.
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А.е. 87, л. 1–2; 1 док.; 9 март 1930 г.; писмо с плик – ръкоп.; Т. Боров – С. до П. Джуджева – С.
За плащане на наем.
А.е. 88, л. 1–2; 2 док.; 13 окт. 1959 г., 20 дек. 1959 г.; писма – машиноп.; Т. Боров – С. до Диаманди – [Букурещ].
По служебни и битови въпроси.
А.е. 89, л. 1; 1 док.; 3 окт. 1983 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Димитров – б.м.
Относно невъзможността да даде сведения за д-р Ат. Димитров.
А.е. 90, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Михаил Димитров – Букурещ.
За получаване на пари.
А.е. 91, л. 1–3; 3 док.; 2 ян. 1982 г.; писмо, фактура и бележка – ръкоп., машиноп., чернова; Тодор и Харитина Борови – С. до Блага Димитрова – С.
Поздравяват я за 60-годишната ѝ; за закупен сувенир.
А.е. 92, л. 1; 2 док.; 5 септ. 1976 г.; писмо и бележки – ръкоп. и машиноп., чернова; Т. Боров – С.
до Димо – б.м.
Поздравява го за 90-годишнината; във връзка със строежа на НБ, желае да ангажира и арх. К. Калинов.
А.е. 93, л. 1; 1 док.; 8 дек. 1961 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до директора на държавно
издателство „Наука и изкуство“ – С.
Във връзка със забавяне отпечатването на т. 1 от „Български периодичен печат 1844–1944“.
А.е. 94, л. 1–7; 8 док.; 7 ян. 1958...29 март 1961 г.; писма, коректура – ръкоп., машиноп., чернова,
бълг., рус., чеш., нем. и фр. ез.; Т. Боров – С. до Ярослав Дрътина – Прага.
Във връзка с уреждане участието на български библиографи на конференция в Прага; поздравява
го за бюлетина на неговата библиотековедска катедра и засвидетелства подкрепата си; изказва съжаление
за невъзможността български студенти да отидат на обмяна на опит в Прага; изпраща му коректурата на
доклада от Пражката конференция; сърдечно благодари за изпратените поздрави по случай 60-годишнината на Боров.
А.е. 95, л. 1; 1 док.; [1977 г.]; телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до проф. Иван Дуйчев – С.
Поздравява го за 70-годишнината му.
А.е. 96, л. 1; 1 док.; 25 юни 1977 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до проф. Дъбов – [С.].
С благодарност за положените грижи за зрението му.
А.е. 97, л. 1–3; 3 док.; 24 септ. 1956 г., 11 окт. 1956 г., 12 окт. 1956 г.; бележки и писмо – ръкоп.,
машиноп., бълг., англ. ез.; Тодор Боров – С. до Лутер Евънс – Париж.
За изпратени снимки от визитата на Евънс в София.
А.е. 98, л. 1; 1 док.; 2 септ. 1983 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Ежков – [С.].
Благодари му за изпратената рецензия на сборника „Книга и литература“.
А.е. 98а, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Елин Пелин, Димо Корчев,
Д. Митов, Д. Киров – С.
С новогодишни пожелания.
А.е. 99, л. 1–3; 3 док.; 21 юли 1975 г., 4 юни 1977 г., 6 юни 1977 г., писма и разписка – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до Тончо Жечев – С.
Поздравява го за статиите му за Вазов, публикувани във вестник „Литературен фронт“, и „За един
стих на Ботев“; със сведение, че му изпраща един екземпляр от своята редакция на Ботевите стихотворения.
А.е. 100, л. 1–18; 3 док.; 2 юни 1965 г., 15 апр. 1970 г.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С.
до Тодор Живков – С., издателство „Наука и изкуство“ – С.
Относно прехвърляне ръководството на библиотечната дейност при българските читалища към
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Комитета по култура и изкуство и несъгласието на Съвета за работа с книгата при Върховния читалищен съвет, чийто председател е Тодор Боров; спорове около издаването на библиография на българската книга.
А.е. 101, л. 1; 1 док.; 22 дек. 1973 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Захариев – б.м.
Изпраща списък от няколко публикации и го известява, че книгата му „Живот с книги“ е излязла през ноември месец.
А.е. 102, л. 1–2; 2 док.; 8 апр. 1983 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С. до Здравко – б.м.
По лични въпроси.
А.е. 103 – свободна архивна единица
А.е. 104, л. 1; 1 док.; 12 юни 1935 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Т. Боров – С. до В. П. Зомерфелд – Осло.
С извинение, че е прекратил своята работа по библиография на норвежката литература и с
предложение Зомерфелд да си намери друг сътрудник по този проект.
А.е. 105, л. 1–5; 5 док.; 18 ноем. 1958...15 окт. 1959 г., б.д.; писма – ръкоп., машиноп.; Т. Боров
– С. до Димитри Дмитриевич Иванов – Москва.
Относно идването на Иванов в София, очаква с нетърпение излизането на т. 2 от „Н.Р. България“; във връзка с получаването на т. 2 от „Н.Р. България“, за работата по том 3, моли го да съдейства
на малкия му син, който ще ползва библиотеката в Москва; изпраща копие от рецензия за том 2 на „Н.Р.
България“, написана от проф. Динко Тошев, като се надява да бъде публикувана в списание „Новое
время“; за излизането на рецензията на проф. Тошев в „Краткие сообщения института славяноведения“; благодари за получения том „Чехов“ и му честити Димитровден.
А.е. 106, л. 1; 1 док.; 28 март 1959 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Алексей Иванович
– Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
По лични въпроси.
А.е. 107, л. 1–2; 2 док.; 14 февр. 1963 г., 7 ян. 1971 г.; писма – машиноп.; Т. Боров – С. до Милутин Иванушич – Белград.
Надява се скоро време да се видят; изпраща своя статия с молба да я покаже и на Ройнич.
А.е. 108, л. 1–2; 1 док.; 7 юли 1942 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Иванчев – б.м.
Поздравява го за решението да се посвети на библиотекарството, би подкрепил издаването на
учебник по библиотечно дело.
А.е. 108а, л. 1; 1 док.; 8 ноем. 1960 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Т. Боров – С. до издателство
„Атлантис“ – Цюрих, Швейцария.
Изразява благодарност за книга.
А.е. 109, л. 1–2; 2 док.; 21 ноем. 1963 г., 23 дек. 1963 г.; писма – машиноп., нем. ез.; Т. Боров –
С. до издателство „Джордж Колуей“ – Мюнхен, Германия.
  С поръчка да му пратят книгата „Светът на Рококо“; с благодарност за подарената по повод
Нова година книга.
А.е. 109а, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., англ. ез.; Т. Боров – С. до издателство „Хафнер“ – Мюнхен, Германия.
Изразява благодарност за енциклопедия.
А.е. 110, л. 1; 1 док.; 26 февр. 1964 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Икономов – [С.].
С молба да подготви благодарствени писма, които Боров да подпише.
А.е. 111, л. 1; 1 док.; 17 май 1965 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Институт по библиотекознание – Хумболт университет – Берлин.
За изследването на Ярослав Липовски „Сътрудничеството на социалистическите страни в областта на библиотекознанието“.
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А.е. 112, л. 1–2; 1 док.; 9 авг. 1969 г.; писмо с плик – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до Институт
за култура „Н. К. Крупска“, [И. В. Гудовщикова] – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С благодарност за получената книга на Гудовщикова „Общая международная библиография библиографии“.
А.е. 113, л. 1–3; 3 док.; 14 юли 1958 г., 11 авг. 1958 г.; писмо – ръкоп., машиноп., ориг., чернова;
Т. Боров – С. до Висшия медицински институт „И. П. Павлов“ – Пловдив.
Във връзка с разпределението на двама абсолвенти, единият е предвиден за тях, а другият – за
градската библиотека в Пловдив; предлага Люба Милкова Димитрова за библиотекар на института.
А.е. 114, л. 1; 1 док.; 12 ян. 1923 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Йордан – С.
Да прати четири екземпляра от коректурата на „Земя“ за министерството.
А.е. 115, л. 1; 1 док.; 12 юли 1978 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Веселин Йосифов – С.
Желае да се срещнат.
А.е. 116, л. 1–2; 2 док.; 4 юли 1971 г., 19 юли 1971 г.; писма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до
Йотов, д-р Иванов, Каранова – [С.].
Изпраща му изрезка от вестник от статия по-случай 70-годишнината му; по лични въпроси.
А.е. 117, л. 1–2; 4 док.; 5 септ. 1966 г., 4 септ. 1970 г., б.д.; телеграми – ръкоп., чернова; Т. Боров –
С. до Димо Казасов – С., Вълко Червенков – С., Н. Д. Кочеткова – Ленинград (дн. Санкт Петербург),
Русия.
Поздравява го по случай 80-годишнината му;   поздравява Червенков за неговата 70-годишнина;
относно участието на Боров в сборник, посветен на Павел Наумович Берков.
А.е. 118, л. 1–5; 3 док.; 1 авг. 1946 г., 14 септ. 1946 г., 4 ноем. 1946 г.; писма – ръкоп., машиноп.;
Т. Боров – С. до С. Кайнаров, Камелия и Ст. Кайнарови – Стокхолм; С. Кайнаров – Стокхолм до Т.
Боров – С.
Благодари за топлия прием в Стокхолм; за изпращане на книги за Славянския институт и библиотека в Стокхолм; благодари за получените книги.
А.е. 119, л. 1–2; 2 док.; 16 юли 1981 г., 22 ян. 1982 г.; бележки – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до
Мария Кайнарова – С.
Във връзка с уреждане на среща.
А.е. 120, л. 1; 1 док.; 12 септ. 1983 г.; бележка – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до д-р Стоян Кайнилов – [С.].
С благодарност за положените грижи за здравето на сестра му.
А.е. 121, л. 1–3; 3 док.; 22 май 1918 г., 29 юни 1956 г., 2 юли 1956 г.; пощ. карта, писма – ръкоп.,
машиноп.; Т. Боров – Русе, С. до Страхил Каменов – С., Лом; С. Танчева – С. до Т. Боров – С.
Уведомява Боров, че в пътеписа на Биркен не се споменава нищо за гр. Лом и посочва две други книги за историята и миналото на града; относно написването на история на Лом според С. Каменов
най-подходящ за тази работа е проф. Ив. Дуйчев.
А.е. 122, л. 1; 2 док.; 10 дек. 1981 г.; визитна картичка, бележка – ръкоп.; проф. Иван Тодоров,
Т. Боров – [С.] до д-р Капнилов – [С.]
Поздравяват го с настоящите празници.
А.е. 123, л. 1–3; 3 док.; 11 ян. 1964 г.; писма – ръкоп., машиноп., ориг., чернова; Т. Боров – С. до
Георги Караславов – [С.].
Поздравява го по повод 60-годишнината му.
А.е. 124, л. 1–3; 3 док.; 18 окт. 1976 г.; бележка и разписки – ръкоп.; Т. Боров – [С.] до Джон Карч
– б.м.
Желае му успех в работата.
А. е. 125, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – [С.] до проф. Кацаров – б.м.
Поздравява го за 25-годишната му научна дейност.
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А.е. 126, л. 1–4; 3 док.; 9 май 1964 г., 20 май 1964 г., б.д.; писмо с плик, писмо, визитна картичка
– машиноп., дат. и нем. ез.; Т. Боров – Упсала, Швеция до Пребен Киркегаард – Копенхаген; Пребен
Киркегаард – Копенхаген до Т. Боров – Упсала, Швеция.
Относно условията за изнасяне на лекция в Копенхаген;  съобщава му, че лекциите не се уреждат,
с покана да го посети, предава чрез Боров поздрави на д-р Грьонберг и съпругата му.
А.е. 127, л. 1; 1 док.; 11 юли 1966 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до Кирил, патриарх български – [С.].
Поздравява го за 65-годишнината му.
А.е. 127а, л. 1; 1 док.; 4 апр. 1949 г.; молба – печатно, ръкоп.; Т. Боров – С. до Янко Киряков – С.
Моли го да му изпрати снимка и кратки биографични данни.
А.е. 128, л. 1; 1 док.; 19 май 1964 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Т. Боров – Стокхолм до Кйелберг – [Стокхолм].
Относно редакторските промени, внесени в статията на Кйелберг; съобщава адреса на И. Бояджиев в Стокхолм, където да му изпратят хонорара.
А.е. 129, л. 1–5; 4 док.; 27 май 1948 г., б.д.; писмо, пощ. квитанция, бележка – ръкоп., машиноп.,
ориг., чернова, нем. ез.; Т. Боров – С. до Т. Клеберг – Упсала, Швеция.
Относно изплащането на дължима сума от адресата с указание половината, в размер на 500 шведски крони, да се изплати на съветника в българската легация в Стокхолм Ст. Кайнаров, а останалата сума
да се изплати на Университетската библиотека в Упсала в книги от обменния фонд; квитанция с името на
получателя на писмото на стойност 45 йоре (шведски монети); с адреса на получателя.
А.е. 130, л. 1–8; 8 док.; 1928 г., 19 апр. 1980 г., б.д.; писма, телеграма, снимка, бележка – ръкоп.,
чернова, нем. ез.; Т. Боров – С. до Марга Колхоф – б.м.
По лични въпроси; с покана да гостува четири седмици в България и поема всички нейни разходи
по време на престоя в страната.
А.е. 131, л. 1–3; 2 док.; 7 авг. 1952 г., 21 окт. 1963 г.; молба, писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С.
до Комитет по култура и изкуство – С.
Молба за ползване на полагаем отпуск; награждаване с орден „Кирил и Методий“ І ст. през 1961 г.
по случай 60-годишнината на Боров; дава сведения за свои колеги, които също са наградени с ордени по
случай 1100-годишнината на Кирил и Методий; кратка автобиография.
А.е. 132, л. 1; 1 док.; 19 авг. 1965 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до акад. Кондураки
– Букурещ.
Интересува се дали може да получи екземпляр от сборника в чест на акад. проф. П. Константинеску, издаден по случай неговата 70-годишнина, в който сборник и Боров има участие.
А.е. 133, л. 1; 1 док.; 11 авг. 1959 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до А. Константинеску – Букурещ.
Съобщава му, че няма възможност да направи справка за ученическо дружество „Събуждане“.
А.е. 134, л. 1; 1 док.; 15 юли 1982 г.; бележка – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до д-р Л. Константи[нов] – б.м.
С благодарност за положените грижи за здравето му.
А.е. 135, л. 1; 1 док.; 2 ноем. 1961 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до проф. Ф. И. Коровин –
Москва.
Във връзка с уреждане на аспирантура по библиотечно дело и библиография са нужни издадените
от Коровин правилници и наредби, с молба да ги изпрати.
А.е. 136, л. 1; 1 док.; 6 апр. 1974 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Коцев – б.м.
Иска да му бъде върнат ръкописът на Д. Съсълов (бележки върху книгата на Д. Ангелов „Образуване на българската народност“).
А.е. 137, л. 1; 1 док.; 17 ян. 1923 г.; бележка – ръкоп.; Т. Боров, Балабанов – [С.] до Кръстьо – [С.].
Съобщава му, че с Балабанов са в „Славянска беседа“.
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А.е. 138, л. 1–2; 3 док.; 7 май 1958 г., б.д.; писма и резолюция – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
до Ярмила Кшиванова – Прага, Икономов – С.
С покана да посети България, за да се запознае с работата на ББИ; писмото да бъде преведено на
френски език.
А.е. 139, л. 1; 1 док.; 28 апр. 1975 г.; бележка – ръкоп., чернова; Тодор и Харитина Борови – С.
до семейство Кугийски – С.
Изказват съболезнования.
А.е. 140, л. 1–15; 14 док.; 14 окт. 1959...24 юни 1983 г.; писма, телеграма – ръкоп., машиноп.,
ориг., чернова, нем. ез.; Т. Боров – С. до проф. Хорст Кунце, директор на Немската държавна библиотека, на Института по библиотекознание при Хумболтовия университет – Берлин.
С извинение, че ще пристигне по-късно; извинява се, че няма да участва в конференция в Лайпциг;
срещу назначаването  на н.с. от БАН Велчева в Немската държавна библиотека; с молба за книги и библиографска справка; потвърждава, че ще вземе участие в конференция по библиотекознание на социалистическите
страни през май 1962 г. в Берлин; с поздравление за 300-годишнината на библиотеката; парични отношения с К.
Калайджиева; относно забавянето си при написването на статията „Библиографията като университетска специалност“; с поздравления по повод неговата 60-годишнина; с благодарност за получаването на извънредното
издание на „Маргинали“, посветено на българската книга, и с недоволство, че не е бил поканен да участва в
изданието; с възмущение, че не е бил поканен да участва в юбилейното издание, посветено на Кунце, и не е получил екземпляр от него; със сведение, че юбилейното издание за 80-годишнината на Боров се движи бавно, но
сигурно; с благодарност за посещението и молба да му изпрати рецензия за книгата му „Книга и литература“.
А.е. 141, л. 1; 1 док.; [ян. 1951 г.]; телеграма – машиноп.; Т. Боров – С. до Куприанов – Москва.
Поздравява го за Нова година.
А.е. 142, л. 1–8; 2 док.; 3 дек. 1948 г.; писмо и закон – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до Рубен
Леви, подпредседател на Комитета за наука и култура – С.
Във връзка с поискания от отдела за библиотеки при Комитета за наука, изкуство и култура проект
за нов закон за Народната библиотека; екземпляр на закона за Народната библиотека.
А.е. 143, л. 1–2; 2 док.; б.д.; бележки – ръкоп., чернова, бълг. и нем. ез.; Т. Боров – [С.] до Българската легация – Стокхолм.
Във връзка с пристигането му в Стокхолм с парахода „Сестрорецк“,   с молба да ангажират стая.
А.е. 143а, л. 1–4; 3 док.; 10 май 1977 г.; писма – ръкоп., машиноп., чернова; Т. Боров – С. до
Александър Лилов – С.
Със сведения за спора около авторските права на труд за българската национална библиография.
А.е. 144, л. 1–12; 12 док.; 18 ян. 1962...26 ноем. 1986 г., б.д.; писма, разписки, бележки – ръкоп.,
машиноп., чернова; Т. Боров – С. до Дмитрий Сергеевич Лихачов – Ленинград (дн. Санкт Петербург),
Русия.
Благодари за получените два отпечатъка от трудовете му по въпросите на текстологията; за получената книга на Лихачов „Смеховой мир древней Руси“; с молба да прегледа работите на Никола Михов;
изказва съболезнования от свое име и от името на съпругата си Харитина; благодари за получената от него
книга на Вера Дмитриевна; за хубавата беседа, която е изнесъл Лихачов в Литературния институт; поздравява го по случай неговата 80-годишнина.
А.е. 144а, л. 1–2; 1 док.; 1981 г.; бележки – ръкоп., чернова, бълг., нем. ез.; Т. Боров – [С.] до Лихачови – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Поздрави за Нова година.
А.е. 145, л. 1–4; 4 док.; 18 ноем. 1958...22 февр. 1965 г.; писма – машиноп.; Т. Боров – С. до Любов
Петровна Лихачова – Москва.
По лични въпроси.
А.е. 146, л. 1; 1 док.; 15 юни 1965 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до проф. З. Майевски –
Варшава.
Със сведение, че му изпраща копие от статия върху подготовката на документалисти в България.
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А.е. 147, л. 1; 1 док.; [1965 г.]; писмо – ръкоп., чернова, бълг. и англ. ез.; Т. Боров – [С.] до Карол
Майкъл – Станфорд, САЩ.
Благодари за изпратения труд „Пътеводител за руски справочници“.
А.е. 148, л. 1; 1 док.; 27 авг. 1928 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – Лом до В. Македонски – Берлин.
По лични въпроси.
А.е. 149, л. 1; 2 док.; б.д.; визитна картичка и бележка – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до Македонски – б.м.
На Т. Боров, библиотекар в Университетска библиотека, редактор на сп. „Българска книга“; Македонски да изпрати статията в Университетска библиотека.
А.е. 150, л. 1; 1 док.; 15 март 1961 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до А. И. Малахов – Москва.
Благодари му за изпратените поздравления по случай 60-годишнината.
А.е. 151, л. 1–7; 4 док.; 27 февр. 1963 г., 2 авг. 1963 г.; писма, бележки – ръкоп., машиноп., ориг.,
чернова, бълг. и фр. ез.; Т. Боров – С. до Л. Н. Малкле – Париж.
Относно заминаването на сина му Цветан Тодоров на специализация в Париж, с молба тя да му
окаже съдействие в неговата работа; за условията на получаване на хонорари от редактори; благодари за
посрещането на сина му в Париж, очаква с нетърпение да получи учебника ѝ по библиография.
А.е. 151а, л. 1–2; 2 док.; 2 март 1957 г., б.д.; писмо – ръкоп., машиноп., ориг., чернова; Т. Боров
– С. до Ф. Д. Марков – Москва.
Със сведения за работата по том 1 от събраните съчинения на Елин Пелин, относно изпратен ръкопис, с надежди за съвместна работа.
А.е. 152, л. 1; 1 док.; 25 ян. 1963 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – [С.] до Матакиева – б.м.
С молба да направи справка за статии, които са нужни на доц. Г. Г. Фирсов от Ленинград.
А.е. 152а, л. 1; 2 док.; б.д.; преписка – ръкоп.; Т. Боров – б.м. до Н. Машински – б.м.; Машински
– б.м. до Т. Боров – б.м.
С молба да изпрати руски списания.
А.е. 152б, л. 1; 1 док.; 14 юни 1957 г.; писмо – машиноп.; М. Матакиева [Т. Боров] – С. до Душан
Милачич – Белград.
С благодарности за изпратени публикации.
А.е. 153, л. 1; 1 док.; 9 юни 1930 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до [Любомир] Милетич – С.
С молба да изпрати статия за книгата на френския публицист Жорж Десбон, която да бъде публикувана в трета книжка на сп. „Българска книга“.
А.е. 154, л. 1–3, 2 док.; [1929, 1931], 28 септ. 1959 г.; писмо – ръкоп., нем. ез.; Т. Боров – С. до
Фриц Милкау – Берлин.
Превел  глава от неговия „Наръчник по библиотекознание“ във в. „Мир“ и го изпратил на издателство „Харасовиц“.
А.е. 155, л. 1–5; 2 док.; 6 март 1947 г., 24 юли 1963 г.; писмо и препоръка с плик – машиноп.; Т.
Боров – С. до Министъра на външните работи – С.
Ходатайства пред министъра на външните работи за оставането на работа на д-р Руси Серафимов
в Швеция; за Ирина Атанасова, студентка на Боров, за която той дава много добра оценка.
А.е. 155а, л. 1; 1 док.; 4 апр. 1983 г.; жалба – машиноп.; Т. Боров – С. до Министъра на пощите,
телеграфите и телефоните – С.
Относно неизправност на телефоните в Бояна.
А.е. 156, л. 1–2; 2 док.; б.д.; писма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Министерството на просветата и културата – С.
Предлага да се награди с орден по случай 200-годишнина от Паисиевата история научният сътруд32

ник д-р Димитър Иванчев; за командироването на Искра Михайлова Стефанова (ст. библиограф и началник на отдел „Депозит и архив на българския печат“) за един месец в Москва.
А.е. 157, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Т. Боров, Грамчев, Иванов – С. до Георги Михайлов Добрев – Йесеник, Чехия.
По лични въпроси.
А.е. 158, л. 1–2; 2 док.; 28 март 1959 г., 5 март 1979 г.; писмо и бележка – ръкоп., машиноп.; Т.
Боров – С. до Игор Михайлович, Виталий Иванович – Москва.
Изпраща им по сина си Цветан, който ще пътува до Москва, обещаната библиография; надява се
В. Иванович да промени мнението си за Ал. Балабанов.
А.е. 159, л. 1–12; 6 док.; 18 март 1957 г., б.д.; писма – ръкоп., машиноп., чернова; Т. Боров, Божана Троянова, Елена Кирова, Марин Василев, Мария Кузманова, Български библиографски институт, Ал. Балабанов, Захари Статков, Жак Натан, Т. Владигеров, Владигерова, Г. Паунчев, Сашо
Ризов, Пепи Иванов, Иван Пенков, Стефанови, Хитова, Борис Стоилов – С. до акад. Никола Михов
– С., Свищов, проф. Александър Балабанов – С.
Колективът на ББИ и Катедрата по библиотекознание и библиография при СУ чести 80-годишнината на Н. Михов; относно сборника в чест на акад. Н. Михов; честитят му Никулден; поздравления за Нова
година.
А.е. 160, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкопис., чернова; Т. Боров – С. до Никола и Васил А. Михови – Габрово.
Във връзка с предаването на цялото книжовно имущество на акад. Никола Михов на ББИ.
А.е. 161, л. 1–4; 3 док.; 17 ноем. 1959 г., 10 ноем. 1961 г., 24 ноем. 1961 г.; преписка – машиноп.,
нем. ез.; Т. Боров – С. до Йоханес Мюлер – Лайпциг, Германия; Йоханес Мюлер – Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
С благодарност за изпратената книга, с надежда за скорошно виждане в Берлин; относно получени
пари.
А.е. 162, л. 1; 1 док.; 20 окт. 1971 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Георги Найденов (главен
редактор на в. „Отечествен фронт“) – С.
Прави коментар на възражението, написано от директора на Народна библиотека, върху статията
му „Визитната карта на българската култура“ публикувана в „Отечествен фронт“ от 27 септ. 1971 г.
А.е. 163, л. 1; 1 док.; 26 юли 1979 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Таня Натан – [С.].
Относно забавянето на хонорара му от издателството за 3–4 издание на книгата „Мъдростта на
вековете“.
А.е. 164, л. 1–2; 2 док.; 29 май 1971 г., 7 юни 1971 г.; писмо оплакване и отговор – машиноп.; Т.
Боров – С. до Н. Нечев (началник на Софийските пощенски станции) – С., Н. Нечев – С. до Т. Боров
– С.
Във връзка със закъсняла телеграма за важно заседание; направена е проверка относно късното
доставяне на телеграмата и виновната пощальонка е наказана с мъмрене.
А.е. 165, л. 1; 1 док.; 28 май 1960 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до началника на отдел „Столична поща“ при Министерството на пощите – С.
Моли писмата, които са адресирани лично до него, да се изпращат на адрес ул. „Цар Крум“ № 15,
а не на адреса на ББИ.
А.е. 166, л. 1; 2 док.; 6 февр. 1936 г.; преписка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Нейко Нейков – С., Н.
Нейков – С. до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 167, л. 1; 1 док.; 25 май 1959 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Симеон Ц. Нейчев –
Пловдив.
С благодарност за изпратените снимки.
33

А.е. 168, л. 1–2; 2 док.; 23 юли 1970 г., 20 ян. 1972 г.; бележка и писмо – ръкоп., машиноп.; Т.
Боров – С. до Евгений Львович Немировский – [Мосва].
По лични въпроси; благодари за получената книга „Возникновение книгопечатания в Москве“ с
автор Иван Федоров; за идеята да се създаде нов център за книговедско обучение.
А.е. 169, л. 1–2; 2 док.; 28 май 1978 г., б.д.; бележка и разписка – ръкоп.; Т. Боров – [С.] до Любчо
[Нейков] – б.м.
Честити му заслуженото признание.
А.е. 170, л. 1; 2 док.; б.д.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С. до Нейчев и Лулчев – [С.]
За насрочено заседание в неговата къща в Бояна.
А.е. 171, л. 1; 1 док.; 28 февр. 1945 г.; бележка – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Николов – [С.].
Моли го да съобщи на студентите, че днес няма да може да чете лекции.
А.е. 172, л. 1; 2 док.; 30 дек. 1974 г.; бележки – ръкоп., чернова; Т. и Харитина Борови – С. до
Бинка и Борислав Николови – б.м., Паунов – б.м.
Семейство Борови честити Нова година.
А.е. 173, л. 1; 1 док.; 23 юли 1960 г.; писмо – ръкоп., нем. ез.; Т. Боров – С. до Нилс Нилсон –
Стокхолм.
С благодарност, че му е пратил книгата си „Ибсен в Русия“.
А.е. 174, л. 1; 1 док.; [ян. 1951 г.]; телеграма – машиноп.; Т. Боров – С. до Олишев – Москва.
Поздравява го за Нова година.
А.е. 175, л. 1; 1 док.; [февр. 1960 г.]; бележка – ръкоп., чернова; Т. Боров –С. до акад. Тодор
Павлов – С.
С поздравления по случай 70-годишнината му.
А.е. 176, л. 1–4; 4 док.; 18 ноем. 1958...9 ян. 1982 г.; писма – машиноп.; Т. Боров – С. до Стефан
Памуков – Калофер.
Благодари за изпратените преписи на четирите писма на Елин Пелин до Балабанов, които ще бъдат
публикувани в 10-ти том на съчиненията на Елин Пелин; за фотокопията от двете писма на Елин Пелин до
Балабанов; с благодарност за изпратените снимки от погребението на проф. Балабанов и за намерението
да издаде работите на Балабанов, значителна част от които има и при Яна Язова; за книгата на Памуков
„Сто неизвестни писма“.
А.е. 177, л. 1; 1 док.; 14 дек. 1961 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Ал. Панайотов – С.
Относно конкурс за професор по физиология при катедрата по (Павловска) психология, за който
кандидатства доц. Райнов.
А.е. 177а, л. 1–2; 2 док.; 26 ноем. 1946 г., 10 дек. 1946 г.; преписка – ръкоп.; Т. Боров – С. до Патронов – С.; Патронов – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с предоставена книга на главен прокурор Патронов.
А.е. 178, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. карта – ръкоп., ксерокопие; Т. Боров – С. до Синиша Паунович
– Белград.
Поздравява го за Нова година и се интересува дали има някоя готова статия, която да предложи за
сборника, подготвян по повод 80-годишнината на Боров.
А.е. 179, л. 1–2; 1 док.; 15 февр. 1944 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до Пейо – б.м.
Във връзка с дружество „Подслон“ и неговото бъдеще.
А.е. 180, л. 1–2; 2 док.; [1957 г.], б.д.; телеграма и плик – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Иван
Пенков – С.
Поздравява го за 60-годишнината му.
А.е. 181, л. 1; 1 док.; [1967 г.]; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до Печатница Полиграфия – С.
С молба да му бъдат изпратени 200 отпечатъка от статията му в кн. 2–3 от сп. „Читалище“.
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А.е. 182, л. 1; 1 док.; 13 март 1965 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Т. Боров – С. до проф. Ерих
Пич – Франкфурт, Германия.
С молба  да прати свой доклад, във връзка със създаването на специалност  „Научна информация
и документация“ в СУ.
А.е. 183, л. 1–7; 2 док.; 10 авг. 1966 г.; писмо и библиографски материали – машиноп.; Т. Боров
– С. до проф. Рикардо Пиккио – Рим.
Със сведение, че му изпраща исканата справка за Черноризец Храбър в българската литература;
включват издания на произведения на Черноризец Храбър, основна научна литература върху него и извори.
А.е. 183а, л. 1; 1 док.; 6 юли 1955 г.; записка – машиноп.; Т. Боров – С. до Подкомисията за езикознание, литература и библиография при Научния съвет за координация при БАН – С.
Относно координацията на библиографската работа в страната.
А.е. 184, л. 1–5, 2 док.; 6 септ. 1967 г.; писмо – ръкоп., нем. ез.; Т. Боров – С. до д-р Герхард Помасъл – Лайпциг, Германия.
С благодарност за получени книжки от списание за библиотечното  дело и с молба за още.
А.е. 185, л. 1; 1 док.; 1 март 1976 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до [Стефан] Попвасилев – б.м.
По лични въпроси.
А.е. 186, л. 1; 1 док.; 6 авг. 1946 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до Т. Попилиев (директор на
Университетската библиотека) – Варна.
За невъзможността да отиде във Варна, тъй като строежът на новата сграда на библиотеката е в
разгара си.
А.е. 187, л. 1; 1 док.; 3 апр. 1943 г.; пощ. карта – ръкоп.; Т. Боров – С. до Храбър Попов – Берлин.
По лични въпроси.
А.е. 188, л. 1–3; 3 док.; 12 март 1975 г., 12 дек. 1980 г., 9 февр. 1984 г.; писма – ръкоп., чернова; Т.
Боров – С. до Радост Придам – б.м.
По лични въпроси; с поздравления по-случай Новата 1981 г.; изпраща два екземпляра от вестник
„АБВ“.
А.е. 189, л. 1–12; 3 док.; 23 юли 1957 г.; писма – ръкоп., машиноп., ориг., чернова; Т. Боров – С.
до Милица Проданович (директор на Университетската библиотека) – Белград.
Относно коментарите, които Боров прави на изпратеното от М. Проданович изложение върху библиотекарското образование в България.
А.е. 190, л. 1; 1 док.; 5 ян. 1953 г.; бележка – машиноп.; Т. Боров – С. до ДТО „Печатни произведения“ – С.
За изпратен том 1 на „Книги, библиотеки, библиография“ на стойност 6,80 лв.
А.е. 191, л. 1; 1 док.; 4 юли 1982 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Първанов – С.
Относно намирането на квартира за д-р Лъчезар Цолов – внук на проф. Ал. Балабанов.   
А.е. 192, л. 1–6; 5 док.; 12 апр. 1954 г., 14 март 1973 г., 7 апр. 1974 г., 10 окт. 1983 г.; бележки, разписка, писмо, телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Христо Радевски – Хисар, С.
Със сведения за адреса на Хр. Радевски, със сведения за пристигането си в Хисар; изказва мнение
за стихосбирката на Радевски; честити му 80-годишнината.
А.е. 192а, л. 1; 1 док.; 30 дек. 1923 г.; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С. до Николай [Райнов] – б.м.
Поздрав за Нова година, разчитат на сътрудничеството му при издаването на в. „Развигор“.
А.е. 193, л. 1, 1 док.; 1935 г.; писмо – ръкоп., чернова, нем. ез.; Т. Боров – б.м. до редакцията на
в. „Моргенблат“ – Загреб.
С молба  да му пратят екземпляр от вестника от 20 януари 1935 г., в който е поместено интервю с
композитора Панчо Владигеров.
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А.е. 194, л. 1; 1 док.; 23 апр. 1940 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Ректора на Висшето
търговско училище – Варна
Изпраща план за преустройство на сутерена при новата училищна сграда в помещение на библиотеката им.
А.е. 195, л. 1–7; 9 док.; 18 февр. 1929...27 март 1962 г., б.д.; писма, бележка, писма с резолюции –
ръкоп., машиноп., чернова; Т. Боров – С. до Ректора на Софийския университет – С.
Относно предложението за назначаване на Атанас Малинов за библиотекар; за поканата да присъства на тържествата по-случай 100-годишнината от смъртта на немския естествоизпитател Александър
фон Хумболт; относно заплащане на пътни пари до Берлин за участието му в Хумболтовите тържества; с
молба да бъде командирован за 10 дни в ГДР, за да участва в научна конференция; с молба за освобождаване от задължението да проверява писмени работи на кандидат-студенти.
А.е. 196, л. 1–4; 2 док.; 21 дек. 1946 г., б.д.; писмо и биобиблиография –ръкоп., чернова; Т. Боров
– С. до Ректора на университета „Св. Кирил Славянобългарски“ – Варна.
Във връзка с исканите биобиблиографски сведения за Алманах на университета; включва: животопис, негови статии и трудове, лекции които е изнасял пред студенти и др.
А.е. 197, л. 1; 1 док.; 3 март 1960 г.; писмо – ръкоп., нем. ез.; от Т. Боров – С. до проф. Курт Ритер,
Институт по аграрна история – Берлин.
С благодарност за любезното посрещане в Берлин.
А.е. 198, л. 1–3; 3 док.; 19 ноем. 1958 г., 12 апр. 1965 г., 30 дек. 1970 г.; писма – машиноп.; Т. Боров
– С. до Маргарита Иванова Рудомино – Москва.
Относно командироването на Искра Михайлова Стефанова, старши библиограф, началник на отдел „Депозит и архив на българския печат“ при ББИ, за да се запознае с работата на Всесъюзната книжна
палата; благодари за изпратените книги и пише за намерението си да се оттегли от всички постове; поздравява я за 70-годишнината ѝ.
А.е. 199, л. 1; 1 док.; 30 юли 1951 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – [С.] до Иван Тодоров Русев –
Коларовград (дн. Шумен).
Относно статията на Мидхат паша под наслов „Турция – нейното минало, настояще и бъдеще“,
обнародвана на френски и английски език, библиографското посочване на статията е в книгата на акад.
Никола Михов „Населението на Турция и България през ХVІІІ и ХІХ в. Библиографски издирвания със
статистически и етнографски данни“, том 2.
А.е. 200, л. 1–5; 5 док.; 10 дек. 1964...9 март 1984, б.д.; преписка – ръкоп., машиноп., нем. ез.;
Т. Боров – С. до д-р Хелмут Рьоч –Лайпциг, Германия; д-р Хелмут Рьоч – Лайпциг, Германия до Т.
Боров – С.
С молба  да приеме отново на стаж подвързвачът от Народна библиотека Никола Иванов; ликвидирането на самостоятелността на ББИ; работата на Боров като професор; сведения за Конрад Ланге, ученик
на д-р Кръстьо Кръстев.
А.е. 201, л. 1–4; 2 док.; б.д.; визитни картички – ръкоп., печатно; Т. Тодоров-Боров – Лом до Г.
Сакаров – б.м.
С молба да му изпрати карта.
А.е. 202, л. 1–2; 2 док.; 27 февр. 1964 г., 14 апр. 1964 г.; писма – машиноп., фр. ез.; Т. Боров – С.
до Поул Салван – Париж.
С благодарност за получените от нея два екземпляра от „Бюлетин“ на Френската библиотека и за
получена специализирана справка за организацията на библиотеките във Франция, той, от своя страна, ѝ
праща последното българско издание по библиотечни проблеми.
А.е. 203, л. 1; 1 док.; 16 февр. 1975 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Свиленов – б.м.
Относно положителна рецензия на статия за в. „Литературен фронт“.
А.е. 204, л. 1–4; 4 док.; 10 дек. 1940 г., б.д.; писмо, бележка, скица – ръкоп., машиноп., ориг., чернова; Т. Боров – С. до Свраков – б.м.
Изпраща му бележки във връзка с постройката на ново помещение на библиотека и една примерна
скица.
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А.е. 205, л. 1–2; 2 док.; 25 септ. 1976 г.; разписка и телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до
Иван Сестримски – С.
За платена телеграма; честити му 60-годишнината.
А.е. 206, л. 1; 1 док.; [7 ноем. 1908 г.]; пощ. карта – ръкоп.; Тодор Цветанов – Боров – Лом до М.
Симеонов – Лом.
Поздравява учителя си за именият му ден.
А.е. 207, л. 1–3; 3 док.; [1965 г.], 9 апр. 1973 г., 3 март 1975 г.; писма – ръкоп., машиноп., бълг.,
нем. ез.; Т. Боров – С. до Симонс – Оксфорд, Великобритания.
Благодари за изпратения т. 2 на „Руски справочници“; уведомява го, че е пратил своята книга „Живот с книги“ още миналата година и не знае защо още не е пристигнала.
А.е. 208, л. 1–3; 1 док.; 12 юни 1918 г.; писмо с плик – ръкоп.; Т. Тодоров – Боров – Русе до Севаста Славчева – Габрово.
По лични въпроси; с благодарност за редовно получаваната „Британска библиография“; вероятно
през есента няма да присъства на славистичния конгрес във Варшава, защото по същото време е поканен
в Париж от сина си Цветан Тодоров.
А.е. 209, л. 1–3; 2 док.; 10 юни 1972 г., б.д.; автобиографии – машиноп.; Т. Боров – С. до справочник „Кой, кой е?“ – Лондон.
Във връзка с включването му в изданието.
А.е. 210, л. 1–2; 2 док.; 21 февр. 1977 г.; разписка и телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до
Емилиян Станев – С.
За изпратена телеграма; поздравява го за 70-годишнината му.
А.е. 211, л. 1–2; 1 док.; 1 септ. 1941 г.; заявление с плик – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до инж.
Т. Михов (началник на Софийска телефонна станция) – С.
Пликът е с информация за изпратени от проф. Ал. Балабанов заявление и 2000 лв. за такси за ББИ;
относно прекарване на дериват на телефонен пост.
А.е. 212, л. 1; 1 док.; 25 септ. 1968 г.; пощ. карта – ръкоп.; Т. Боров – к.к. Златни пясъци до д-р
Захари Статков – С.
Поздравява го.
А.е. 213, л. 1; 1 док.; 20 септ. 1982 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до д-р [Васил] Стефанов
– б.м.
Относно книгата на Д. Попов за Лом.
А.е. 214, л. 1–2; 2 док.; 8 авг. 1979 г., 18 авг. 1979 г.; бележка и писмо – ръкоп., машиноп.; Т. Боров
– С. до Маньо Стоянов – С., Маньо Стоянов – С. до Т. Боров – С.
С адреса на Тодор Боров; поздравява го за книгата му „Букви и книги“ и по лични въпроси.
А.е. 215, л. 1; 1 док.; [1946/7 г.]; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Рачо Стоянов – С.
Интересува се до коя година е разработен в. „Мир“ на фиши и по каква система е бил нареждан.
А.е. 216, л. 1; 1 док.; 10 окт. 1966; писмо – чернова, нем. ез.; Т. Боров –С. до Йозеф Стумфол
[Щумфол] – б.м.
С благодарност за подарената статия „Библиотеката в бъдещето“.
А.е. 217, л. 1–2; 2 док.; 10 ноем. 1977 г.; писмо и бележка – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до
Симеон Султанов (директор на издателство „Български писател“) – С.
Със сведение, че при работата си във връзка с том 2 на избраните съчинения на Ал. Балабанов
Боров попада на писма на Балабанов до П. Ю. Тодоров и заедно с Руси Русев решават да издадат писмата
в отделна книга, интересува се от неговото мнение.
А.е. 218, л. 1; 1 док.; [1965 г.]; писмо – ръкоп., чернова, бълг., англ. ез.; Т. Боров – [С.] до проф.
Богдан Суходолски – Варшава.
37

Във връзка с предстоящ международен конгрес по история на науките в Краков и Варшава, би желал да изпратят покана за участие.
А.е. 219, л. 1; 1 док.; [1965 г.]; писмо – ръкоп., чернова, бълг., англ. ез.; Т. Боров – С. до Съвет на
библиотечните ресурси – Вашингтон.
Благодари за изпратения му осми годишен доклад на Съвета на библиотечните ресурси.
А.е. 219а, л. 1, 1 док.; 26 септ. 1952 г.; писмо – машиноп., препис; Т. Боров – С., до Градски народен съвет – Калофер.
С предложение по повод 100 години на българската библиография да се наименова улица на името
на Иван Шопов – основоположник на българската библиография.
А.е. 219б, л. 1–2, 2 док.; [1959 г].; писмо – ръкоп.; Т. Боров – С., до Софийски градски народен
съвет – С.
Относно ремонтни дейности.
А.е. 220, л. 1–2; 1 док.; 1 февр. 1946 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Управителния
съвет на Писателския съюз – С.
Моли за съдействие Писателския съюз да помогне на Народната библиотека във връзка със застрашения от унищожение книжовен имот на библиотеката, който се намира в подземията на Съдебната
палата и трябва да бъде преместен.
А.е. 221, л. 1; 1 док.; 5 юли 1983 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Съюза на българските
писатели – С.
Във връзка със заминаването му на лечение във Франция и Австрия моли Съюза да се погрижи за
изваждането на паспортите и визите на него и съпругата му Харитина.
А.е. 222, л. 1; 1 док.; 25 ян. 1965 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Леса Табакова – С.
Съобщава ѝ, че не може да съдейства при публикуването на нейния ръкопис „Библиография за
писаното за Недю Жеков“.
А.е. 222а, л. 1; 1 док.; б.д.; плик за писмо – ръкоп., шведски ез.; [Т. Боров] – [С.] до Толе Талрот
– Стокхолм.
А.е. 223, л. 1–5; 5 док.; 23 юни 1955...7 юли 1982 г.; телеграма, писма, пощ. карта – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до Иван Тодоров – Лом, Москва, Дубна, Русия; Иван Тодоров – Дубна, Русия
до Т. Боров – С.
Съобщава, че пристига в Лом; изпраща му исканата библиография, сведения относно застрашаването на БИИ от закриване;  благодари за скорошното получаване на библиографията; за разговора на Иван
Тодоров с Малеев относно ББИ; по лични въпроси.
А.е. 224, л. 1; 1 док.; 29 окт. 1981 г.; писмо – ръкоп. и машиноп.; Т. Боров – С. до Тодор Тодоров
– б.м.
По лични въпроси.
А.е. 225, л. 1–3; 2 док.; 31 май 1926 г., 14 авг. 1927 г.; писмо, пощ. карта – ръкоп.; Т. Боров – Берлин, Вендиш Риц, Германия до Цветан Тодоров – Лом.
Със сведения за получени пари, изчаква успокояване на положението в България и след това мисли за завръщане; поздравява ги и скоро ще си бъде в Лом.
А.е. 226, л. 1; 1 док.; 20 юли 1984 г.; пощ. карта – ръкоп.; Т. Боров – С. до Цветан Тодоров (син)
– б.м.
По лични въпроси.
А.е. 227, л. 1–3; 2 док.; 23 март 1962 г., б.д.; писмо, телеграма – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
до Вера Тодорова – Берлин.
Във връзка с издръжката, която ще поеме за обучението на сина му Цветан в Париж; с адреса на
Маргарет Колхоф.
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А.е. 228, л. 1–11; 7 док.; 28 май 1908...22 юни 1922 г., б.д.; пощ. карти, бележка, писмо, програма,
телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – Лом, С. до Еленка Тодорова – Видин, Лом.
По лични въпроси; картичка на Валерия Кратина с програма на нейните участия; честити имения
ден и съобщава, че се е сгодил.
лин.

А.е. 229, л. 1; 1 док.; 11 ноем. 1928 г.; пощ. карта – ръкоп.; Т. Боров – Лом до Тодор Токев – БерНадява се напролет да отиде при него в Берлин.   

А.е. 230, л. 1–2; 2 док.; 17 авг., 30 юли 1981 г.; бележка и адрес – ръкоп.; Т. Боров – С. до Екатерина Томова – С.; Екатерина Томова – С. до Т. Боров – С.
С благодарност за получената книга.
А. е. 231, л. 1–7; 6 док.; 22 окт. 1968...15 апр. 1982 г.; писмо с плик, писма, пощ. карта, разписка,
телеграма – ръкоп., машиноп., чернова; Т. Боров – С. до проф. Цеко Торбов – С.; Цеко Торбов – С.
до Т. Боров – С.
Поздравява го за превода на Кант; Ц. Торбов благодари за хубавите думи на Боров; поздравява го
за новата 1973 година; изказва съжалението си, че в България все още няма превод на Шопенхауер; за изпратена телеграма; поздравява го за рождения му ден.
А.е. 232, л. 1–3; 3 док.; 23 ян. 1963 г., 7 ян. 1974 г., 5 ян. 1975 г.; бележки и писмо – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до Веселин Трайков, [Мар. Кър.], Николай Антонов – С.
Във връзка с библиографските му интереси; с поздравления; поздравява В. Трайков за книгата му
за Г. С. Раковски.
А.е. 233, л. 1; 1 док.; 22 февр. 1934 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Божко Токин –
Белград.
Във връзка с материал за селското стопанство в сърбохърватската литература и кои автори са писали на тази тема.
А.е. 234, л. 1–2; 2 док.; 16 ноем. 1959 г., 13 ян. 1964 г.; писма – машиноп., нем. ез.; Т. Боров – С.
до д-р Унгер – Берлин.
С молба  да позволят на студентката по библиотекознание и библиография от СУ Мария Наумова
Йорданова да посещава занятия в  техния институт; щял да посети Берлин през декември 1959 г.; с благодарност за издаването на материалите от конференцията  през 1962 г.
А.е. 235, л. 1; 1 док.; б. д.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Управление „Културно-просветни
институти и художествена самодейност“, сектор библиотеки – С.
Със сведение, че няма възможност да подготви доклад на тема „Българска библиография – минало,
настояще и бъдеще“ за сесията по случай 75-годишнината на държавната библиотека „В. Коларов“.
А.е. 236, л. 1; 1 док.; 20 септ. 1967 г.; заявление – машиноп.; Т. Боров – С. до Първо районно
управление на МВР – С.
С молба да се издадат два нови паспорта на него и на съпругата му Харитина.
А.е. 237, л. 1; 1 док.; 6 февр. 1958 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до А. В. Уроева – Мoсква.
Относно издаването на библиографията на преводите на Маркс и Енгелс на български език и за
Ботевия екземпляр от руския превод на „Капиталът“ на Карл Маркс.
А.е. 237а, л. 1–4; 3 док.; [след 1924 г.], 21 апр. 1928 г.; преписка – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Т.
Боров – [Лом] до Ф. М. Фелман – Берлин; Ф. М. Фелман – Берлин до Т. Боров – Лом.
Относно литературната дейност на Т. Боров в „Борба“, „Златорог“ във връзка с бъдещо сътрудничество и условия за превод на художествена литература.
А.е. 238, л. 1; 2 док.; б. д.; писмо и резолюция – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до ФИАБ – Женева, Швейцария.
С молба да изпращат покани и съобщения за предстоящи конгреси, конференции, семинари и др.
събития, организирани от тях; за превод на текста на френски или английски език.
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А.е. 239, л. 1–7; 7 док.; 2 ноем. 1961...20 септ. 1982 г., б.д.; писма, справка, телеграма – ръкоп.,
машиноп., чернова, бълг. и рус. ез.; Т. Боров – С. до проф. Георгий Гаврилович Фирсов – Ленинград
(дн. Санкт Петербург), Русия; Памуков – б.м.
Във връзка със защита на кандидатска дисертация, интересува се дали при тях има някакви правилници и наредби относно аспирантурата; за подготовката на библиотекари в Софийския университет;
относно специализацията „Библиотекознание и библиография“ при СУ; поздравява го по случай 70-годишнината му; благодари за изпратената книга върху А. Е. Виктяров; с благодарности за получения сборник с
новооткрити писма на Лора Каравелова от Памуков; поздравява Фирсов по-случай 80-годишнината му.
А.е. 240, л. 1; 1 док.; 8 авг. 1963 г.; писмо – ръкоп., машиноп., чернова; Т. Боров – С. до проф.
Флайшхак – б.м.
Уведомява го, че литературата по библиотекознание в България се регистрира ежегодно в специален дял на Годишника на Българския библиографски институт.
А.е. 240а, л. 1–7; 4 док.; 1973...1979 г.; писма – ръкоп.; Т. Боров – С. до Бистра и Курт Хане – б.м.
Със сведения за пребиваване на Т. Боров в Берлин, служебни задължения, изпратена книга; намерения за пътуване до Париж, Виена, Стокхолм; във връзка със здравословното му състояние, излизане от
печат на автобиография на проф. А. Балабанов.
А.е. 241, л. 1–2; 2 док.; 1 юни 1960 г., б.д.; писмо и бележка – машиноп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров
– С. до Кирил Харалампиев – Мюнхен, Германия.
С интерес следи неговите изяви; с адреса на Харалампиев в Мюнхен.
А.е. 242, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., нем. ез.; Т. Боров – С. до Ото Харасовиц – Лайпциг,
Германия.
Изпраща му два екземпляра от в. „Мир“ със  статията „Библиотекознание“, споменава свои библиографски статии, проф. Александър Балабанов,секретаря на БАН Иван Пеев.
А.е. 243, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Панайот Хитов – б.м.
Относно притежаваната от П. Хитов колекция на български стихосбирки.
А.е. 244, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Хелена Хлеб – Варшава.
Поздравява я за 40-годишната ѝ дейност.
А.е. 245, л. 1–2; 2 док.; 19 дек. 1981 г., б.д.; писмо, визитна картичка –ръкоп., печатно, нем. ез.;
Т. Боров – С. до Паул Хорецки – б.м.
Кани  го да участва с доклад на конференцията по повод своята 80-годишнина.
А.е. 246, л. 1–2; 2 док.; 5 март 1979 г., 10 май 1979 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С. до Христо
и Лени – б.м.
По лични въпроси.
А.е. 247, л. 1–2; 1 док.; б.д.; плик, съдържание на книга – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до
Георги Цанев – С.
Съдържание от събрани произведения на Елин Пелин.
Лом.

А.е. 248, л. 1–2; 1 док.; 24 ян. 1924 г.; писмо с плик – ръкоп.; Т. Боров – С. до Ценко Цветанов –
Относно работата му в редакцията на списание „Ясна поляна“.

А.е. 249, л. 1–2; 2 док.; 19 юли 1963 г., б.д.; писмо, списък – ориг. и копие, нем. и бълг. ез., с автогр.; Т. Боров – С. до Ерих Цимерман (Немски библиографски надзорен съвет) – Хамбург, Германия.
С благодарност за получения труд „Развитието  на библиографията в Германия 1960–1962“; списък на български библиографски изследвания.
А.е. 250, л. 1–17; 9 док.; 10 февр. 1948 г., б.д.; заявление, писмо, бележки – ръкоп., чернова; Т.
Боров – С. до Вълко Червенков (председател на Комитета за наука, изкуство и култура) – С.
Моли да му бъде разрешен отпуск по болест; относно задачите на библиотеката и очакваната подкрепа от страна на държавата; поздравява го за 60-годишнината му; във връзка с дейността на библиотеката.
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А.е. 251, л. 1; 1 док.; 23 апр. 1930 г.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Тодор Чипев – С.
Относно някои нередности при издаването на списание „Българска книга“ и за липсата на отговор
от страна на Чипев.
А.е. 252, л. 1–2; 2 док.; 1 ноем. 1928 г., [1935 г.]; писма – ръкоп., чернова; Т. Боров – Лом, б.м. до
Филип Чипев – С.
Изпраща му списък с книги, които са му необходими, интересува се дали ги има в тяхната книжарница; за намерението му да открие в София книжарница за славянска литература.
А.е. 253, л. 1–3; 1 док.; 7 дек. 1940 г.; писмо – машиноп.; Т. Боров – С. до Чолаков – [Варна].
Относно неговата доцентура.
А.е. 254, л. 1–3; 3 док.; 1947 г.; писма и резолюция – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до В. Шаренков – Ню Йорк, САЩ.
Изпраща му списък с излезлите наскоро български книги според неговото желание; моли писмото
да бъде написано на български език; относно закупуването на някоя новоизлязла американска книга.
А.е. 255, л. 1–8; 4 док.; 27 юли 1959 г., 5 септ. 1959 г.; писма – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Т. Боров
– С. до д-р Герхард Шварц – Берлин.
Относно  изпратен текст с корекции и уточнения.
А.е. 256, л. 1; 1 док.; 3 апр. 1961 г.; писмо – машиноп., фр. ез.; Т. Боров – С. до Аниела Швейцерова – Варшава.
Благодари за получените поздравления за неговата 60-годишнина и за подаръка – албум на художника Джовани Каналето.
риж.

А.е. 257, л. 1; 1 док.; 14 ян. 1964 г.; писмо – машиноп., фр. ез.; Т. Боров – С. до ЮНЕСКО – Па-

Приложено изпраща за справка очакваната библиография, отнасяща се за България в периода
1961–1963 г.
А.е. 258, л. 1; 1 док.; 1959 г.; скръбна вест – печатно; семейство Борови, Гребенарови, Савови,
Пиперови и др. – С.
За Дора Петрова.
А.е. 259, л. 1–2; 1 док.; б.д.; картичка – печатно; Т. Боров – С., б.а.
За Нова година.
А.е. 259а, л. 1; 1 док.; след 1931 г.; писмо – машиноп., нем.ез.; Т. Боров – С., б.а.
Със сведения за работа като библиотекар в библиотеката на Българска земеделска кооперативна
банка, молба за съдействие при обзавеждането на библиотеката.
б.а.

А.е. 259б, л. 1–5; 2 док.; 20 апр. 1951 г.; б.д.; писма – машиноп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров – [С.],

За последиците на Втората световна война върху развитието на библиотеките; със сведения за
дейността му като директор на Народната библиотека в София, за подготовката на кадри за библиотеката.
ІІ дял: Кореспонденция
1.До фондообразувателя
А.е. 260, л. 1; 1 док.; 28 авг. 1950 г.; писмо с плик – ръкоп.; Марин Спасов Абаджиев – С. до Т.
Боров – С.
С молба да му даде препоръка.
А.е. 261, л. 1–2; 2 док.; 22 септ. 1938 г.; писмо и пощ. карта – ръкоп.; Борис Абдишев – Лом до Т.
Боров – С.
Относно съставянето на сборник с творби на писатели от Ломския край, интересува се дали Боров
е съгласен да участва в него; с адрес на Борис Абдишев.
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А.е. 262, л. 1–2; 1 док.; 8 септ. 1938 г.; писмо с плик – машиноп.; Авиокомпания „Луфтханза“ –
С. до Т. Боров – С.
С предложение да използва тяхната компания при пътуването му за Цюрих.
А.е. 263, л. 1; 2 док.; 20 февр. 1935 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Вл. Аврамов – б.м.; А.[?] Аврамов
– С. до Т. Боров – [С.].
Благодари му за направената услугата и го моли да предаде сумата от 16 хил. лева на баща му;
уведомява го, че е получил сумата от дружество „Подслон“.
А.е. 264, л. 1–7; 4 док.; 28 дек. 1956 г., 3 ян. 1959 г., б.д.; визитни картички с пликове, телеграма
– ръкоп., машиноп.; Рубен Леви Аврамов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година.
– С.

А.е. 265, л. 1–2; 1 док.; 8 дек. 1934 г.; писмо с плик – ръкоп.; Сп. Аврамов – Пловдив до Т. Боров

Моли го да изпрати всички броеве на „Известията на Българска земеделска банка“, тъй като неговия приятел Петко Йорданов е абонат, но е получил само първия брой за годината.
А.е. 266, л. 1; 1 док.; 18 февр. 1918 г.; писмо – ръкоп.; Т. Аврамов – Враца до Т. Боров – Русе.
По личен въпрос.
А.е. 267, л. 1–4; 2 док.; 6 ян. 1929 г., 18 авг. 1933 г.; визитна картичка с плик, писмо с плик – ръкоп., машиноп.; Тодор Аврамов – Лом до Т. Цв. Тодоров – Боров – Лом, С.
Честити му Рождество Христово; с молба да се изпраща на негово име списанието на Българска
земеделска банка, в която работи Боров.
А.е. 268, л. 1; 1 док.; 15 дек. 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Н. Аврамова – Лом до Т. Боров – Русе.
По личен въпрос.
А.е. 269, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Христина Аврамова –
С. до Т. Боров – С.
Честити Възкресение Христово.
А.е. 270, л. 1–4; 3 док.; б.д.; писма с плик – печатно, англ., нем., фр. ез.; Агенция за преводи Жан
Пол Роша – Цюрих, Швейцария до Т. Боров – С.
Рекламни писма.
А.е. 270а, л. 1; 1 док.; 15 окт. 1965 г.; плик – печатно; Академия на Румъния, Институт по Археология – Букурещ до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 271, л. 1–2; 1 док.; 26 дек. 1959 г.; пощ. карта с плик – ръкоп., рус. ез.; С. Азбелев – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Поздравява го за Нова година.
Лом.

А.е. 272, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп.; Азисов[?] – Лом до Тодор Цв. Тодоров – Боров –
Поздравява го за Тодоровден.

А.е. 273, л. 1–2; 1 док.; 3 ян. 1961 г.; картичка с плик – печатно, нем. ез.; Австрийска академия
на науките – Виена до проф. Т. Боров – С.
С новогодишни поздравления.  
А.е. 274, л. 1–38; 30 док.; 6 юли 1951...22 окт. 1975 г.; писма, покани, празни пликове – ръкоп.,
машиноп., печатно; Българска академия на науките – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до БАН – С.
Съобщават му, че е утвърден за член на научния съвет на библиотеката на БАН; с молба да прегледа статията на Л. Велинова „Наука и библиография“ и да изпрати направените писмени бележки; Т. Боров
изказва мнението си за статията; за участието на Боров в комисия, която да даде мнение за проекто-схема
за систематичен каталог на големите библиотеки; във връзка с редактирането на труда на Йордан Заимов
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„Библиография на акад. Тодор Павлов“; Боров се интересува дали ще има втори редактор, за да съгласува с
него работата си; относно издаването на сборник по случай 95-годишния юбилей на Александър Теодоров
– Балан и покана; за 100-годишнината от рождението на Димитър Благоев, Боров  да направи съобщение;
покана за абонамент за списание „Литературна мисъл“; във връзка с пътуването на Боров до Румъния и
необходимите му за целта документи; за заседание на Научния съвет на Централната библиотеката на
БАН; за изложба по случай 100 години БАН; покана да присъства на юбилейно събрание, посветено на
стогодишнината от създаването на академична библиотека с научен архив; анкетен лист от института за
енциклопедии при БАН; за участието на Боров на заседанието на Комисията по главните проблеми на
българския правопис и правоговор; покана за събрание по случай 70-годишен юбилей на акад. Иван Стефанов.
А.е. 274а, л. 1–13; 7 док.; юни 1949...8 юли 1958 г.; покана с плик, резолюция, писмо, решение,
писма с пликове – ръкоп., машиноп., печатно; акад. Т. Д. Павлов (председател на БАН), Е. Савова
(директор на библиотеката при БАН), М. Михайлова – С. до Т. Боров, Кънчева – С.
За научна сесия, посветена на 25 години от смъртта на Димитър Благоев; с благодарност за изпратената книга; относно разпределението на помещенията в новата сграда и разместване на някои институти
на БАН; с молба да изпрати сведение за Илия Секулов, кандидат за работа в библиотеката при БАН; във
връзка с предстоящо заседание на научния съвет на Централната библиотека на БАН.
А.е. 274а, л. 14–43; 7 док.; 13 окт. 1952...26 ян. 1959 г.; рецензия, писма, устав на БАН – машиноп,
печатно; Българска академия на науките – С. до Т. Боров – С., Т. Боров – С. до БАН – С.
На библиографски показалец; със сведения за изпратена библиография за акад. Т. Павлов; честване на 50-годшнината от смъртта на А. Чехов; да върне ръкописа „Библиографията на Тодор Павлов“, подготвка на студия за юбилеен сборник по случай 95-годишнината на акад. А. Балан.
А.е. 275, л. 1–9; 5 док.; 19 февр. 1959...23 дек. 1963 г.; писма и покана – машиноп., печатно, нем.
ез.; Германска академия на науките (Бригите Милик) – Берлин до Т. Боров – С.
Относно покана по-повод празненството в чест на Александър фон Хумболт, ще се постарае да
дойде; с поздравления за Коледа и Нова година и за 60-годишнината на Боров.
А.е. 276, л. 1–2; 1 док.; 8 юни 1962 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Германска селскостопанска академия (д-р Сойберлих) – Берлин до Т. Боров – С.
С известие за повторно изпращане на 50 екземпляра от бюлетина на академията, тъй като при последното си посещение в Берлин получателят изказва съжаление, че първата пратка не е пристигнала.
А.е. 276а, л. 1–4; 3 док.; 24 апр. 1958 г.; преписка – машиноп., ръкоп.; Медицинска академия –
Пловдив до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Медицинска академия – Пловдив.
С молба за съдействие за намиране на библиограф.
А.е. 277, л. 1–2; 1 док.; 16 апр. 1970 г.; писмо с плик – машиноп., полски ез.; Полска академия на
науките – Варшава до Т. Боров – С.
Във връзка с предстоящата през септември международна среща на Комитета на славистите.
А.е. 278, л. 1–3; 1 док.; 23 дек. 1958 г.; картичка с плик – печатно, чеш. ез.; Чехословашка академия – Прага до Т. Боров – С.
Поздравяват го за Нова година.
А.е. 279, л. 1–12; 11 док.; 8 апр. 1948...9 ян. 1967 г.; писма с пликове, телеграми, пощ. карта –
ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Лиляна Албанска – С., Хелзинки, Б. Траянова – Хелзинки до Т.
Боров – С.
Относно направена справка за Марк Тулий Цицерон и за липсата на библиографски справочници,
посочени от Шлайдер; честити Тодоровден и Нова година; с молба Боров да заеме за служебно ползване
книги във връзка с редактирането на предметния каталог; относно занесеното от Албанска писмо от името
на Боров за издателството на „Отечествен фронт“; във връзка със заседанието на секцията за библиотечно
образование в Хелзинки; за назначаването на Савова за докладчик.
А.е. 280, л. 1–5; 3 док.; 1 май 1960 г., 12 юни 1963 г., б.д.; пощ. карти с плик, писмо – ръкоп. и
машиноп.; Васил Александров – С. до Тодор Боров – С.
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Поздравява го за Първи май; с молба да напише спомените си за Христо Ясенов и да участва в
сборника, посветен на писателя.
А.е. 281, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Георги Александров –
Лом до Тодор Цв. Тодоров – Боров – Лом.
Честити му Тодоровден.
А.е. 282, л. 1–3; 2 док.; б.д.; покани с плик – ръкоп. и печатно; Здравко Александров – С. до Т.
Боров – С.
Във връзка с откриването на четвърта и пета самостоятелни изложби на художника.
А.е. 283, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо с плик – ръкоп.; Александрова – С. до Тодор Тодоров – Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 284, л. 1–2; 1 док.; [1981 г.]; бележка с плик – ръкоп.; Маргарита Александрова – С. до Т.
Боров – С.
Във връзка с награждаването му с орден „Георги Димитров“.
А.е. 285, л. 1; 1 док.; 18 окт. 1937 г.; пощ. карта – ръкоп.; [Александър] – Синсинати, щат Охайо,
САЩ до Т. Боров, Н. [Тодоров] – С.
За пребиваването му в Америка и по лични въпроси.
А.е. 286, л. 1–2; 1 док.; 6 май 1950 г.; писмо с плик – ръкоп.; проф. Владислав Алексиев – С. до
Тодор Боров – С.
Благодари за изпратената книга.
А.е. 287, л. 1–7; 4 док.; 4 окт. 1935 г., 10 окт. 1936 г.; писма с пликове – машиноп., печатно, нем.
ез.; Йоханес Алт – Франкфурт на Майн, Германия до Т. Боров – С.
За  намалението с 25 % от цената при  износ на книги, отпечатани в Германия; успешната работата
на неговия представител Оскар М. Аладжем; с предложение за закупуване на новия „Майер Лексикон“.
А.е. 288, л. 1; 1 док.; [1982 г.]; писмо – печатно, исп. и англ. ез.; д-р Алваро Алфаро – Лос Мочис,
щат Синалоа, Мексико до Т. Боров – С.
С молба да изпрати своя снимка или пощенска карта на страната си, за да го впише в личната си
статистика „Кой кой е в света“.
А.е. 289, л. 1–2; 1 док.; 6 ян. 1962 г.; картичка с плик – ръкоп., печатно, фр. ез.; д-р Андре Ан –
Париж до Т. Боров – С.
С благодарности.
А.е. 290, л. 1; 1 док.; 17 ноем. 1944 г.; бележка – ръкоп.; Ан... – С. до Т. Боров – С.
С молба да изпрати книги, брошури и др. материали от Джидров във връзка с Първата световна
война.
А.е. 291, л. 1–7; 5 док.; 8 февр. 1944...25 ян. 1965 г.; пощ. карти, писмо с плик и отговор – ръкоп.,
машиноп.; Иван Анастасов – гара Левски, С. до Т. Боров – С., Т. Боров – С. до Иван Анастасов – С.
С молба да получава вестниците, за които е абониран в Левски; за излизането от печат на първи брой
„Кооперативна практика“ и по лични въпроси; за работата си и написания разказ за Г. Кирков и неговите
казанлъшки герои; благодари му за преписа на „Славео“ и при удобен случай ще проведе експертиза, за да
се установи дали действително е от Елин Пелин.
А.е. 292, л. 1–25; 15 док.; 4 ян. 194[3]...11 септ. 1957 г.; визитни картички с плик, пощ. карти,
писма, писмо с отговор – ръкоп., машиноп.; Павел Анастасов – Русе до Тодор Боров – С.; Т. Боров –
С. до П. Анастасов – Русе.
С поздрав за Нова година и Рождество Христово; за богатата библиотека на адвокат д-р Вл. Симеонов, в чиято къща живее П. Анастасов; надява се на съдействие от страна на Боров за издаването на негови
хумористични разкази и фейлетони от издателство „Български писател“; по лични въпроси; интересува се
дали Боров се е свързал със Светослав Минков; поздравява го за Тодоровден; във връзка с получаване на
хонорар от 600 лв. моли за съдействието на Боров.
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А.е. 293, л. 1; 1 док.; 29 юни 1951 г.; писмо – ръкоп.; П. Анастасов – С. до Т. Боров – С.
Да бъде отпуснат аванс от 3000 лева.
А.е. 294, л. 1–3; 2 док.; 13 ян. 1984 г.; писмо с плик и списък – ръкоп. и машиноп.; Тодор Анастасов – Русе до Т. Боров – С.
С молба за съдействие, за да се определи кой е първообразът на изброените афоризми; с афоризми.  
А.е. 295, л. 1; 1 док.; 15 май 1939 г.; пощ. карта – ръкоп.; Я. Анас[тасов] – Париж до Т. Боров – С.
С пожелание да посети Париж.
А.е. 296, л. 1; 1 док.; 8 март 1919 г.; телеграма – машиноп.; Ангел – Русе до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 297, л. 1–7; 4 док.; 30 юни 1943 г., 19 май 1944 г., 3 юни 1944 г., б.д.; писмо, писма с пликове,
визитна картичка – ръкоп. и печатно; Ангел С. Ангелов – Новоселци до Т. Боров – С.
За обсъждане на книга; относно изплащане на пари за издадена книга.
А.е. 298, л. 1–7; 3 док.; 23 окт. 1947 г., 29 март 1952 г., [1959] г.; писма с пликове, бележка с плик
– ръкоп.; Божан Ангелов – С. до Т. Боров – С.
С благодарност за съдействието на Боров при назначаването на дъщеря му на работа в Народна
библиотека; благодари за получаването на списание „Български книгопис“; с пожелания за Нова година.
– С.

А.е. 299, л. 1–3; 1 док.; 12 февр. 1979 г.; писмо с плик – ръкоп.; Мара Ангелова – С. до Т. Боров
Изпраща му изрезка от вестник „Работническо дело“.
А.е. 300, л. 1–2; 1 док.; 9 дек. 1976 г.; писмо с плик – ръкоп.; Петя Ангелова – С. до Т. Боров – С.
С молба за среща относно дипломната ѝ работа за публицистиката на Александър Жендов.

А.е. 301, л. 1–12; 7 док.; 28 ян. 1954...30 ян. 1968 г.; телеграми и бележки с пликове – ръкоп. и
печатно, бълг. и нем. ез.; Цветана Ангелова – Малхин, Германия, С. до Т. Боров – С.
Поздравява го за рождения му ден; честити Новата година на него и съпругата му; с молба да ѝ
бъде удължен неплатеният отпуск с още шест месеца.
А.е. 302, л. 1–2; 2 док.; б.д.; покани – ръкоп., печатно; Борис Ангелушев, Вяра Лукова – С. до Т.
Боров – С.
За изложба.
А.е. 303, л. 1–20; 11 док.; 1 май 1961...15 апр. 1967 г.; писма с пликове, листовка за лекарства,
брошура, изрезки от вестници – ръкоп, машиноп, печатно, бълг. и англ. ез.; Живко Ангелушев – Ню
Йорк, САЩ до Т. Боров – С.
По лични въпроси, отпечатък „Водачи в американската наука“ от поредицата „Кой кой е в американското обучение“, рекламни указания за употребата на лекарства „Торазин“ и „Компазин“ за д-р Панайотов; с молба Боров да направи фотофаксимиле на съобщението във вестника, в което се говори за обиска
на апартамента на Ангелушев в Берлин; говори за смъртта на брат си, за избирането му за член на Американската медицинска асоциация, статия от в. „Ню Йорк таймс“ и мнението му за войната във Виетнам.
А.е. 304, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1933 г.; визитна картичка с плик – ръкоп. и печатно; Ил. Андреев
– С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Рождество Христово.
А.е. 305, л. 1–6; 4 док.; 7 дек. 1948 г., б.д.; писмо с плик, картичка с плик, визитни картички –
ръкоп., машиноп., печатно; Борис Анев – С., Ябланица до Т. Боров – С.
С молба да му съдейства да намери работа; честити му Новата година; на Борис Анев, директор на
Придворната печатница.
А.е. 306, л. 1–5; 2 док.; 30 дек. 1972 г., б.д.; пощ. карта с плик, телеграма с плик – ръкоп., печатно; Ани – С. до Т. Боров – С.
Честити Новата 1973 г.; поздравява го по-случай рождения му ден.
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А.е. 307, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Анков[?] – б.м. до Т. Тодоров – Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 308, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп. и печатно; Антон – С. до Тодор Цв. Тодоров – Лом.
Честити му Тодоровден.
А.е. 309, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно; Антонов – С. до Т. Боров – С.
За изложба.
– С.

А.е. 310, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, фр. ез.; Никола Антонов – С. до Т. Боров
Без текст.

А.е. 311, л. 1–27; 15 док.; 1970...9 авг. 1974 г.; биографична справка, писма с пликове, списък
– ръкоп., машиноп.; Ненчо Стефанов Апостоловски – Ловеч до Тодор Боров – С.; Т. Боров – С., Константин Кацаров – б.м., Ненчо Апостоловски – Ловеч.
За инженер Ненчо Ганев; поздравява го за книгата му „Мъдростта на вековете“ и разказва за своето
семейство; с кратко описание на най-употребяваните билки; във връзка с книгата на Константин Кацаров
„60 години живяна история“; изказва мнението си за проф. Александър Балабанов; Боров дава мнението
си кои български книги Апостоловски да изпрати на дъщеря си в Италия; с молба Боров да изкаже мнение
за неговия ръкопис, преди да бъде издаден; относно отказа на Боров да се произнесе за въпросния труд.
А.е. 312, л. 1; 1 док.; 28 февр. 1931 г.; телеграма – печатно; Аргирови – С. до Т. Боров – С.
Поздравяват го за Тодоровден.
А.е. 313, л. 1–2; 1 док.; 18 дек. 1945 г.; писмо – ръкоп.; В. Аре... – б.м. до Т. Боров – С.
Относно състоянието на българската книга (художествена и научна) след 9-ти септември.
А.е. 314, л. 1–8; 4 док.; 27 апр. 1974 г., 25 дек. 1974 г.; поздравителни картички, визитни картички с пликове – печатно; Иван Аржентински – С. до Т. Боров – С.
Честити му Първи май и Нова година.
А.е. 315, л. 1; 1 док.; 21 март 1920 г.; пощ. карта – ръкоп.; [Аркадаш] – [С.] до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
– С.

А.е. 316, л. 1; 1 док.; 3 февр. 1961 г.; телеграма – ръкоп.; семейство Арменкови – С. до Т. Боров
Поздравления за Тодоровден.

А.е. 317, л. 1–3; 1 док.; 8 ян. 1962 г.; поздравителна картичка – печатно, фр. ез.; Филипо Арналди – Рим до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 318, л. 1–3; 3 док.; 1 март 1947 г., 20 март [1948 г.], 28 ян. 1958 г.; телеграми – ръкоп., машиноп.; семейство Арнаудови – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Тодоровден.
А.е. 319, л. 1–3; 2 док.; б.д.; визитна картичка и визитна картичка с плик – ръкоп., печатно;
Асен Арнаудов – С. до Т. Боров – С.
Информира го, че книгите, за които са говорили, не се намират в библиотеката на баща му.
А.е. 320, л. 1–2; 2 док.; 10 юни 1941 г., 2 май 1942 г.; визитни картички – ръкоп., печатно; Илия
Арнаудов – С. до Т. Боров – С.
С молба да се откупят екземпляри от неговата книга за нуждите на Банката; моли за неговото съдействие.
А.е. 321, л. 1; 1 док.; 2 ноем. 1948 г.; писмо – ръкоп.; М. Арнаудов – С. до Т. Боров – С.
Относно откупуването на документи, представени от Панайотов.
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– С.

– С.

А.е. 322, л. 1–3; 1 док.; 11 ноем. 1955 г.; писмо с плик – ръкоп.; д-р Я. Арнаудов – С. до Т. Боров
По лични въпроси.
А.е. 323, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, англ. ез.; Г. Арне – Стокхолм до Т. Боров
Без текст.

А.е. 324, л. 1; 1 док.; 29 дек. 1951 г.; писмо – печатно; Градски архив – С. (председател д-р Ив.
Пашов) до Т. Боров – С.
Обръщат се към него с молба да предаде архивни материали, свързвани с неговата дейност и творчество, както и всякакъв вид писмени свидетелства от видни негови колеги.
А.е. 325, л. 1–7; 4 док.; 22 март 1956...7 окт. 1961 г.; писма с пликове – машиноп.; Държавен архив – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на различни заседания на Научния съвет и на национална конференция.
А.е. 326, л. 1–3; 1 док.; 26 дек. 1967 г.; поздравителна картичка с плик – ръкоп.; Централен държавен исторически архив – С. до Т. Боров – С.
Поздравяват го по-случай Нова година.
А.е. 327, л. 1–8; 5 док.; 19 ян. 1961...7 авг. 1965 г.; писма, поздравителни карти с плик, некролог
– машиноп., печатно, фр. ез.; Асоциация на полските библиотекари (Мария Дембовска) – Варшава
до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Мария Дембовска – Варшава.
Поздравява го по-случай 60-годишнината му, като изказва отличното си впечатление от него като
човек и учен; Боров благодари за поздравите, спомня си с радост за срещите им във Варшава и Белград;
поздравления за Новата 1962 и 1963 години; във връзка със смъртта на проф. Богдан Хородиски – президент на Асоциацията на полските библиотекари.
А.е. 328, л. 1; 1 док.; 28 ян. 1971 г.; писмо с плик – ръкоп., машиноп., рус. ез.; Асоциация на славистите (доц. Д-р Емил Врабие) – Букурещ до Т. Боров – С.
Във връзка с избирането на Боров за председател на комисията по библиография и литературознание към Международния комитет на славистите.
А.е. 329, л. 1–4; 2 док.; 5 ноем. 1968 г., 2 май 1969 г.; плик, писмо с плик – ръкоп., печатно, англ.
ез.; Американска библиотечна асоциация – Чикаго, Илиноис, САЩ до Т. Боров – С.
Във връзка с 10-годишнината на библиотечна технологична програма към Американската библиотечна асоциация.
А.е. 330, л. 1–3; 1 док.; 27 дек. 1962 г.; поздравителна картичка с плик – печатно, ит. ез.; Италианска асоциация за културни връзки с България – Рим до Т. Боров – С.
С поздрави за Новата 1963 г.
А.е. 331, л. 1–2; 1 док.; 27 юли 1963 г.; писмо с плик – машиноп., печатно, нем. ез.; Международна асоциация на селскостопанските библиотекари и документалисти – Виена до Т. Боров – С.
С благодарност за неговото писмо с приложена библиографска справка; за пристигането в София
през септември с.г. на председателя на Международната асоциация на селскостопанските библиотекари
във връзка с международен конгрес.
А.е. 332, л. 1–4; 3 док.; 19 дек. 1976 г.; писмо с плик, бланка, писмо – печатно, англ. ез.; Световна
конституция и парламентарна асоциация – Лейкуд, Колорадо, САЩ до Т. Боров – С.
С покана да се присъедини към тяхната асоциация и да участва в предстоящото събрание.
А.е. 333, л. 1–3; 2 док.; 12 юли 1963 г., 23 юли 1963 г.; преписка – машиноп., нем. ез.; Шведска
асоциация на университетските и научни библиотеки (д-р Ленарт Грьонберг) – Упсала, Швеция до
Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Шведска асоциация на университетските и научни библиотеки (д-р
Ленарт Грьонберг) – Упсала, Швеция.
С покана за посещение в Швеция и изнасяне на лекция; относно формалностите в София и Упсала.
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А.е. 334, л. 1–6; 2 док.; 29 дек. 1969 г., 1 ян. 1970 г.; поздравителни картички с пликове – ръкоп.;
Аспиранти – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година.
А.е. 335, л. 1; 1 док.; 11 март 1941 г.; писмо – ръкоп.; [Атанасов] – С. до Т. Боров – С.
С молба да провери протоколната книга на Постоянното присъствие за следващото заседание на
Управителния съвет.
– С.

А.е. 336, л. 1–4; 4 док.; б.д.; визитни картички – ръкоп., печатно; Георги Атанасов – С. до Т. Боров
Честити му Тодоровден; без текст.

А.е. 337, л. 1–19; 11 док.; 21 септ. 1971...12 юли 1981 г.; писма, пликове, пощ. карти – ръкоп., машиноп.; Любен Атанасов – С., курорт „Дружба“, Атина, Мапуту, Мозамбик, Прага, б.м. до Т. Боров
– С.; Т. Боров – С. до Любен Атанасов – б.м.; Х. Борова – С. до Л. Атанасов – б.м.
По лични въпроси; относно срещата, която искат от списание „Наука и изкуство“ с Боров; поздравява го от Атина и го информира, че пътува за Африка; за първата му лекция в Националния център по
документация и информация на Мозамбик; във връзка с пребиваването на Л. Атанасов в Мозамбик и за
работата му на преподавател в университета в Мапуту; за проблемите, възникнали във връзка с хонорара
на Боров за книгата „Мъдростта на вековете“; за отказа на Боров да пътува до Мозамбик; с поздрав от
Прага.
А.е. 338, л. 1–2; 3 док.; 20 юли 1970 г., б.д.; писмо, бележка, визитна картичка – ръкоп., печатно;
Петър Атанасов, Евгений Немировский – С., Москва до Т. Боров – С.
Във връзка с гостуването на Евгений Л. Немировский в дома на П. Атанасов и за уреждане на среща с Боров; на Евгений Лвович Немировский.
А.е. 339, л. 1–6; 4 док.; 1 март 1947 г., б.д.; бележки, визитни картички, плик – ръкоп. и печатно;
Славчо Атанасов – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го за Тодоровден и Нова година.
А.е. 340, л. 1; 1 док.; [31 дек. 1946 г.]; телеграма – печатно; Атанасова – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 341, л. 1–2; 2 док.; 30 ян. 1964 г., 27 февр. 1966 г.; телеграма, бележка – ръкоп.; Миладора
[Атанасова] – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го за Тодоровден и честити Нова година.
А.е. 342, л. 1–14; 6 док.; 31 дек. 1971...дек. 1975 г.; телеграми, поздравителни картички – ръкоп.,
печатно; семейство Веселина и Любен Атанасови – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година, Тодоровден и рожден ден.
А.е. 343, л. 1–3; 1 док.; 20 окт. 1972 г.; писмо с плик – ръкоп.; Верка Ацева – Пловдив до Т. Боров – С.
За изпратен показалец на имената, споменати в статията на проф. П. Н. Берков – Пушкин.
А.е. 344, л. 1; 1 док.; 15 окт. 1965 г.; плик – печатно; Академия на Румъния, Институт по археология – Букурещ до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 345, л. 1–11; 8 док.; 1937...16 март 1940 г., б.д.; визитни картички, пликове, телеграми – ръкоп., печатно; Стоян Я. Бабаров – Свищов, С. до Т. Боров – С.
Честити Великден, Нова година, Рождесто Христово, Тодоровден.
А.е. 346, л. 1–3; 2 док.; 7 март 1964 г., б.д.; писмо с плик и визитна картичка – машиноп., печатно, нем. ез.; д-р Франц Бабингер – Мюнхен, Германия до Т. Боров – С.
С молба да му изпрати брой на сп. „Балканско езикознание“, където има статия на Бешевлиев за
стара карта на Балканите.
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А.е. 347, л. 1–2; 1 док.; 1943 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Вятка Е. Багарова
– С. до Т. Боров – С.
Честити Коледа и Нова година.
А.е. 348, л. 1–20; 14 док.; 1 ян. 1940...1949 г., б.д.; поздравителни картички, телеграми, писма,
пликове, визитна картичка с плик – ръкоп., машиноп., печатно; Събка Багарова, Илия Калев – Карлово, С. до Т. Боров – С.
Поздравява Боров за Нова година и Коледа; честити му Тодоровден; за бомбардировките над София и за преместването ѝ в клона на Българска земеделска и кооперативна банка в Карлово; с молба да
бъде прехвърлена в София.
А.е. 349, л. 1–41; 25 док.; 29 юни 1944...7 ян. 1982 г., б.д.; визитни картички, поздравителни картички с плик, телеграми с плик – ръкоп., печатно; Елисавета Багряна – С., Хисаря, Париж, Варна,
курорт Златни пясъци, Карлови вари, Чехия, Талин, Естония до Т. Боров – С.
С извинение за спешното си тръгване; поздравява го за Тодоровден; за престоя си в Париж и за
възможността да види сина му Цветан; поздрави за Нова година; по лични въпроси.
А.е. 350, л. 1–31; 12 док.; 3 дек.; 1932...18 апр. 1970 г., б.д.; пощ. карта, визитни картички с пликове, бележка, притурка – ръкоп., машиноп.; Христо К. Баев – Бяла Слатина, С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и Тодоровден; със заглавие „Вертикално изграждане на
кооперативната система в България“.
А.е. 351, л. 1–9; 6 док.; 22 май 1918...10 ян. 1919 г.; пощ. карти, писмо с плик – ръкоп.; Райна
Байракова, Данчето – Свищов до Т. Боров – Лом, Русе, С.
По лични въпроси; относно мнението ѝ за поетите и поезията; благодари за изпратената картичка.
А.е. 352, л. 1–4; 2 док.; 29 дек. 1937 г., 28 ян. 1938 г.; писма с пликове – ръкоп., печатно; Георги
Бакалов – С. до Т. Боров – С.
С молба за мнението на Боров, относно съставения от него „Пълен руско-български речник“.
А.е. 353, л. 1–2; 1 док.; 17 окт. 1939 г.; писмо с плик – машиноп.; Стефан Бакалов – С. до Т. Боров – С.
С покана да се включи във възпоменателния лист по случай 3 месеца от смъртта на Георги Бакалов.
А.е. 354, л. 1–2; 1 док.; 12 юли 1940 г.; писмо с плик – ръкоп., машиноп.; Стефана Бакалова – С.
до Т. Боров – С.
С молба да вземе участие в сборник, посветен на Георги Бакалов по случай една година от смъртта му.
А.е. 355, л. 1–2; 1 док.; септ. 1971 г.; покана – печатно; семейство Бакови – С. до Т. Боров – С.
За сватбено тържество.
А.е. 356, л. 1–78; 44 док.; 28 юни 1920...28 дек. 1928 г.; писма, бележки, пощ. карти, телеграма –
ръкоп., машиноп.; Ал. Балабанов – С., Варна, Търново, Русе до Т. Боров – С., Лом.
По личен въпрос; за написаната от Балабанов статия за в. „Пряпорец“; с молба да предаде това писмо на Славчев; относно статията „Младите“ и редактираните от него грешки; с молба Боров да намине в
редакцията; интересува се къде се намира Боров; относно неизпратеното писмо до министър-председателя
Ал. Цанков, в което препоръчва Боров да бъде ангажиран за библиотечното дело, и също за разговора му с
Аргиров, за възможността да бъде назначен Боров в университетска или народната библиотека; с молба да се
изпратят 134 броя от изданието „Развигор“ на проф. Шишманов; за пътуване с парахода „Сатурнус“; поздравява го по случай Великден и моли Боров да му прати брой от ломските вестници, в които Балабанов е писал
статии; по лични въпроси; за намерението на Балабанов да напише „История на литературата“ и моли Боров
да се заеме с българската литература; относно противоречията на Балабанов с Боян Пенев; с молба Боров да
се заеме с написването на монография за Ал. Балабанов по случай неговата 50-годишнина.
А.е. 356, л. 79–144; 46 док.; 11 февр. 1929...19 окт. 1939 г.; пощ. карти, писма с пликове, резолюция, плик, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно; Ал. Балабанов, Мишо Стоянов, Лилето, Т.
Топарлиев – С., Русе, Берлин, Лондон, Шумен, Казанлък, Анхиало (Поморие), Варна, Ваймар, Германия, Будапеща, Братислава, Прага, Рим, Карлово, Болцано, Враца, Любляна, Барселона, Габрово,
Пловдив, Рилски манастир до Т. Боров, Д. Б. Митов, Харитина (Тина), Кольо – б.м.
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Изпраща му проспекта от илюстрованата история на европейската литература с молба Боров да се
заеме с написването на историята на българската литература; по лични въпроси; за лечението на Балабанов в Берлин; с молба Боров да му изпрати седем екземпляра от в. „Мир“; за заминаването си за Варна, с
молба да напише статия за в. „Мир“ или в. „Зора“; дава мнение за предложението на Боров за директор на
вестник; дъщерята на Балабанов го уведомява за здравословното му състояние; с молба Боров да вземе хонорара му вместо него от вестник „Мир“; с покана за гости; благодари за помощта, която Боров му оказва
за написването на книгата му.
А.е. 356, л. 145–345; 61 док.; 10 юли 1940...5 дек. 1970 г.; писма с пликове, пощ. карти, телеграми, бележки – ръкоп., машиноп.; Ал. Балабанов, Симеон Чаракчиев – Берлин, С., Щип, Македония,
Бургас, с. Белащица, Пловдивско, Трявна, Лом, Варна до Т. Боров и Тина (Харитина), Петър Попзлатев – С., Стокхолм.
За престоя си в болница в Берлин; поздравява го за Тодоровден; с молба да се погрижи за неговите
ръкописи и книги, ако с него се случи нещо лошо; относно коректурите на книга на Балабанов с молба
Боров да обърне внимание на коригирането; по лични въпроси; във връзка с тежкото му здравословно
състояние; изказва мнението си за Кимон Георгиев, Венелин Ганев и Антон Югов; относно неизбирането
на Боров за директор; с молба Боров да се застъпи за Димитър Ангелов – стажант във Великотърновската
гимназия, да остане на настоящото си работно място; с молба да провери дали на заседание на медицинския факултет са избрани доценти по медицина; с молба да намери и прочете негова статия, публикувана
във в. „Дума“; относно операцията, която му е била направена; във връзка със завършването на изданието
за Прометей; за Тодор Сарафов – завършил класическа филология; честитят Тодоровден; относно ново издание на произведенията на Балабанов; Балабанов и съпругата му Дия изказват съболезнования във връзка
със смъртта на майката на Тодор Боров.
А.е. 356, л. 346–377; 33 док.; 29 фев.[?], 8 окт.[?], 1920 г., б.д.; телеграми, бележки, пощ. карта,
писма – ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Ал. Балабанов – С., Трявна до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай рождения му ден и Тодоровден; по лични въпроси; с молба за среща;
честити Първа пролет; Боров да му изпрати коректурите от бележките на Кирил Христов; относно материалите, които дава Балабанов да се редят в печатницата на вестниците; с молба Боров да му прати втория
том от произведението на Едуард Майер.
А.е. 357, л. 1–14; 10 док.; 1 февр. 1966...25 дек. 1976 г.; телеграми, писма – чернови, оригинал,
плик, поздравителна картичка – ръкоп., машиноп.; Боян Балабанов, Т. Боров, Емил Георгиев – С.,
Париж до Т. Боров, Тодор Живков – С.
Честити от свое име и от името на Върховния читалищен съвет рождения ден на Боров и Нова година; с молба Боров и Емил Георгиев да напишат писмо до Тодор Живков за трудното положение, в което
се намира Боян Балабанов – председател на Върховния читалищен съвет; по лични въпроси.
А.е. 358, л. 1–6; 3 док.; 31 дек. 1973 г., 3 апр. 1979 г., б.д.; поздравителна картичка, писма, плик
– ръкоп., машиноп.; Момчил Балабанов – С. до Т. Боров – С.
За Нова година; благодари му за изпратения доклад за брат му Александър Балабанов; моли за
съвет откъде да се снабди с неговите книги „Ал. Балабанов“ и „Живот с книги“.
А.е. 359, л. 1–21; 17 док.; 1922...21 май 1951 г., б.д.; снимка, пощ. карти, бележки, писмо с плик,
телеграма, меню – ръкоп., машиноп., печатно; Никола Балабанов – Плевен, Русе, Гюргево, Румъния, Варна, С., Калофер до Т. Боров, Кольо Николов – С., Лом.
По лични въпроси; във връзка с плащането на 120 лв.; относно брат му, който е зле с окото и затова
той пише от негово име; моли Кольо Николов да даде заплатата му на Т. Боров, тъй като заминава за Калофер; изказва своите съболезнования; от ресторант „Александър Балабанов“ с обедно меню и ценоразпис.
А.е. 360, л. 1–7; 4 док.; 1933...15 дек. 1955 г.; пощ. картичка, покана, визитна картичка с плик,
писмо с плик – ръкоп., машиноп., печатно; Лия Балабанова – Рим, С. до Т. Боров, Харитина Борова
– С.
С пожелания за Нова година; за вечеря; изказва благодарност към Боров за грижите и вниманието
към нея след смъртта на Ал. Баладанов.
А.е. 361, л. 1; 1 док.; 6 септ. 1958 г.; пощ. карта – ръкоп.; Александър Теодоров – Балан – Москва
до Т. Боров – С.
Благодари за вниманието му.
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А.е. 362, л. 1; 1 док.; [юли 1922 г.]; писмо – ръкоп.; Г. Баласчев – б.м. до Т. Боров – С.
С молба да съобщи на Ал. Балабанов да изплати хонорара му за статията, публикувана в „Развигор“.
А.е. 363, л. 1–7; 4 док.; 13 февр. 1945...23 апр. 1945 г.; писма с плик, писмо – ръкоп., машиноп.;
Стефан Балев – С. до Т. Боров – С.
Изпраща му кн. 1–2 на „Училищен преглед“ и книгата на Георги Константинов „Революционна
романтика в Българското възраждане“; относно назначението на Стела Добрева за машинописка при държавно издателство.
– С.

А.е. 364, л. 1–3; 1 док.; 27 апр. 1979 г.; покана с плик – печатно; Роза Балканска – С. до Т. Боров
За концерт-спектакъл „Хора бдете“ с участието на актрисата Роза Балканска.

А.е. 365, л. 1–3; 3 док.; 24 ноем. 1981 г., 1 дек. 1981 г.; преписка – ръкоп., машиноп.; Снежана К.
Балканска – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Снежана К. Балканска – С.
С молба Боров да ѝ даде информация за някои интересуващи я момента от живота на Александър
Балабанов; отговор на писмото.
А.е. 366, л. 1–2; 2 док.; 26 февр. 1945 г., 11 юни [1945 г.]; бележки – ръкоп.; Балкански – б.м. до
Т. Боров – С.
Извинява се, че е забавил отговора си; с молба да се обади.
А.е. 367, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Ненко Балкански – б.м. до Т.
Боров – С.
Моли го за услуга.
А.е. 368, л. 1–2; 1 док.; 13 март 1935 г.; писмо с плик – машиноп.; Банишорска популярна банка
„Съгласие“ – С. до Т. Боров – С.
С молба да се яви в банката в качеството си на поръчител.
А.е. 369, л. 1–7; 5 док.; 5 юли 1935...15 ноем. 1941 г., б.д.; писма с пликове – машиноп. и печатно;
Българска земеделска и кооперативна банка – С. Варна до Т. Боров – С.
С покана да посети станцията на касата „Сам си помагай“ в град Варна; относно командироването му в град Свищов, за да даде наставление по подреждането на библиотеката на Висшето търговско
училище в града; за командироването му във Варна, за да присъства на конференция по устройството на
библиотеката при Висшето търговско училище, и за 20 дни е командирован, за да чете своя курс по библиотекознание във Висшето търговско училище във Варна; Управлението на банката му честити имения ден.
А.е. 370, л. 1–2; 2 док.; 12 ноем. 1941 г., 30 юни 1942 г.; писма – машиноп.; Българска народна
банка – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да изпрати 14 екземпляра от книгата си „Книги, библиотеки, библиография“; относно разрешение за внос на машинка за острене на ножчета за бръснене от Швейцария.
А.е. 370а, л. 1; 1 док.; 25 апр. 1934 г.; писмо – машиноп.; Дойче банк и Дисконтогезелшафт –
Берлин до Т. Боров – С.
Със сведение за преведена сума от 50 райхсмарки на фирмата „Ротгисер и Диезинг“.
А.е. 371, л. 1–2; 1 док.; 23 апр. 1937 г.; писмо с плик – ръкоп.; Интернационална банка на България – С. до Т. Боров – С.
С молба за услуга.
А.е. 372, л. 1–3; 2 док.; 23 апр. 1934 г.; писма с плик – машиноп.; Кооперативна банка „Съгласие“ – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с неуредени парични задължения на театър „Народна сцена“ към Кооперативна банка
„Съгласие“ и тъй като Боров е техен поръчител, го молят да изплати задължението.
– С.

А.е. 373, л. 1; 1 док.; 17 дек.; 1936 г.; писмо – машиноп.; Ломска популярна банка – Лом до Т. Боров
Относно отказването на Боров от членство поради изселване от Лом.
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А.е. 373а, л. 1; 1 док.; 29 септ.; 1937 г.; плик за писмо – машиноп., норвежки ез.; Норвежка банка – Осло до Българска земеделска и кооперативна банка (Т. Боров) – С.
Без текст.
А.е. 374, л. 1–7; 4 док.; 12 ян. 1970...6 ян. 1972 г.; писма, пликове – машиноп., печатно, полски,
англ., фр., ез.; Полска народна банка – Варшава до Т. Боров – С.
По финансови въпроси.
А.е. 375, л. 1–5; 3 док.; 22 окт. 1940 г., 3 февр. 1941 г., 12 ноем. [1941 г.]; писма, пликове – машиноп., печатно; Собственишка кооперативна банка – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с поръчителството му за Елин Пелин; относно неизплатени суми към банката.
А.е. 376, л. 1; 1 док.; 20 дек. 1951 г.; писмо – ръкоп., печатно; Чиновническа и занаятчийскa
популярна банка – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с изплащане на сума към банката.
А.е. 377, л. 1; 1 док.; 2 май 1938 г.; писмо – ръкоп., печатно; Ючбунарска популярна банка – С.
до Т. Боров – С.
За изплащане на сума от 29 000 лева.
А.е. 378, л. 1–3; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка с плик – ръкоп.; Николай Банков – б.м. до
Т. Боров – С.
Поздравява го за Нова година.
А.е. 379, л. 1–3; 2 док.; 6 февр. 1948 г., б.д.; писмо с плик и фиш – ръкоп. и машиноп., бълг. и нем.
ез.; Ив. Банов[?] – С. до Т. Боров – С.
С молба да бъде оставен на работа в Народната библиотека; със заглавие на книга.
– С.

А.е. 380, л. 1–2; 1 док.; 19 септ. 1945 г.; писмо с плик – машиноп.; Ст. Банов – Видин до Т. Боров

С молба Боров да използва влиянието си пред брат си Ценко Цветанов за представянето в Министерството на просветата на написания от него учебник по стенография.
А.е. 381, л. 1; 1 док.; 20 март 1948 г.; телеграма – машиноп.; Бановски – С. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 382, л. 1–3; 3 док.; 5 юли 1959 г., 9 юли 1959 г.; писмо с плик, резолюция, бележка – ръкоп.;
Георги Барбалов – с. Хлебарово, Разградско, Т. Боров – С. до Т. Боров – С., Кирова – С.
С молба към Боров да ходатайства за него пред Окръжния началник да получи мястото на методист
при Окръжната библиотека в Разград; относно отсъствието на Кирова.
А.е. 383, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, фр. ез.; Георги Барос – Будапеща до Т.
Боров – С.
Без текст.
А.е. 384, л. 1–2; 1 док.; 13 май 1969 г.; покана с плик – машиноп., печатно; Арманд Барух – С.
до Т. Боров – С.
По случай 60-годишнината на писателя.
А.е. 385, л. 1–16; 8 док.; 30 дек. 1956...5 ян. 1963 г., б.д.; визитни картички с пликове – ръкоп.,
машиноп., печатно; Иван Башев (министър на външните работи) – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година и благодари за подарения му справочник.
– С.

А.е. 386, л. 1–2; 1 док.; 30 дек. 1956 г.; писмо с плик – машиноп.; А. Н. Бдинец – С. до Т. Боров
Честити новата 1957 г.
А.е. 386а, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Владимир К. Бекяров – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
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А.е. 387, л. 1–2; 1 док.; 1 ян. 1968 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Марин Беленозов – Ямбол до Т. Боров – С.
Честити новата 1968 година.
А.е. 388, л. 1; 1 док.; 24 юли 1945 г.; писмо – ръкоп.; Б. Белогушев – С. до Т. Боров – С.
С молба да напише статия за в. „Отечествен фронт“.
А.е. 389, л. 1; 2 док.; 3 юни 1923 г.; пощ. карта и бележка – ръкоп.; Б. Т. Белчев, [Ал. Балабанов]
– Лом, С. до Т. Боров – С.
Пита го какво става с „Поток“ и с молба да се обади; предлага срок за отговор.
А.е. 390, л. 1; 1 док.; 13 ноем. 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ем. Белчева – С. до семейство Т. Борови – С.
Извинява се за отменената вечеря.
А.е. 391, л. 1; 1 док.; 31 дек. 1958 г.; поздравителна картичка с плик – ръкоп., рус. ез.; Ю. Беляева – Москва до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 392, л. 1–3; 2 док.; ян. 1981 г.; поздравителна картичка с плик и писмо – ръкоп., чернова;
Минко Бенчев – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до М. Бенчев – С.
По случай Нова година; уверява го, че има добро впечатление от него и си запазва правото да се
срещнат отново.
А.е. 393, л. 1–8; 6 док.; 29 дек. 1958...15 септ. 1969 г.; поздравителна картичка, писмо с плик,
телеграма, съобщение, писмо – ръкоп., машиноп., печатно, рус. ез.; Павел Наумович Белков – Москва, Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до София Михайловна,
Валерий Павлович и Марина Георгиевна (семейство Беркови) – б.м.
С пожелания за Нова година; благодари за ласкавите думи относно книгата му, разказва за предстоящия избор на академик и член- кореспондент в тамошната Академия; семейство Беркови съобщават
за смъртта на проф. Павел Берков;  Боров изказва съболезнованията си за смъртта на проф. Берков на семейството му.
А.е. 393а, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка, бележка – ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.; СвенЕрик Берг – Стокхолм до Т. Боров – б.м.
За изпращане на „Под игото“ и други български романи в Стокхолм.
А.е. 394, л. 1–14; 6 док.; 8 септ. 1969...23 септ. 1975 г.; плик, поздравителна картичка, писма с
плик, поздравителни картички с плик – ръкоп., рус. ез.; [София Михайловна ] Беркова – Ленинград
(дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай Нова година и настъпването на пролетта; благодари за подарените книги.
А.е. 395, л. 1–4; 2 док.; 19 дек. 1972 г., 20 дек. 1978 г.; поздравителни картички, плик – ръкоп.,
рус. ез.; В[алерий] и М[арина] Беркови – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
За Нова година.
А.е. 396, л. 1–15; 8 док.; 3 ян. 1958...3 ян. 1963 г., б.д.; писма с пликове, пощ. картичка – ръкоп.,
машиноп., чеш. ез.; Отон Беркопец – Прага до Т. Боров – С.
Относно покана за посещение на български библиотечни работници в библиотеката в Прага; с
приложен списък на трудовете на Отон Беркопец.
А.е. 397, л. 1–62; 37 док.; 10 дек. 1952...4 окт. 1973 г., б.д.; писма с пликове, резолюция, преводи,
визитни картички с пликове, пощ. карти – ръкоп., машиноп., бълг. и фр. ез.; Роже Бернард – Мьодон, Франция, Париж до Т. Боров – С.; Роже Бернар – Париж.
С молба да съобщи на Ванков, че исканото от него съчинение на Нюроп може да бъде открито в Копенхаген; прилага списък на съчиненията, които са му необходими за написването на неговата Хроника; поздравява го за Нова година; относно пребиваването му в България; с молба да бъде разрешено на Роже Бернар да
работи в Народната библиотека и да поздрави г-ца Киркова и г-жа Борова; Боров благодари за помощта, която
Р. Бернар оказва на сина му, който е на специализация в Париж; с благодарност за изпратената от Боров книга.
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– С.

А.е. 398, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Кирил Крумов Беровски – С. до Т. Боров
Без текст.

А.е. 399, л. 1–6; 2 док.; 31 авг. 1959 г., 7 ян. 1970 г.; писмо с плик и поздравителна картичка с
плик – ръкоп.; Венцеслава Бехиньова – Прага до Т. Боров – С.
Благодари за получения екземпляр от сборника за акад. Михов и за съобщението за хонорара, който трябва да получи; честити Новата 1970 година.
А.е. 400, л. 1–3; 3 док.; 4 авг. 1917 г., 15 авг. 1917 г., 11 ноем. 1917 г.; писма – ръкоп.; Ив. М. Бечев
– Скопие до Тодор Цветанов Тодоров – Боров – Лом, Русе.
По лични въпроси.  
А.е. 401, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, фр. ез.; Пиер Бешевич – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 402, л. 1–22; 15 док.; 17 септ. 1940...25 юни 1952 г., б.д.; писма с пликове, визитна картичка
с плик – ръкоп., машиноп.; проф. Анастас Бешков – Свищов, Бургас, С. до Т. Боров – С.
Изпраща на Боров заявление за откупуване на няколко броя от написаната от А. Бешков „Стопанска география“; за поръчаните от БЗКБанка 10 броя от книгата на Бешков „Обща стопанска география“ и
изпратената на Боров негова книга „Кратък курс по История на търговията“; с молба да му изпрати книгата на К. Киров „Климатична скица на България“ и  „Кратка история на Европа в последните сто години
(1815–1915)“ от Н. Станев; поздравява го по случай Новата 1949 година; с молба да ходатайства за назначаване на Пенка Попова в БЗКБанка.
А.е. 403, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; [Сашо] Бешков – б.м. до Т. Боров – [С.]
Интересува се дали Цветан [Тодоров] е вече в Париж и моли за адреса му.
А.е. 404, л. 1; 1 док.; 2 юни 1977 г.; писмо с плик – ръкоп.; В. [Би...] – б.м. до Т. Боров – С.
Относно получаване на хонорар.
А.е. 404а, л. 1–4; 3 док.; май 1969 г.; писма с плик – ръкоп., машиноп., англ. и нем. ез.; Библиотека – Амстердам (Ханс Крол, Ф. Х. Нахбар), Т. Боров – Амстердам, С. до Т. Боров, Б. Троянов, Ф. Х.
Нахбар – С., Амстердам.
С покана за участие със статия в сборник в чест на пенсиониращия се директор на Амстердамското
библиотечно училище Г. А. ван Риимсдийк; прилага статията си за сборника в чест на Г. А. ван Риимсдийк,
с молба да му пратят немския превод на текста.
А.е. 405, л. 1–100; 78 док.; 8 май 1951...19 дек. 1965 г., б.д.; бележки, библиография, писма, покани, поздравителни картички с пликове, отчет, предложение, план, празен плик – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и руски ез.; Библиотеката на Българска академия на науките (Радка Пейчева, Димка
Димчева, Елена Савова, П. Миятев, О. Ралева, Хр. [Тренков] – С. до Тодор Боров – С.; Т. Боров – С.
до Е. Савова – С.
С молба да се обади на Савова относно рецензията за библиографията на Г. Димитров; списък от
литература за Георги Димитров по случай 70 години от рождението му; с молба да присъства на заседанието на Научния съвет на библиотеката на БАН във връзка с абониране на институтите със списания и
вестници; за присъствието на Боров на заседание на Научния съвет на библиотеката на БАН; с молба да
прегледа в качеството си на рецензент трудовете на Константин Николов Бобчев – кандидат за старши
научен сътрудник; относно рецензиите на С. Георгиев и В. Велков на тема „Библиография на българската археология 1878–1955“; проектосхема за систематичен каталог на научните и големите библиотеки в
страната; относно изменение на годишния план на библиотеката при БАН за 1954 г.; във връзка с „Опис на
изданията на БАН – 1869–1953 г.“; относно утвърждаването му за член на Научния съвет на Централната
библиотека при БАН и отказа му; за обсъждане и приемане на труда на Е. Савова „Справочник към съчиненията на Георги Димитров“, труда на Ол. Ралева и М. Кадънкова „Библиотечна мрежа при БАН – състояние и перспективно развитие“ и на Елена Коларова и Димка Димчева-Вирчева „Никола Петков Пушкаров
(1874–1943). Библиография“ и др.; по случай Нова година.
А.е. 405а, л. 1; 2 док.; 19 дек. 1960 г., 27 дек. 1960 г.; писмо и резолюция – ръкоп., машиноп., бълг.
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и фр. ез.; Библиотека за съвременна документация и Музей на Първата световна война към Парижкия университет (Ф. Дебюси) – Париж до Т. Боров – С.
В качеството му на директор на библиотеката, който поддържа вече дълги години творчески връзки с ББИ, поднася своите уважения към Т. Боров за неговата забележителна научна дейност; до Икономов.
А.е. 406, л. 1; 1 док.; 12 ян. 1961 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Библиотека към института по
световна икономика (д-р Щайн) – Хамбург до Т. Боров – С.
С благодарност за успешния обмен между изданията на Архива за световно стопанство – Хамбург
и тези на ББИ; с благопожелания за неговата 60-годишнина.
А.е. 406а, л. 1–3; 1 док.; 19 дек. 1963 г.; поздравителна картичка с плик – печатно, итал. ез.; Библиотека към Националния институт по археология и история на изкуствата – Рим до Т. Боров – С.
По-случай Нова година.
А.е. 407, л. 1–4; 2 док.; 21 дек. 1960 г., 4 ян. 1964 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно, фр. ез.; Библиотека към факултета по медицина в Париж (д-р Андре Хан) – Париж до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 408, л. 1–5; 3 док.; 17 дек. 1960 г., 16 ян. 1961 г., 30 март 1961 г.; пощенска карта с плик, писма –
машиноп., печатно, рус. ез., чеш. ез., фр. ез.; Библиотека към Чехословашката академия на науките (д-р Ф.
Хорак) – Прага до Т. Боров – С.
С пожелания по случай новата 1961 година; с поздравления за 60- годишния му юбилей. Те следят
с интерес следят неговата продуктивна работа в областта на библиографията, библиотечното дели и литературата; Боров сърдечно благодари.
А.е. 409, л. 1–6; 3 док.; 22 юни 1966 г., 26 ян. 1971 г., 15 май 1975 г.; писма с пликове – машиноп.,
англ. ез.; Библиотека към Чикагския университет „Джоузеф Регенстейн“ (Лилиян Хедстранд) – Чикаго до Т. Боров – С.
Във връзка с обмена между библиотеките.
А.е. 410, л. 1–3; 1 док.; 3 ян. 1962 г.; поздравителна картичка с плик – печатно, англ. ез.; Библиотека към ЮНЕСКО – Париж до Т. Боров – С.
Поздравления за новата 1962 година.
А.е. 410а, л. 1; 1 док.; 29 дек. 1960 г.; писмо – машиноп., фр. ез.; Библиотеката на Кралската
академия на науките – Стокхолм до Т. Боров – С.
С поздравления за 60-годишния юбилей на Т. Боров.
А.е. 411, л. 1–5; 2 док.; 12 юли 1962 г., 8 ян. 1964 г.; писмо с плик, поздравителна картичка с
плик – машиноп., рум. и рус. ез.; Библиотека на Румънската академия на науките – Букурещ до Т.
Боров – С.
Благодарят му за изпратената от него статия, която ще бъде публикувана в изданието „Библиотекознание и научни изследвания“; по случай Нова година.
А.е. 411а, л. 1–3; 4 док.; 31 дек. 1950 г., 30 май 1951 г., б.д.; телеграми, писмо, резолюция – ръкоп.,
машиноп., бълг. ез. (с латински букви), рус. ез.; Библиотека на Съветската академия на науките (Д.
В. Лебедев), Т. Боров – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия, С. до Т. Боров, Киркова, Лебедев –
С., Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
По-случай Нова година; благодари му за изпратените книги; след като си вземе бележка от писмото, да му го върне; благодари за пожеланията и му желае успешна Нова година.
А.е. 412, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – печатно, англ. и фр. ез.; Библиотека на двореца на мира –
Хага, Холандия до Т. Боров – С.
С молба да потвърди адреса, на който да му бъде изпратена въпросната публикация.
А.е. 413, л. 13; 3 док.; 18 юни 1959 г., 19 ноем. 1959 г., 6 ян. 1961 г.; писма и резолюции – ръкоп.,
машиноп., фр. ез.; Библиотека на ООН (А. Брейша-Вотиер), Т. Боров – Женева, Швейцария, С. до Т.
Боров, Тренков – С.
Благодари за изпратения сборник в чест на д-р Михов; с благодарност за получената информация,
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че хонорарите му са депозирани в Спестовната каса в София; с поздравления за 60-годишнината на Т. Боров; със сведения, че съхраняват в колекциите си много български трудове и периодични издания; надяват
се сътрудничеството с българската библиографска наука да продължи занапред.
А.е. 414, л. 1–7; 4 док.; 22 дек. 1959...6 юни 1974 г.; поздравителна картичка с плик, писмо с
плик, преписка – ръкоп., машиноп., печатно, рус. ез.; Библиотека на СССР (Е. Л. Немировский), Т.
Боров – Москва, С. до Т. Боров, Евгений Львович – С., б.м.
По случай Нова година; изказва своето съжаление, че Боров не може да присъства на Втората международна конференция по проблемите на книгознанието; благодари за изпратените му материали от конференцията.
А.е. 415, л. 1–3; 1 док.; 31 дек. 1960 г.; писмо с плик – печатно; Библиотека на института за Световно стопанство – Кил, Германия до Т. Боров – С.
С благопожелания за Коледа и Нова година; с благодарност за съболезнованията по повод кончината на проф. Вилхелм Гюлих, техен дългогодишен директор.
А.е. 415а, л. 1; 1 док.; 20 ян. 1961 г.; писмо – машиноп., фр. ез.; Библиотеката на Парижкия университет Сорбона (Л. Н. Макле) – Париж до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 60-годишния му юбилей и 20-годишната му дейност като директор на
ББИ; споделя, че тяхната кореспонденция се води вече 15 години и за това време е опознал Т. Боров като
голям учен и рядък хуманист.
А.е. 416, л. 1–8; 3 док.; 6 дек. 1958 г., [1960 г.], б.д.; поздравителни картички с пликове – ръкоп.,
печатно, англ. ез.; Библиотека на Станфордския университет – Станфорд, Калифорния, САЩ до Т.
Боров – С.
По-случай Нова година.
А.е. 416а, л. 1–2; 1 док.; 21 дек. 1979 г.; приложение с плик – машиноп., англ. ез.; Библиотеката
на двореца на мира – Хага, Холандия до Т. Боров – С.
Със заглавия на книги.
А.е. 416б, л. 1–2; 1 док.; 20 февр. 1974 г.; писмо с плик – машиноп., англ. ез.; Библиотека на Полската академия на науките (Мария Дембовска) – Варшава до Т. Боров – С.
Благодари за изпратената книга на Т. Боров „Живот с книги“.
А.е. 416в, л. 1–3; 1 док.; 25 дек. 1962 г.; поздравителна картичка с плик – машиноп., печатно,
рус. ез.; Библиотека на Чехословашката академия на науките – Прага до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 416г, л. 1–2; 2 док.; 30 ян. 1961 г., 22 март 1961 г.; телеграма, писмо –машиноп.; нем. ез.;
Библиотека на Транспортния университет в Дрезден (д-р Боден), Т. Боров – С. до Т. Боров, д-р Боден
– С., Дрезден, Германия.
С поздравления за юбилея на Боров; с благодарност за поздравленията по повод юбилея си и за
ползотворните съвети, които му е дала на срещата им през май 1959 г.
А.е. 417, л. 1–9; 5 док.; 3 ян. 1961...28 март 1965 г.; писма с пликове, поздравителна картичка
с плик – ръкоп., машиноп., печатно, фр., нем. и рум. ез.; Библиотека при Румънската академия на
науките – Букурещ до Т. Боров – С.
Честитят му 60 години от рождението – библиотекарите, библиографите и документалистите на
академията; по случай Нова година; въпреки че вече е излязъл в пенсия, Байкулеску очаква съвместната им
библиографска работа да продължи и моли да му бъде изпратена книгата на Иванчев „Български периодичен печат“; благодари за получения сборник посветен на 60-годишнината на Боров.
А.е. 418, л. 1–12; 6 док.; 15 дек. 1960...21 дек. 1973 г.; поздравителни картички с пликове, писмо,
пощ. карти – машиноп., печатно, нем. ез.; Австрийска национална библиотека (д-р Ернс Тренклер)
– Виена до Т. Боров – С.
По случай Нова година; с поздравления за 60-годишнината на Боров; с благодарност за изпратената книга „Живот с книги“.
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А.е. 419, л. 1–3; 2 док.; 17 ян. 1961 г, 27 февр. 1962 г., 16 март 1974 г.; писма – печатно, итал. ез.;
Апостолическа библиотека (Д. Алфонс Стиклер – префект) – Ватикана до Т. Боров – С.
Благодари за получения сборник, издаден в чест на 60-годишния юбилей на Т. Боров, и за подарената книгата „Живот с книги“; поздрави за 60-годишнината му.
А.е. 420, л. 1–13; 6 док.; 28 юни 1950...14 дек. 1962 г.; пощ. карта, поздравителни картички с пликове, писмо с плик – машиноп., печатно, нем. ез.; Баварска държавна библиотека (д-р Г. Хофман)
– Мюнхен, Германия до Т. Боров – С.
С благодарност за полученото издание „Български книгопис“; по случай Нова година; с благодарност за изпратения сборник, посветен на 60-годишнината на Т. Боров.
А.е. 421, л. 1–8; 7 док.; 24 дек. 1958...25 дек. 1969 г., б.д.; поздравителни картички с плик, писма,
празен плик – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и рус. ез.; Всесъюзна държавна библиотека за чужда
литература (М. Рудомино), Т. Боров – Москва, С. до Т. Боров, М. И. Рудомино – С., Москва.
По случай Нова година и 60-годишнината му; благодари за пожеланията; изказва съжалението си,
че не е успял да присъства на неговия юбилей, изпраща му екземпляр от справочника „Основни произведения на чуждестранната художествена литература“.
А.е. 422, л. 1–23; 8 док.; 26 ян. 1961...17 дек. 1974 г.; писмо с плик, поздравителни картички
с пликове – машиноп., печатно, нем. ез.; Германска библиотека (проф. Кьостер) – Франкфурт на
Майн, Германия до Т. Боров – С.
Поздравява Боров по случай неговия 60-годишен юбилей; по случай Нова година.
А.е. 423, л. 1–87; 37 док.; 31 ян. 1952...дек. 1961 г.; писма, план, резолюция, приложения, покани,
програма, поздравителни картички, празни пликове – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.;
Германска държавна библиотека (проф. Хорст Кунце), Краузе, Т. Боров – С., Берлин до Т. Боров,
Тренков, проф. Хорст Кунце – С., Берлин.
С подробно описание на двата двугодишни курса за библиотечно образование в ГДР; с благодарност за изпратените материали за библиотечното образование в ГДР; изпраща му отпечатък от студията
„За създаването на показалци“, поместена в сборника „Книга и хартия“, посветен на д-р Х. Х. Боквиц; през
учебната 1952/53 г. в Хумболт университет се открива специалност за библиотечно образование; с молба
за съвет относно най-ценните достижения на българската литература по библиотечно дело за евентуален
превод; текстовете от Тренков са получени с благодарност; на изложбата „Кръвопролитието на България“
във връзка с насилието у нас през 20- те години на ХХ в., организирана от Германската лига за правата на
човека; във връзка с предстоящото посещение на Т. Боров в Берлин и очаквани разговори по библиографския проект „Българо-немски културни връзки“; с потвърждение на срещата им в петък в 9 ч.; относно
превода на специализираната библиография на Тренков; изследване на сътрудничка на германската библиотека за българските студенти социалисти, читатели там през 80-те–90-те г. на ХІХ в.; изказва радостта
си, че Т. Боров отново ще посети Берлин през декември; с благодарност за предоставената информация
относно госпожа Велчева; със съжаление, че скоро не са получавали вести от Т. Боров; с поздравление за
настъпващата нова 1961 г., когато Германската държавна библиотека ще отбележи своята 300-годишнина;
не могат да включат Стефан Памуков в списъка на участниците в 300-годишния юбилей на „Дойче Щаатбиблиотек“.
А.е. 423, л. 88–108а–168; 29 док.; 13 ян. 1962...7 авг. 1977 г., б.д.; поздравителна картичка, празни
пликове, писма, приложения, покани, визитна картичка, програма, телеграма – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и нем. ез.; Германска държавна библиотека (проф. Хорст Кунце), Т. Боров – Берлин,
С. до Т. Боров, проф. Хорст Кунце, Орлин Василев, Икономов – С., Берлин.
По-случай Нова година; с благодарност за изпратения сборник в чест на 60-годишния юбилей на
Боров; за изпратения отделен отпечатък на доклада на получателя „Наши гости“, в който е отделено значително място на посещението на проф. Кунце в България; с благодарност за получена поздравителна
картичка от Т. Боров; с молба да му се обажда, когато посещава Берлин; с извинение, че не му се е обадил,
когато минал през Берлин; за пропадналия негов план да се прибере през Париж, където следва синът
му; за своята депресия, породена от удара срещу ББИ; правила за библиотекарите в Берлинската кралска
библиотека от 1758 г.; с поздравления по повод 70-годишнината му; радостен е, че двамата с Т. Боров ще
пишат в сборника в чест на колегата Ярослав Дртина; с благодарност за поздравленията по повод смяната
на ръководството на Германската библиотека; едва сега е успял да намери време да се захване отново със
съвместните им изследвания; с благодарност за получената монография на Кунце „Всичко за книгата“;
по здравословни проблеми; във връзка с приетата покана Боров да присъства на откриването на новата
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сграда на библиотеката през октомври същата година, на която основна тема за обсъждане ще бъде работата
в библиотеките с грамофонни плочи; получения доклад от Боров за сборника в чест на Кунце; с благодарност за получената Борова публикация относно славянското литературознание; за посещенията в Берлин на
работещите в ББИ Михайлова, Кирова и Троянова за по няколко месеца през втората половина на 1968 г. и
програмата на техния престой; за участието на Кунце в конгреса на IFLA във Франкфурт на Майн; във връзка
с 1,8 милиона тома, собственост на Държавната библиотека – Берлин, които ФРГ задържала противозаконно,
и изпратена брошура, защитаваща каузата на ГДР; с благодарност за получена мартеница; относно отзива
в професионалните кръгове, който предизвикват „Живот с книги 1942–1972“ на Боров и монографията на
Кунце; за своето пенсиониране и заместването му със славистката Фридхилде Краузе; нейна биография и
екслибрис; едва сега е успял да намери време да се захване отново със съвместните им изследвания; с благодарност за получената монография на Кунце „Всичко за книгата“ с молба да се направи превод на писмо;
молба да изпрати допълненията към „Библиографията в България“; издаването на съвместната библиогрфия
„Немско-български културни взаимоотношения“.
А.е. 423а, л. 1–2; 1 док.; 10 юни 1940 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Градска библиотека –
Кил, Германия до Т. Боров – С.
С благодарност за получени текст и книги; изпратено в замяна местно издание; мобилизирането на
директора на библиотеката.
А.е. 423б, л. 1–5; 3 док.; 1 юли 1966 г., 8 авг. 1966 г., 29 авг. 1966 г.; писма с пликове – машиноп., нем.
ез.; Градска библиотека (директор Вернер) – Берлин до Т. Боров – С.
Във връзка с приетата покана Боров да присъства на откриването на новата сграда на библиотеката през октомври същата година, на която основна тема за обсъждане ще бъде работата в библиотеките с грамофонни плочи.
А.е. 424, л. 1–19; 3 док.; 16 ян. 1961 г., 1963 г., 21 ян. 1965 г.; писмо, брошура, писмо с плик – машиноп., печатно, нем. ез.; Градска библиотека (Кнут Кнутсон), (Герт Хорнвал) – Стокхолм до Т. Боров – С.
С поздравления за 60-годишнината на Боров; за структурата, персонала и методическата дейност;
честити новата 1965 година.
А.е. 425, л. 1–2; 1 док.; 27 дек. 1966 г.; поздравителна картичка с плик – ръкоп.; Държавна библиотека – Мадан до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 426, л. 1–7; 3 док.; 4 ян. 1956 г., 5 ян. 1961 г., б.д.; поздравителни картички с плик, писмо – машиноп., печатно; Държавна библиотека „Сечени“ (д-р Магда Йобору) – Будапеща до Т. Боров – С.
По случай Нова година; с поздравления за 60-годишнината на Боров.
А.е. 426а, л. 1–3; 2 док.; 19 ян. 1961 г., 14 февр. 1961 г.; писмо с плик, писмо – машиноп., бълг. и рус.
ез.; Държавна библиотека „В. И. Ленин“ (А. Хренкова), Т. Боров – Москва, С. до Т. Боров, А. Хренкова
– С., Москва.
Поздравява го по случай 60-годишнината му; благодари за пожеланията.
А.е. 426б, л. 1–2; 2 док.; 11 ян. 1961 г., 16 февр. 1961 г.; писма – машиноп., бълг. и рус. ез.; Държавна
публична библиотека (М. Руд), Т. Боров – Киев, С. до Т. Боров, М. Руд – С., Киев.
По случай 60-годишния юбилей на Т. Боров; благодари за пожеланията.
А.е. 426в, л. 1; 1 док.; 5 ян. 1961 г.; писмо – машиноп.; фр. ез.; Израелска национална и университетска библиотека (д-р К. Уорман) – Йерусалим, Израел до Т. Боров – С.
С удоволствие го поздравяват за 60-годишния му юбилей, за тях той е добре познат библиограф.
А.е. 427, л. 1–20; 8 док.; [18 ноем. 1932 г.], 29 ноем. 1957 г., 31 авг. 1974 г.; покани и програми с пликове, поздравителни картички с пликове, писмо с плик – машиноп., печатно; Народна библиотека и
музей – Пловдив до Т. Боров – С.
По случай 50-годишния юбилей на библиотеката; с молба да напише статия във връзка с честване на 75
години от откриването на библиотеката; относно откриването на новата сграда на Народна библиотека – Пловдив.
А.е. 428, л. 1–3; 3 док.; 28 февр. 1947 г., 20 март [1948 г.], б.д.; телеграми – машиноп.; Народна библиотека – Велико Търново (служителите) до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Тодоровден.
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А.е. 429, л. 1–18; 10 док.; 9 ноем. 1957...20 окт. 1970 г.; писма с пликове, поздравителни картички
с пликове, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., полски и фр. ез.; Народна библиотека (доц.
д-р Хелена Хлеб-Козанска), Веселин Трайков, Т. Боров – Варшава, С. до Т. Боров, Веселин Трайков
– С.
Относно проблеми с издаването на сборник от международна конференция по библиография; с
молба Трайков да приготви писмо – отговор до Полша; относно редакционните поправки, които са нанесли поляците в доклада на Боров от конференцията по библиография; потвърждава, че всички направени
поправки ще бъдат нанесени точно в доклада на Т. Боров, и поставя въпроса за редовна размяна на библиографски описания; по случай Нова година; благодари за изпратения ѝ сборник в чест на академик Никола
Михов по случай 80-годишнината му; с благодарност за участието му в сборника в нейна чест, високата
му оценка за работата на института и за гостоприемството му в България през 1967 г.
А.е. 430, л. 1–3; 1 док.; 19 май 1942 г.; покана с плик – машиноп., печатно; Народна библиотека
– Скопие до Т. Боров – С.
По случай тържественото освещаване на Народната библиотека и откриване на изложба на българската книга.
А.е. 431, л. 1–107; 56 док.; 13 ноем. 1942...1987 г., б.д.; писма, телеграми, покани, поздравителни
картички, пликове, медицинско свидетелство, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и рус.
ез.; Народна библиотека „Васил Коларов“ (дн. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“)
– С. до Т. Боров – С.
С молба да се яви на заседание в Народната библиотека; по случай Нова година, Тодоровден,
18-годишнината на 9-ти септември и международния ден на труда – Първи май; за предстоящата другарска
среща по случай завършването на висшия курс за библиотекари и изложба на детската книга; относно 80-,
85- и 90-годишния юбилей на българската национална библиотека; за присъствие на лекция за д-р Петър
Берон и за приноса му за нашата просвета и наука; по случай честване на 85- годишнината на Стилиян Чилингиров; относно честване на 100 години от рождението на Иван Данов да изнесе доклад; отказ на Боров
да участва в честването; за изложба, посветена на 100-годишнината от смъртта на Г. С. Раковски; с молба
да изнесе уводни лекции по библиотечно дело; за мнението му относно доклад от Здравко Дафинов от
Университетската библиотека; във връзка със съставянето на речник на псевдонимите; за библиографски
преглед на нови справочници по литература, езикознание и изкуство.
А.е. 432, л. 1–7; 4 док.; ян. 1950 г., 15 ян. 1954 г., б.д.; писмо с плик, поздравителни картички,
визитна картичка – ръкоп., печатно, фр. ез.; Кралска библиотека – Брюксел до Т. Боров – С.
С пожелания за Нова година; относно белгийския международен обмен.
А.е. 432а, л. 1–2; 1 док.; 15 февр. 1974 г.; писмо с плик – печатно, фр. ез.; Кралска библиотека
– Копенхаген до Т. Боров – С.
Благодарят за подарената от Т. Боров негова книга „Живот с книги“.
А.е. 433, л. 1–7; 4 док.; 14 ян. 1949...20 дек. 1973 г.; поздравителна картичка, писма с пликове –
ръкоп., машиноп., печатно, фр., нем. и англ. ез.; Кралска библиотека (О. Визелгрен) – Стокхолм до
Т. Боров – С.
Във връзка с книги от ХVІ в.; с благопожелания за Нова година; за тежкото положение на културните институции; участието му в подготовка на представлението „Братя Карамазови“ по Достоевски;
очаква с нетърпение Боров да дойде в Стокхолм; с благодарност за библиографска справка; съжалява, че
не го е срещнал на конгреса в Париж, със сведения за протичането на конгреса; за липсата на финанси за
ремонтирането на Кралската библиотека; с благодарност за изпратената книга на Боров „Живот с книги“.
А.е. 433а, л. 1–3; 3 док.; 19 март 1948 г., 12 март [1949 г.], б.д.; телеграми – машиноп.; Народна
библиотека – Варна до Т. Боров – С.
По случай Тодоровден.
А.е. 433б, л. 1–22; 11 док.; 1 ян. 1960...1971 г., б.д.; поздравителни картички с пликове, писма,
телеграма – машиноп., печатно, пол., фр. и бълг. ез. с латински букви; Народна библиотека (Богдан
Хородиски), Т. Боров – Варшава, С. до Т. Боров, Богдан Хородиски, Елена Хлеб-Козанска – С., Варшава.
По случай Нова година; с поздравления по случай 60-годишнината на Т. Боров; проф. Боров от
своя страна благодари за проявеното внимание; с покана да участва във възпоменателния сборник по слу59

чай 40- годишната научна дейност на Елена Хлеб-Козанска; с благодарност за неговата отзивчивост; поздравява я по случай 40-годишната научна дейност.
А.е. 434, л. 1–3; 2 док.; 9 март 1946 г.; б.д.; телеграма, телеграма с плик – машиноп.; Народна
библиотека – Свищов до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Тодоровден.
А.е. 434а, л. 1–2; 1 док.; 13 март 1963 г.; писмо с плик – машиноп., англ. ез.; Национална земеделска библиотека към Американския департамент по земеделие – Вашингтон до Т. Боров – С.
Благодари за изпратената публикация от Боров, посветена на библиографската информационна
служба.
А.е. 434б, л. 1–43; 21 док.; 16 апр. 1936...17 март 1974 г., б.д.; писма, поздравителни картички,
пощ. карти – ръкоп., машиноп., печатно; Национална и университетска библиотека (Матко Ройнич)
Т. Боров – Загреб С. до Т. Боров, Национална и университетска библиотека, Матко Ройнич – Загреб,
С.
Във връзка с изпратена книга и с благодарност за изпратената от Боров негова книга „Живот с
книги“ и относно смъртта на общия им приятел Милутин Иванушич; Боров изказва съжалението си от
загубата на Иванушич; за приятелството му с починалия Милутин Иванушич и за изпратеното копие от
книгата на Боров за Народната библиотека в Любляна; по случай Нова годна.
А.е. 435, л. 1–2; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка – печатно, англ. ез.; Национална и университетска библиотека – Йерусалим, Израел до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 436, л. 1–15; 10 док.; 1962...25 септ. 1986 г.; поздравителна картичка с плик, части от пликове, писма – машиноп., печатно, словенски ез.; Национална и университетска библиотека – Любляна
до Т. Боров – С.
По случай Нова година; с благодарност за получената негова книга „Живот с книги“.
А.е. 437, л. 1–6; 3 док.; 24 дек. 1959 г., 13 ян. 1961 г., 7 февр. 1974 г.; поздравителна картичка с
плик, писма с пликове – машиноп., печатно, фр. ез.; Национална библиотека – Париж до Т. Боров –
С.
По случай новата 1960 г.; с пожелания по случай неговата 60-годишнина, за 40-годишната му научна дейност и за дейността му като директор на ББИ; с благодарност за изпратената от Боров негова книга
„Живот с книги“.
А.е. 437а, л. 1–4; 2 док.; 1 ян. 1960 г., 14 ян. 1961 г.; поздравителна картичка с плик, писмо – машиноп., печатно, фр. и рус. ез.; Национална библиотека – Тирана до Т. Боров – С.
По случай Нова година; във връзка с 60-годишнината на Т. Боров.
А.е. 437б, л. 1–2; 1 док.; 29 ян. 1961 г.; международна телеграма с плик – печатно, англ. ез.; Национална библиотека – Пекин до Т. Боров – С.
Във връзка с 60-годишнината на Т. Боров.
А.е. 437в, л. 1–2; 2 док.; 19 ян. 1961 г.; писма – машиноп., англ. ез.; Национална библиотека за
медицина (Самюел Лазероу) – Вашингтон до Т. Боров, Д. Иванчев – С.
Поздравява го по случай 60-годишния юбилей; споделя своите най-добри впечатления от Т. Боров.
А.е. 438, л. 1–13; 6 док.; 17 апр. 1950...1 авг. 1966 г., б.д.; покана, писма с пликове – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., англ. и нем. ез.; Конгресна библиотека (Дженингс Ууд) – Вашингтон до Т.
Боров – С.
Относно откриването на изложба по случай 150-годишнината на библиотеката; с благодарност за
получена пощенска карта и проявеното гостоприемство; във връзка с книгообмена между Конгресната
библиотека и ББИ; с интерес към бъдещи библиографски проекти на Боров; благодарят за изпратените
копия от книги на Т. Боров.
А.е. 439, л. 1–6; 2 док.; 1 юни 1937 г., 12 авг. 1938 г.; писма с пликове – машиноп., ср. ез.; Библиотека на Народната скупщина – Белград до Т. Боров – С.
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Относно изпратеният му екземпляр на „Книга за Балканите“, том ІІ; за изпратен втори том за „Изследвания за Балканите“.
А.е. 440, л. 1–16; 7 док.; 17 май 1957...3 ян. 1964 г., б.д.; писма с плик, поздравителни картички
с пликове – машиноп., печатно, ср. ез.; Народна библиотека (Чедомир Миндерович) – Белград до Т.
Боров – С.
Поздравяват го и се надяват скоро да се срещнат в Белград; по случай Нова година; относно техен
общ проект и с надежда скоро да се видят; поздравява го по случай 60-годишнината му.
А.е. 440а, л. 1–13; 8 док.; 8 ян. 1962...8 ноем. 1983 г.; писма, пощ. карта – ръкоп., машиноп.,
печатно; Немска библиотека (д-р Помасл), Т. Боров – Лайпциг, Германия, С. до Т. Боров, Немска
библиотека – С., Лайпциг, Германия.
Надява се да се срещнат по случай 50-годишнината на библиотеката; информира го, че той е новият началник на отдел; с надежда за скорошна среща; за конференция на IFLA  (The International Federation
of Library Associations and Institutions); благодарност за гостоприемството на Боров; изпратено лично на
Боров юбилейно издание „Немската библиотека 1912–1962“; поздравления за 60-годишнината на директора на Немската библиотека Хелмут Рьоч; благодарствено писмо за изпратен хонорар за статия.
А.е. 441, л. 1–5; 2 док.; 17 дек. 1963 г., 31 ян. 1974 г.; поздравителна картичка с плик, писмо с
плик – ръкоп., машиноп., печатно, англ. ез.; Обществена библиотека – Торонто, Канада до Т. Боров
– С.
По случай Нова година; с благодарности за получената книга, изпратена от Боров.
А.е. 442, л. 1–4; 2 док.; 30 дек. 1955 г., 31 дек. 1956 г.; поздравителни картички – печатно; Окръжна библиотека – Бургас до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 443, л. 1–6; 2 док.; 30 дек. 1961 г., б.д.; поздравителни картички с плик – ръкоп., печатно;
Окръжна библиотека – Димитрово (дн. Перник) до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 444, л. 1–3; 2 док.; 10 май 1974 г., 17 май 1974 г.; писмо с плик, писмо – машиноп.; Окръжна библиотека (Л. Каранова-Иванова – Ловеч, Т. Боров – С. до Т. Боров, Л. Каранова-Иванова – С.,
Ловеч.
С молба да прегледа бързо материала за написването на библиография за Христо Радевски; относно направените от Боров корекции на изпратения му ръкопис.
А.е. 445, л. 1–2; 3 док.; 22 май 1959 г., 20 окт. 1960 г., 20 ноем. 1960 г.; поздравителна картичка,
писмо, резолюция – ръкоп., печатно; Окръжна библиотека „Христо Смирненски“, Дирекция на Военноисторическите музеи, Т. Боров – Плевен, С. до Т. Боров, Ганчева – С.
По случай деня на Българската култура и славянската писменост; за изпратената му библиография
„80 години от Плевенската епопея. 1877–1957“.
А.е. 446, л. 1–6; 3 док.; 1961 г., 1962 г., б.д.; поздравителни картички, телеграма – машиноп.,
печатно; Окръжна библиотека „Л. Каравелов“ – Русе до Т. Боров – С.
По случай Нова година и неговия рожден ден.
А.е. 447, л. 1–2; 1 док.; 29 дек. 1958 г.; поздравителна картичка – печатно; Окръжна библиотека
– Стара Загора до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 448, л. 1–2; 1 док.; 1 ян. 1958 г.; поздравителна картичка – печатно; Окръжна библиотека
„Хр. Смирненски“ – Хасково до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 449, л. 1–14; 4 док.; 24 май 1984...28 дек. 1986 г., б.д.; поздравителни картички с пликове –
машиноп., печатно; Окръжна народна библиотека „Васил Коларов“ – Шумен до Т. Боров – С.
По случай 24 май.
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А.е. 449а, л. 1–5; 2 док.; 24 ян. 1965 г., 25 дек. 1965 г.; писмо с плик, поздравителна картичка
с плик – ръкоп., печатно, рус. ез.; Полска народна библиотека, Т. Боров – Варшава, С. до Т. Боров,
професор [Хлеб...] – С., Варшава.
Относно наскоро излязла библиография с автор Ванда Шольгинкова; по случай Нова година.
А.е. 450, л. 1–20; 13 док.; 31 ян. 1952...12 авг. 1954; писма, покана, писмо с плик, резолюция –
ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Публична научна библиотека (д-р Хорст Кунце, д-р Х. Ролоф)
– Берлин, Т. Боров, Д. Иванчев – респ. Т. Боров – Берлин, С. до Т. Боров, д-р Х. Ролоф, Икономов
– С., Берлин.
Относно образованието на библиотекарски кадри в Германската демократична република; за участие със статия в сборник „Библиотека, библиотекар, библиотекознание“ в чест на 60-годишнината на проф.
Йорис Форщиус; със заявка за участие в сборника в чест на проф. ѝ. Форщиус със студия „Първоначална
библиография на България“; с благодарност към Боров за заявеното участие в сборника в чест на проф. ѝ.
Форщиус със студия „Първоначална библиография на България“; с извинение, че няма да успее да изпрати в
срок обещаната студия за сборника в чест на проф. ѝ. Форщиус, а ще го стори със закъснение; с благодарност
към Боров за получения текст за сборника в чест на проф. ѝ. Форщиус; най-после изпраща обещаната студия
за сборника в чест на проф. ѝ. Форщиус, но не е доволен от превода ѝ; във връзка с изпратени коректури на
студията на Боров „Първоначална библиография на България“; с молба да благодари от негово име.
А.е. 451, л. 1–11; 5 док.; 19 дек. 1952 г., [1959/60 г.], [1960/61 г.]; поздравителни картички с пликове, телеграма, писмо, преписка – машиноп., печатно, нем. ез.; Саксонска провинциална библиотека
– Дрезден, Германия до Т. Боров – С.
По случай Нова година, поздравления за 60-годишния юбилей на Т. Боров.
А.е. 451а, л. 1–3; 2 док.; 6 февр. 1961 г., 3 апр. 1961 г.; писмо с плик, писмо – машиноп., фр. ез.;
Славянска библиотека (д-р Йосиф Стрнадел) – Прага, Т. Боров – С. до Т. Боров, д-р Йосиф Стрнадел
– С., Прага
Поздравяват го за 60-годишния му юбилей; с висока оценка за неговата дългогодишна творческа
дейност и най-вече като създател и директор на ББИ; Т. Боров от своя страна благодари за поздравите;
споделя, че е останал с прекрасни впечатления от пребиваването си в Прага през 1948 г.
А.е. 452, л. 1–12; 5 док.; 25 ян. 1961 г., 22 дек. 1976 г., 17 дек. 1980 г.; писмо, поздравителни картички с пликове – ръкоп., машиноп., словенски ез.; Славянска библиотека – Любляна до Т. Боров
– С.
Относно неговата 60-годишнина; по случай Нова година.
А.е. 452а, л. 1–4; 2 док.; 25 ян. 1961 г., 17 апр. 1961 г.; писма с пликове – машиноп., словашки
ез.; Словашка национална библиотека (Ю. Пашка, Ян Щефаник) – Мартин, Словакия до Т. Боров,
Стефан Кънчев, [респ. Т. Боров] – С.
Поздравява го по случай неговия 60-годишен юбилей; относно исканите от Кънчев адреси на словашки учени.
А.е. 453, л. 1–3; 1 док.; 1963 г.; поздравителна картичка с плик – печатно, словашки ез.; Техническа университетска библиотека – Братислава до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 454, л. 1–16; 8 док.; 1961 г., 11 ян. 1962 г., 24 дек. 1969 г., б.д.; поздравителни картички с
плик, писмо с плик – машиноп., печатно, ср. ез.; Университетска библиотека „Светозар Маркович“
(Небойша Лазаревич, М. Проданович, Иво Ерол) – Белград до Т. Боров – С.
За 60-годишнината на Т. Боров; по случай Нова година; относно лекционния курс по библиотекознание, който ще изнесе Стоян Аргиров.
А.е. 455, л. 1–2; 1 док.; 2 авг. 1946 г.; писмо с плик – машиноп.; Университетска библиотека –
Варна до Т. Боров – С.
Относно трудностите, които има Варненската университетска библиотека.
А.е. 455а, л. 1–2; 2 док.; 30 ян. 1961 г., 25 март 1961 г.; писма – машиноп., фр. ез.; Университетска
библиотека (проф. Ян Бакулевски), Т. Боров – Варшава, С. до Т. Боров, Ян Бакулевски – С., Варшава.
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Сърдечни поздравления във връзка с 60-годишнината на Т. Боров; с благодарности от негова страна за проявеното внимание.
А.е. 456, л. 1–2; 2 док.; 23 ян. 1950 г., 5 апр. 1974 г.; писмо, пощ. карта – машиноп., печатно, нем.
ез.; Университетска библиотека – Виена до Т. Боров – С.
С благопожелания за Нова година; с благодарност за изпратената книга на Боров „Живот с книги“.
А.е. 457, л. 1; 1 док.; 11 февр. 1974 г.; пощ. карта – печатно, нем. ез.; Университетска библиотека
– Гьотенген, Германия до Т. Боров – С.
С благодарност за получената книга на Боров „Живот с книги“.
А.е. 457а, л. 1; 1 док.; 4 ян. 1961 г.; писмо – машиноп., англ. ез.; Университетска библиотека –
Кентъки, САЩ до Т. Боров – С.
По повод неговата 60-годишнина.
А.е. 457б, л. 1–2; 1 док.; ноем. 1970 г.; бланка с плик – печатно, англ. ез.; Университетска библиотека – Йейл, Ню Хейвън, Кънектикът, САЩ до Т. Боров – С.
Относно историята на –.
А.е. 458, л. 1–6; 3 док.; дек. 1959 г., 11 ян. 1961 г., 22 март 1961 г.; поздравителна картичка с
плик, писма – машиноп., печатно, нем. ез.; Университетска библиотека (Йоханес Мюлер), Т. Боров –
Лайпциг, Германия, С. до Т. Боров, Йоханес Мюлер – С., Лайпциг, Германия.
По случай новата 1960 г.; с поздравления за юбилея на Боров; за издирване на екземпляри на
„Нарстуд“ и „Български орел“ и други издания в библиотеки в СССР, ЧССР и Полша; с благодарност за
поздравленията по повод юбилея си и за издирването на български периодични издания във фонда на библиотеката.
А.е. 458а, л. 1–2; 2 док.; 11 ян. 1961 г., 25 март 1961 г.; писма – машиноп., фр. ез.; Университетска
библиотека (Елена Висковска) – Лодз, Полша, Т. Боров – С. до Т. Боров, Елена Висковска – С., Лодз,
Полша.
Честити му 60-годишния юбилей, който съвпада с 20-годишната му дейност като директор на ББИ
и 40-годишната му дейност в полето на библиографията; в отговор Т. Боров поднася своите благодарности.
А.е. 459, л. 1–4; 2 док.; б.д.; поздравителна картичка с плик, писмо с плик – машиноп., печатно,
полски ез.; Университетска библиотека – Люблин, Полша до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 460, л. 1–3; 1 док.; 19 ян. 1965 г.; поздравителна картичка – печатно, фр. ез.; Университетска библиотека – Тананариво, Мадагаскар до Т. Боров – С.
По случай новата 1965 година.
А.е. 461, л. 1–6; 2 док.; 1959 г., 1961 г.; поздравителни картички – печатно; чеш. ез.; Университетска и Народна библиотека – Прага до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 462, л. 1–27; 20 док.; 31 ян. 1946...19 ноем. 1974 г., б.д.; писма, покани, поздравителни картички, отрязък от заемна бележка, некролог, визитна картичка – машиноп., печатно; Университетска библиотека (Йордан Братков, проф. Д-р Христо Гандев, Никола Червенков, Н. Къдрева, проф.
д-р Б. Петканчин) – С. до Т. Боров – С.
С молба да върне заетите от него книги; относно свикването на библиотечния съвет на заседание
при Университетска библиотека; относно смъртта на Атанас Малинов; по случай Нова година.
А.е. 463, л. 1; 1 док.; 13 юли 1938 г.; пощ. карта – машиноп.; Университетска библиотека – Тюбинген, Германия до Т. Боров – С.
С благодарности за изпратен текст относно строеж на библиотека в София.
А.е. 464, л. 1–94; 36 док.; 28 май 1948...18 дек. 1981 г., б.д.; писмо, поздравителни картички с пликове, писма, резолюция, разписка – ръкоп., машиноп., печатно, фр., англ. и нем. ез.; Университетска
библиотека, Тьонес Клебер, Т. Боров, Ленарт Грьонберг, Герт Хорнвал – Упсала, Швеция С. до Т.
Боров, Киркова, Ленарт Грьонберг – С., Упсала.
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По случай Нова година; честити му 60-годишния юбилей; с признание за дейността му като библиотечен деец; известяват го, че в Упсала следят с интерес развитието на българската археология, история
и литература; благодари за доброто сътрудничество през изминалата година и изразява надежда то да продължи; заповед да му бъде върнато писмото; за невъзможността да участва само като слушател на конгреса
на ФИД; относно невъзможността да замине, тъй като не е в състояние да поеме сам пътните със самолет,
а не може да пътува с влак, тъй като не е имунизиран срещу вариола; изказва съжаление, че не е отишъл,
и покана за бъдещо посещение; разписка, издадена на Т. Боров за телеграма до Упсала; за пътуването му
до Упсала, като смята да не се задържа в Стокхолм; с благодарност за получената книга на Боров „Живот
с книги“, която ще бъде включена в сбирката „Каролина“.
А.е. 465, л. 1–2; 1 док.; 11 авг. 1972 г.; писмо с плик – печатно, англ. ез.; Училищна библиотека
– Харвард, Кеймбридж, САЩ до Т. Боров – С.
С молба да се изпрати копие от изданието „Български книгопис“.
А.е. 466, л. 1–18; 12 док.; 26 дек. 1950...14 февр. 1961 г., б.д.; писма, резолюция, поздравителни
картички, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно, рус. ез.; Фундаментална библиотека (В. И. Шунков), Т. Боров – Москва, С., до Т. Боров, Матакиева, В. И. Шунков – С., Москва.
Поздравление по случай Първи май, неговата 60-годишнина и Нова година; благодари за поздравленията; относно коректурите на втория том на техен съвместен труд.
А.е. 466а, л. 1–3; 1 док.; [1960 г.]; поздравителна картичка с плик – печатно; Фундаментална
библиотека на академията на науките на Латвия – Рига до Т. Боров – С.
С пожелания по случай Нова година.
А.е. 467, л. 1–2; 1 док.; 2 ян. 1959 г.; поздравителна картичка – печатно, рус. ез.; Харковска държавна научна медицинска библиотека към Министерството на здравеопазването на УССР – Харков, Украйна до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 468, л. 1–4; 3 док.; 19 ян. 1961 г., 30 март 1961 г., [1961 г.]; писма, поздравителна картичка
– машиноп., печатно, словашки ез.; Централна библиотека на Словашката академия на науките –
Братислава, Словакия, Т. Боров – С. до Т. Боров, Централна библиотека на Словашката академия
на науките – С., Братислава.
Поздравяват го за 60-годишния юбилей, пожелават му здраве и много сили в работата; Т. Боров
благодари сърдечно за пожеланията; по случай Нова година.
А.е. 469, л. 1–10; 4 док.; 31 дек. 1957 г., 29 апр. 1958 г., 19 авг. 1959 г.; поздравителни картички,
писма с плик – машиноп., печатно, фр. ез.; Централна държавна библиотека (проф. Мирча Томеску)
– Букурещ до Т. Боров – С.
По случай Нова година; честити Първи май; благодари му за изпратения сборник в чест на Н. Михов.
А.е. 470, л. 1–3; 1 док.; [1960 г.]; поздравителна картичка с плик – машиноп.; Централна библиотека – С. до Т. Боров – С.
По случай новата 1961 година.
А.е. 471, л. 1–3; 1 док.; 26 дек. 1957 г.; поздравителна картичка с плик – печатно, ср. ез.; Централна библиотека на Сръбската академия на науките – Белград до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 472, л. 1–4; 3 док.; 16 февр. 1961 г., 26 май 1965 г.; писма, писмо с плик – машиноп., бълг. и
рус. ез.; Централна държавна медицинска библиотека (И. Вересков), (В. Сосульников) – Москва, Т.
Боров до Т. Боров, И. Вересков – С., Москва.
Относно 60-годишния юбилей на Т. Боров; изказва благодарност за получените пожелания; във
връзка с международния книгообмен.
А.е. 473, л. 1–7; 3 док.; б.д.; справка, бележки – ръкоп., машиноп.; Централна медицинска библиотека – С. до Т. Боров – С.
Относно филиалите и историята на Централната медицинска библиотека; за набавянето на подръчните библиотеки с книги и списания според Наредба от 1920 г. в Швейцария.
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А.е. 474, л. 1–3; 1 док.; 21 дек. 1963 г.; поздравителна картичка с плик – печатно, словашки ез.;
Централна икономическа библиотека – Братислава до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 474а, л. 1–2; 2 док.; 23 ян. 1961 г., 16 февр. 1961 г.; писма – машиноп., бълг. и рус. ез.; Централна научна библиотека на Академията на науките на Казахстан (Н. Б. Ахмедова), Т. Боров – Алма-Ата, Казахстан, С. до Т. Боров, Н. Б. Ахмедова – С., Алма-Ата, Казахстан.
По случай 60-годишнината на Боров; благодари за пожеланията.
А.е. 475, л. 1–11; 5 док.; 27 дек. 1963 г., [1964 г.], б.д.; поздравителни картички с пликове, визитни картички – печатно, рум. ез.; Централна университетска библиотека (Мирча Томеску) – Букурещ
до Т. Боров – С.
По случай Нова година; без текст.
А.е. 476, л. 1–2; 1 док.; 23 дек.; 1971 г.; бланка с плик – печатно, чеш. ез.; Чешка държавна библиотека – Прага до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 477, л. 1–2; 1 док.; 7 ян. 1984 г.; поздравителна картичка с плик – ръкоп.; Читалищна библиотека – гр. Елин Пелин до Т. Боров – С.
По случай Нова година.
А.е. 478, л. 1–6; 4 док.; 3 юни 1938 г.,1942 г., б.д.; писма, пощ. карта – машиноп., печатно, нем. ез.,
фр. ез.; Швейцарска национална библиотека – Берн, Швейцария, Т. Боров – С. до Т. Боров, Марсел
Годе – С., Берн, Швейцария.
Благодарят за получения екземпляр от неговата брошура „Конкурсът за Народна библиотека“; по
куриер ще му изпратят тяхна публикация върху Националната библиотека на Швейцария; с благодарност
за получената негова публикация; препраща му текст за организацията на българските библиотекари; с
благодарност за получената книга от Боров „Пътят към книгите“ и от Никола Михов „София преди Освобождението“;  с молба да изпрати двата тома.
А.е. 479, л. 1; 1 док.; 21 юни 1934 г.; писмо – ръкоп.; [Й. Билков] – [С.] до Т. Боров – С.
С молба да му се помогне с 600 лв. от БЗБанка.
А.е. 480, л. 1–6; 3 док.; 8 ян. 1945 г., 1 март 1947 г., 7 ян. 1948 г.; визитни картички с пликове –
ръкоп., печатно; Елена Боян Бинева – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година и Тодоровден.
А.е. 481, л. 1–6; 4 док.; 23 авг. 1976...29 септ. 1976 г.; писма, преписка – ръкоп., машиноп.; М.
Бихан-Фау, Т. Боров – Рим, С. до Т. Боров, М. Бихан-Фау – С., Рим.
С молба да изпрати екземпляр от книгата си „Живот с книги“; относно исканите от тях екземпляри
на публикации на ББИ; с благодарност за отзивчивостта.
А.е. 482, л. 1–8; 4 док.; 30 ян. 1982...30 ян. 1985 г.; визитни картички с пликове – машиноп., печатно; акад. Георги Близнаков (ректор на СУ „Климент Охридски“) – С. до Т. Боров – С.
Честити рождените дни на Т. Боров.
А.е. 483, л. 1; 1 док.; 4 апр. 1944 г.; телеграма – печатно; Бобов – с. Сестримо, Пазарджишко до
Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 484, л. 1–22; 12 док.; юни 1953...28 май 1954 г.; автобиография, приложение, списъци, писма
с пликове, рецензия, обяснение по рецензия, допълнение към рецензия – ръкоп., машиноп.; Константин Бобчев – С. до Т. Боров – С.
На Константин Бобчев; към автобиографията на Бобчев; относно дейността на К. Бобчев в областта
на библиографията и библиотекознанието; относно труда му върху „Произведенията на Маркс и Енгелс в
български преводи“, като желае мнението на Т. Боров; във връзка с трудовете на К. Бобчев – написана от
Т. Боров; относно трудовете на К. Бобчев, представено от Албанска и М. Кадънкова; съобщава на Боров,
че ръкописът му е готов, и моли да се запланува за месец юни откупуването му и хонорар на автора.
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А.е. 485, л. 1–4; 2 док.; 28 ноем. 1929 г., 4 ян. 1930 г.; писма с пликове – ръкоп.; Н. Бобчев – С. до
Т. Боров – С.
Благодари на Т. Боров за поканата за сътрудничество в изданието „Българска книга“; съобщава му,
че от 3 седмици е на легло, и го поздравява за Нова година.
А.е. 486, л. 1–6; 3 док.; 22 март 1965 г., 8 ян. 1973 г., 26 дек. 1974 г.; писмо с плик, визитни картички с плик – ръкоп., печатно; Иван Богданов – С. до Т. Боров – С.
Изказва огорчението си от Боров за това, че отказва да бъде вещо лице по процеса му с ДИ „Наука
и изкуство“;  честити Нова година.
А.е. 487, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Цанко Богданов – С. до Т. Боров – С.
Честити Великден.
А.е. 488, л. 1–19; 12 док.; 14 ян. 1957...31 ян. 1965 г.; писма с пликове, бележка, резолюции, пощ.
карта – ръкоп., машиноп., рус. ез.; проф. Богдан Степанович Боднарский, Т. Боров – Москва, С. до
Т. Боров, проф. Б. С. Боднарски, Тренков – С., Москва.
Изказва своето съжаление, че няма да може да участва в сборника, посветен на акад. Никола Михов,
поради заболяване; благодари за писмото и добрите думи към него и Никола Михов; благодари на Боров за
пожеланията за 85-годишнината му и за изпратената книга „Български периодичен печат 1844–1944“ под
редакцията на Боров; честити новата година; поздравява проф. Боднарский за неговия 90-годишен юбилей.
А.е. 489, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Бож [ков] – [С.] до Т. Боров – С.
По личен въпрос.
А.е. 490, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – печатно; Божидар Божилов – С. до Т. Боров – С.
Честити новата 1970 година.
А.е. 491, л. 1–7; 5 док.; 29 февр. 1936 г., ян. 1937 г., б.д.; телеграми, визитни картички с пликове
– печатно; Тодор П. Божилов – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година; без текст.
А.е. 492, л. 1–2; 1 док.; 3 ян. 1948 г.; писмо с плик – машиноп.; Драгомир Божинов, Мара Божинова – С. до Т. Боров – С.
С молба да помогне на жена му да си намери работа.
А.е. 493, л. 1–7; 4 док.; 1940 г., 28 септ. 1949 г., б.д.; визитни картички, писмо с плик – ръкоп.,
печатно; Илия Божинов – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година; изказва негативното си мнение за Бурмов.
А.е. 494, л. 1; 1 док.; 18 юли 1918 г.; писмо – ръкоп.; [М.] Божинов – Русе до Т. Боров – б.м.
За получена квитанция; лични въпроси.
А.е. 495, л. 1–15; 7 док.; 20 ян. 1938...31 ян. 1973 г., б.д.; писма с пликове, телеграми, пощ. карти, бележки – ръкоп., машиноп.; Божана Божинова-Троянова, Божинови – Берлин, Охрид, С. до Т.
Боров – С.
Разказва за пребиването си в Германия и благодари на Боров за ценните съвети, които ѝ е дал на
тръгване; честити му Тодоровден и изказва своето възхищение от проекта за откриване на библиографски
институт на името на Н. Михов; относно участието на Т. Боров на библиографски конгрес в Германия;
честити Коледа и Нова година.
А.е. 496, л. 1–4; 4 док.; 31 март 1945 г., 18 окт. 1947 г., б.д.; бележки и писма – ръкоп.; Б. Божинова – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да предаде 10 хил. лв. на юбилейния комитет; във връзка с изнасянето на лекции
пред кандидатите за библиотекари; по служебни въпроси; извинява се, че не може да присъства на обяда
поради заболяване.
А.е. 497, л. 1–3; 3 док.; б.д.; визитни картички – печатно; Невяна Ил. Божинова – б.м. до Т. Боров – [С.].
Честити Нова година.
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А.е. 498, л. 1–11; 6 док.; писма, визитни картички – ръкоп., печатно; Георги Ал. Божков – С. до
Т. Боров – С.
Поздравява го за статията му във в. „Отечествен фронт“ и разказва за вуйчо си Стефан Чапрашиков; честити му Нова година; списък с имена и адреси на членове на БКП и БЗНС.
А.е. 499, л. 1–4; 3 док.; 30 ноем. 1980 г., 7 ян. 1981 г., 29 ян. 1981 г.; писма с пликове, бележка –
ръкоп., машиноп.; д-р Иван Божков, Т. Боров – Варна, С. до Т. Боров, д-р Иван Божков – С., Варна.
С молба Т. Боров да напише своя мисъл върху изпратената изрезка от в. „АБВ“ с публикувана
негова статия; цитат, свързан с история на книгата, във връзка с молбата на Иван Божков; благодари за
изпратената от Боров мисъл.
А.е. 500, л. 1–2; 1 док.; ян. 1942 г.; покана с плик – печатно; сем. Божкови, Анастасия Илиева –
С. до сем. Борови – С.
За сватба.
А.е. 501, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Кръстьо Бои... – б.м. до Т. Боров – [С.]
Честити Нова година.
А.е. 502, л. 1; 1 док.; 11 юни 1977 г.; бележка – ръкоп.; Бойка – б.м. до [Т. Боров] – С.
Във връзка с посрещането на Тошко от г-жа Борова на летището.
А.е. 503, л. 1–25; 22 док.; 15 окт. 1919...13 дек. 1931 г., б.д.; пощ. карти, бележки, писма, телеграми, полица – ръкопис, печатно; д-р Бойчо Бойчев (Боко), Ломска популярна банка – Лом до Т.
Боров – С.
Изпраща му 50 лв. с молба да му купи книги, както и списък на желаните от него заглавия; по
лични въпроси; във връзка с излизането на първия брой на списание „Маскарад“ и ако Боров има нещо
написано, да го даде за публикуване; за продадени книги; с молба да му съдейства за вземане на  изпит по
латински език; за отпускане на заем; във връзка с явяването на Т. Боров в банката и с уреждането на записа
му; да се уреди кредитът му; отказ от банката за получаване на кредит, тъй като Т. Боров не си е платил
вноската по кредита.
А.е. 503, л. 26–45; 17 док.; дек. 1949...15 юни 1970 г., б.д.; поздравителни и пощ. карти, бележки,
визитни картички – ръкоп., печатно; д-р Бойчо Бойчев (персоналът при клиниката по ортопедия
и травматология при медицинския факултет) – С., Рим, Сухуми, Абхазия, Хавана, Болоня, Италия,
Дубровник, Хирватска, Варна, Мoсква, Истанбул, Турция до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; изпраща поздрави от държавите, в които пътува; по лични въпроси; без
текст.
А.е. 504, л. 1–2; 2 док.; 14 юни 1938 г., 12 ян. 1949 г.; пощ. карти – ръкоп.; Л. Бол [...?] – Париж
– неразч. м. до Т. Боров – С.
Изказва своите благодарности към Боров и му честити новата 1949 година.
А.е. 505, л. 1–4; 2 док.; 24 окт. 1930 г., 8 февр. 1950 г.; визитни картички с пликове – ръкоп., печатно, бълг. и фр. ез.; Лион Болио – Париж до Т. Боров – С.
Извинява се за не състоялата се среща; честити Нова година.
А.е. 506, л. 1–33; 3 док.; 1951 г., 20 ян. 1953 г., б.д.; брошура, писмо с плик, списък – ръкоп.,
машиноп., печатно, рус. ез.; Фелицата Николаевна Бондаренко – Ставропол, Русия до Т. Боров – С.
По въпроса за образованието в България в епохата на османското владичество в края на ХVІІІ и
ХІХ век; благодари на Боров за помощта, която ѝ е оказал с намирането на нужната ѝ литература, и му
изпраща част от работата си, като моли за неговото мнение; използвана литература за дисертационната ѝ
работа на тема „Развитие на образованието в България в ХІХ и ХХ век“.
А.е. 507, л. 1–3; 1 док.; 6 ноем. 1986 г.; покана с плик – печатно; Дора Бонева – С. до Т. Боров – С.
За самостоятелната ѝ изложба живопис.
А.е. 508, л. 1„3; 3 док.; 27 ноем. 1923...13 ноем. 1935 г.; пощ. карти – ръкоп.; Сава Боновски (сп.
„Ясна поляна“) – с. Ружинци, Белоградчишко до Т. Боров – С.
Относно изпратена страница за списанието, интересува се сп. „Развигор“ няма ли да пращат мате67

риал и защо не се пращат разказите на Елин Пелин; с молба Боров да му изпрати 100 екземпляра от книга;
с молба Боров да използва пратения репортаж и снимки, защото няма с какво да си плати наема.
А.е. 509, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. карта – ръкоп.; Бор...[?] – Берлин до Т. Тодоров – Боров – Лом.
Поздравява го за Нова година.
А.е. 510, л. 1–44; 24 док.; 1944...9 септ. 1976 г., б.д.; бележки, писма с пликове, пощ. карти – ръкоп.; Харитина Борова – С., Дубна, Русия, Москва, Калининград, Русия, Ардене, Франция до Т.
Боров, Иван – С., Стокхолм.
По лични въпроси и за престоя ѝ в санаториума в Княжево; разказва за лечението си в санаториума; във връзка с гостуването ѝ в Дубна при сина им Иван, за впечатленията ѝ от Москва и живата там, за
посещението ѝ на театралната постановка „Медея“, за разходката по река Волга; относно писмото, което е
получила от сина им Цветан, и неговата статия, която ще бъде публикувана в есенната книжка на списание
„L`home“; уведомява го, че има покана за конференция в Касел, ФРГ; уведомява го как протича животът
при нея, докато Боров е в Стокхолм; за престоя си в Париж; във връзка с предстоящата ѝ операция.
А.е. 511, л. 1–14; 9 док.; 29 ян. 1955...23 юни 1977 г.; телеграми, писма, визитна картичка, некролог – ръкоп., машиноп., печатно; проф. Георги Боршуков, Боршукови – С., Берлин до Т. Боров – С.
По случай рождения ден на Боров; относно заминаването му за Лайпциг и надеждата му, че ще се
видят там; изпраща му 200 лева, които му дължи; честити Тодоровден; извинява се, че не може да присъства на срещата в издателството; благодари на Боров за изпратената негова книга „Живот с книги“ и честити
новата 1974 година; по повод 2 години от смъртта на проф. Г. Боршуков.
А.е. 512, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Боряна – б.м. до Т. Боров – [С.].
Изказва съжалението си, че няма да могат да се видят поради здравословни причини.
А.е. 513, л. 1–2; 1 док.; 25 май 1945 г.; писмо – ръкоп.; В. Ал. Ботев – С. до Т. Боров – С.
С молба да му съобщи датата за предстоящата среща в Берлин на членовете от „Нарстуда“, за да
участва и той.
А.е. 514, л. 1–16; 13 док.; 5 ян. 1949...15 март 1954 г., б.д.; телеграми, писма, писмо с плик, визитна картичка, поздравителна картичка – ръкоп., машиноп., печатно; Венета Хр. Ботйова, проф. А.
Бънков, Т. Боров – Калофер, С., Бургас до Т. Боров, проф. А. Бънков – С.
С поздравления по случай Нова година; поздравява Боров по случай Тодоровден; относно назначението на Боров за член на комисията, която ще изработи тематичен план на изложбата за къща-музей
„Христо Ботев“ в гр. Браила, Румъния; с молба да даде обяснение, защо е отсъствал от факултетния съвет
и обяснението на Боров за това; изпраща поздрави от морето; изложба за къща-музей „Христо Ботев“.
А.е. 515, л. 1–127; 90 док.; [2 ян. 1950 г.]...1986 г., б.д.; телеграми, покана, писма, бележка, пощ.
карти – ръкоп., печатно; Димитър Бошнаков, Витка и Нини Бошнакови, сем. Бошнакови, Екатерина Иванова, Елена Георгиева – С., Варна, Пловдив, Балчик, Дряново, Велико Търново, Созопол,
Вършец до Т. Боров, Харитина Борова – С.
По случай Нова година, Тодоровден, 60-годишния юбилей на Боров, за  рождени дни; във връзка
с поръчката на Боров за маркуч и електрическа печка; за престоя си в Дряново; относно работата си като
библиотекар в завод в Дряново и посещенията му в Окръжната библиотека във Велико Търново, с молба
Боров да му съдейства за удължаване на престоя му там; за сватбата на сина им Константин; за престоя си
в санаториума във Вършец; поздравява Боров за блестящия успех на сина му.
А.е. 516, л. 1–88; 37 док.; 8 окт. 1948...21 дек. 1969 г.; радиограми, писма, пощ. карти, разписка,
празен плик, цветна снимка, меморандум – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и англ. ез.; Иван Бояджиев, Бояджиеви, Лилан Бояджиева, Анна-Маргарета Бояджиева, Т. Боров – Худинге, Швеция,
Стокхолм, Ибиса, Испания, Упсала, Швеция, С. до Т. Боров – С., Худинге, Швеция, Стокхолм.
С пожелание за приятно пътуване; за престоя му в Стокхолм; поздравления за Нова година и Тодоровден; за срещата му с лицето, което отговаря за осветителната инсталация на библиотеката в Стокхолм,
и за разговорите му по проекта за строеж на сградата на Народната библиотека в София; уведомява го, че
в най-скоро време скиците ще са готови и при първа възможност ще ги изпрати на Боров; честити 9-ти
септември и очаква него и семейството му в Стокхолм скоро; Иван и Анна-Маргарета го поздравяват по
случай 60-годишния му юбилей; благодари за изпратените книги; спомня си за техния учител по литература, който за пръв път им е говорил за известния датски литературен критик Георг Бранд; за гостуването на
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Боян Пенков и за новините, които са научили от него за семейството на Боров и благодарности за хубавия
подарък от тях; покана и списък на участниците в VІІІ Нобелов симпозиум; относно гостуването на сина
на Боров – Иван, в Стокхолм; благодари за изпратената беседа за Ал. Балабанов.
А.е. 516, л. 89–185; 43 док.; 8 ян. 1971...10 дек. 1983 г.; поздравителни картички с пликове, писма, разписка, страници от вестник – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и шведски ез.; Иван Бояджиев, Лилан Бояджиева, Т. Боров – Стокхолм, Ронда, Испания, С. до Т. Боров, Иван Бояджиев – С.,
Стокхолм.
Поздравления по случай Нова година и изказва съжаление, че скоро не са си писали; изпраща новия си адрес и се надява скоро да се видят в Стокхолм, информира го за новата книга на проф. Константин
Кацаров, която е издадена в Женева под заглавие „ Шейсет години живяна история“; сърдечно му благодари за изпратената книга на Боров „Живот с книги“; за присъствието си на церемонията по връчването
на Нобелова награда, на която е бил и Александър Солженицин, за да получи дипломата си от преди три
години; благодари за изпратения труд на Маньо Стоянов „Когато Пловдив беше столица“; впечатленията му от книгата на Симеон Табаков за град Сливен; за Македонския въпрос и за смяната на катедрата
„Старобългарски език“ със „Старославянски“ в някои шведски университети; във връзка с посещението
на Блага Димитрова в Стокхолм; относно мигрената на Боров и статия от шведски вестник за лечение на
мигрена; за творчеството на Херман Хесе и Елиас Канети и за техните Нобелови награди; Боров изказва
своето мнение за Хесе и Канети и пише на Бояджиев, кои шведски учени са приели да участват в юбилейния сборник по повод на неговата 80-годишнина; изпраща на Боров сборника с речите от Нобеловото
тържество от 1980 г.; за пътуване на Лилан до България и желанието ѝ да се види със семейство Борови;
относно влошеното състояние и лечение на очите на Т. Боров; бележки от сказката на Нобеловия лауреат
Уилям Голдинг през декември 1983 г.
А.е. 516, л. 186–247; 26 док.; 1 февр. 1984...19 септ. 1987 г., б.д.; писма с пликове, поздравителни
картички, визитна картичка, цветна снимка, празен плик – ръкоп.; Иван Бояджиев, Лилан Бояджиева – Стокхолм до Т. Боров и Харитина – С.
Изказва своите съболезнования за смъртта на сестрата на Т. Боров, изпраща му няколко книги;
благодари за изпратения му брой на списание „АБВ“ и коментира статия на Йордан Василев; във връзка с
новата книга на Блага Димитрова и спомените му за бомбардировките над София по време на Втората световна война; изпраща му екземпляр от библиографията „Норвегия–България 1878–1983 г.“ от Ана-Мария
Дамянова; поздравява Боров за спомените, които е написал за рода си, разказва за приятелството си със
семейството на Димитър Станчов и сина му Иван Станчов; за тъщата на Иван Бояджиев, която отпразнувала 110 години и става първата най-дълго живяла жителка в Скандинавия; за интереса, с който е прочел
спомена на Т. Боров за Яна Язова; за празника на Санта Лучия;  честити му Тодоровден, Великден и Нова
година; за здравословното си състояние и запознанството си с Лиляна Монева, племенничка на Александър Балабанов; относно тезата на Николай Хайтов, че гроба на Васил Левски се намира в църквата „Св.
Петка“ в София.
А.е. 517, л. 1; 1 док.; 20 февр. 1942 г.; телеграма – печатно; Коста Бояджиев – С. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 518, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Огнян Бояджиев – б.м. до Т. Боров – [С.].
С молба за среща и разговор по библиотечни въпроси.
– С.

А.е. 519, л. 1; 1 док.; 14 март 1952 г.; писмо – ръкоп.; Петко Бояджиев – Червен бряг до Т. Боров

С молба Т. Боров да му изпрати правилник, по който да може да направи каталог на книгите в
местното читалище.
А.е. 520, л. 1–4; 3 док.; 2 ян. 1946 г., 14 март 1949 г.; телеграма, писмо, справка – ръкоп., машиноп.; Христофор Илиев Бояджиев – Свищов до Т. Боров – С.
С благодарност за съдействието на Боров по откриването на клон на Народната библиотека в Свищов; честити му Нова година; с молба да ходатайства за племенника му да не бъде изключен от университета по политически причини; за успеха на Илия Божинов Бояджиев.
А.е. 520а, л. 1–6; 3 док.; 24 окт. 1984 г.; превод на статия, статия от вестник „Шведски вестник“,
празен плик – машиноп., печатно, бълг. и шведски ез.; [Ана-Маргарета Бояджиева] – б.м. до Т. Боров
– С.
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За живота на Вилхелмина Санде, която е най-старата жена на Скандинавия, доживяла до 110-годишна възраст; от Международен център за интересни факти за източниците на историята на Балканите и
в Средиземно море.
А.е. 521, л. 1–4; 2 док.; 1 май 1924 г., 19 дек. 1978 г.; писмо, писмо с плик – ръкоп.; Вера Бояджиева – С. До Т. Боров – С.
С молба Боров да погледне нейния превод, който тя желае да публикува в списание „Морски сговор“; със съжаление му съобщава, че не е открила портрет на своя вуйчо, но пък е открила снимка на проф.
Ал. Балабанов и ако Боров желае, тя може да му я изпрати.
А.е. 522, л. 1–13; 5 док.; 28 окт. 1948...19 дек. 1950 г.; писма с пликове – ръкоп.; Лилан Бояджиева
– Худинге, Швеция, Стокхолм до Т. Боров – С.
Разказва за впечатленията си от Прага и нощното си пътуване до Стокхолм; благодари за всичко,
което Боров е направил за нея; относно здравословното ѝ състояние; по лични въпроси; честити Нова година.
А.е. 523, л. 1–12; 4 док.; [1978 г.]...22 дек. 1982 г., б.д.; поздравителни картички с пликове – ръкоп.; Саша Бояджиева – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Баба Марта.
А.е. 524, л. 1–5; 2 док.; 8 апр. 1921 г., 8 юни 1921 г.; писма с пликове – ръкоп.; Тина Бояджиева
– Плевен до Т. Боров – С.
Съобщава му, че е получила книгите и му праща вино.
А.е. 525, л. 1; 1 док.; 28 дек. 1976 г.; бележка – ръкоп.; Боян – б.м. до Т. Боров – С.
С молба да му се обади по телефона и честити Нова година.
А.е. 526, л. 1; 1 док.; 1 авг. 1945 г.; бележка – ръкоп.; Сава Боян[ов] – С. до Т. Боров – С.
С молба да даде учебниците на Георги Йорданов.
А.е. 527, л. 1–3; 1 док.; окт. 1969 г.; покана с плик – печатно; Добрина Брадистилова – С. до Т.
Боров – С.
За откриване на самостоятелната ѝ изложба.
А.е. 528, л. 1–32; 31 док.; 24 юни 1921...24 окт. 1951 г., б.д.; пощ. карти, снимки, писмо с плик,
визитни картички, бележки – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Стефан М. Бракалов –
С., Казанлък, Виена, Берлин, Потсдам, Лайпциг, Франкфурт, Ваймар, Хайделберг, Германия, Русе,
Пловдив до Т. Боров, [Ал.] Балабанов – Лом, С.
С молба да се обади, къде се намира; по повод пътешествието му в Карлово, Казанлък, Калофер;
за престоя си във Виена; с молба Боров да го абонира за сп. „Развигор“; изпраща му поздрави от името
на Николай Лилиев, който също е във Виена; за обиколката му из Германия; с надежда да се видят скоро
в Германия; за живота си в Берлин, своето обучение по немски език; получавал редовно сп. „Развигор“;
братът на Боров бил в Карлсбад; с покана да го придружи в пътуването му до Висбаден; за посещението
му на паметника на Бах, на крепостта Вартбург; съобщава му, че се е върнал в Русе и се надява скоро да се
видят в София; за завръщането му от Германия в Лом, с молба да го чака на пристанището; пише му във
връзка със заболяването на Боров, поради което той се намира в Лом и се надява на скорошната им среща;
с покана да празнуват имения му ден; с молба Боров да съдейства на сина на приятел на Стефан Бракалов
да се включи в библиотечен курс; съобщава на Балабанов, че заминава за София.
А.е. 529, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо с плик – ръкоп.; Браничев – С. до Т. Боров – С.
С молба да съдейства на Златка Панчева – библиотекарка в читалището в Лом, да си намери работа
в София.
А.е. 530, л. 1; 1 док.; 29 ян. [1965 г.]; телеграма – ръкоп.; Брайко – Варна до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай Нова година.
А.е. 531, л. 1–2; 1 док.; б.д.; телеграма с плик – печатно; Бранко – С. до Т. Боров – С.
По случай годишнина на Боров.
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А.е. 532, л. 1–2; 1 док.; 15 юни 1947 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Рина Брантинг – Стокхолм до Т. Боров – С.
С благодарности за сърдечното посрещане при посещението със съпруга ѝ.
А.е. 533, л. 1–26; 12 док.; 12 март 1949...27 дек. 1963 г., б.д.; телеграма, пощ. карти, писма с пликове, визитна картичка – ръкоп., машиноп., печатно; Димитър Братанов, Т. Боров, Кирил Манафски – С., Осло, Стокхолм до Т. Боров, Димитър Братанов – С., Стокхолм.
Поздравява го за Тодоровден и Нова година; честитят му 60- годишния юбилей и награждаването с
орден „Кирил и Методий“; благодари за пожеланията; с молба Боров да направи библиографична справка
за Фритьоф Нансен и Бьорнсорне Бьорнсон; културното сътрудничество със скандинавските държави и
България напредва; благодари му за съдействието при подписване на програма за културно сътрудничество между България и Норвегия.
А.е. 534, л. 1–13; 7 док.; [1957 г.]...[дек. 1974 г.], б.д.; телеграма, визитни картички с пликове,
поздравителна картичка с плик – ръкоп., печатно; Йордан Илиев Братков (колектива на българско
информационно бюро при БТА) – С. до Т. Боров – С.
Поздравяват го за Нова година; с молба Боров да присъства на заседание на дружество „Глобус“.
А.е. 535, л. 1–2; 1 док.; 3 юли 1987 г.; съобщение с плик – печатно Надя Браткова – С. до Т. Боров – С.
По повод една година от смъртта на Йордан Илиев Братков.
А е. 536, л. 1–7; 3 док.; 6 ян. 1945 г., 12 март 1949 г., 23 апр. 1953 г.; писма с пликове, телеграма –
ръкоп., машиноп.; Стефан Ив. Братованов – Севлиево, село Банкя до Т. Боров – С.
С молба Боров да се застъпи в бюджета на Министерството на просветата да се предвиди довършване на сградата на библиотеката и назначението на подготвено лице за библиотекар в Севлиево при училище „Св. Св. Кирил и Методий“; поздравява го за Тодоровден; съжалява, че не  са успели да се срещнат
в София.
А.е. 537, л. 1–2; 1 док.; 30 май 1919 г.; писмо с плик – машиноп.; А. Брашованов – Русе до Т.
Боров – С.
С молба да му завери студентската книжка, тъй като той е възпрепятстван.
А.е. 538, л. 1–8; 5 док.; 6 ноем. 1969 г., 11 юни 1970 г.; писмо с плик, бланка с плик – машиноп.,
печатно, англ. ез.; Леонард Брей – Филаделфия, САЩ до Т. Боров – С.
С благодарност, че използва техните услуги, и го молят да попълни изпратената му бланка; излязло
ръководство.
А.е. 539, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, фр. ез.; Андре Бринк – С. до Т. Боров – [С.].
Без текст.
А.е. 540, л. 1–12; 6 док.; 27 дек. 1947...29 дек. 1950 г., б.д.; визитни картички с пликове – ръкоп.,
печатно; Димитър Хр. Бръзицов – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година; без текст.
А.е. 541, л. 1–63; 25 док.; 29 ян. 1931...27 ян. 1953 г.; писма с пликове, визитни картички, пощ.
карти – ръкоп., машиноп.; Христо Д. Бръзицов, Катя Бръзицова – С., Варна до Т. Боров – С.
Изказва съжалението си, че няма да присъства на срещата с Боров; моли го за лична услуга; моли
Боров за съдействие да бъде преместен в Съдебната палата и се надява да бъде пуснат скоро от затвора;
споделя как се чувства там; изброява имената на хората, които излизат от затвора; благодари му за вниманието, което оказва на семейството му, докато той е в затвора; поздравява го за книгата му, посветена на
Васил Коларов; за работата му като редактор на стенвестника в затвора и за работата му като архивар в
„Червен кръст“; поздравява го по случай новата 1948 година; праща му списък с осъдените от Народния
съд; за срещата му с Георги Караславов и с молба Боров да му издейства документ, с който да свидетелства, че му е възложено да пише спомени за Христо Смирненски по случай 30 години от смъртта му.
А.е. 541, л. 64–101; 1 ян. 1955...1975 г., б.д.; писма, пощ. карти, визитни картички, изрезки от
вестник, бележки – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Христо Бръзицов, Катя Бръзицова
– С. до Т. Боров – С.
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Честити новата 1955 година и споделя трудния си начин на живот; за писмото, което е получил
от Христо Радевски, моли Боров да се обади на професор Кристанов с надеждата да му възложи някаква
работа; във връзка с разрушаване на сграда, в която се намира неговото помещение в което работи като
машинописец, моли Боров за съдействие; честити му Тодоровден и за книгата, която пише за Цариград по
време на борбите за църковна независимост; благодари за сборника, посветен на на 60- годишния юбилей
на Боров; изпраща му списък на темите върху, които е писал като сътрудник на вестник „Мир“ от 1935
до 1941 г.; за пътуването до Милано и Базел и за възможността да се срещнат по-късно в Париж с Боров;
поздравява синът му Иван за творческите успехи.
А.е. 542, л. 1; 1 док.; 28 февр. [1947 г.]; телеграма – печатно; Катя [Бръзицова] – С. до Т. Боров – С.
По случай Тодоровден.
А.е. 543, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Драган Я. Бръшлянов – С. до Т.
Боров – С.
Честити Нова година и Коледа.
А.е. 544, л. 1–5; 3 док.; 9 февр. 1955 г., 21 дек. 1962 г., 10 ян. 1963 г.; съобщение, писма, плик –
печатно, машиноп., нем. ез.; Курт Брюкман, Т. Боров – Берлин, С. до Т. Боров, Курт Брюкман – С.,
Берлин.
За смъртта на д-р Хайнрих Улендал; поздравява него и ББИ по повод Нова година; надява се по
време на своята отпуска в Боровец да успее да посети Народната библиотека в София и ББИ, да се срещне
с Боров и да обсъдят следващия конгрес на IFLA в София; с притеснение, че заради необичайно топлото
време Брюкман няма да има добри възможности за ски на Боровец; няма да успее да подготви неговите
срещи в Народната библиотека, където цари междуцарствие, и в министерството, където съответната чиновничка е в отпуск; кани го на гости във вилата си край София.
А.е. 545, л. 1–6; 3 док.; 28 апр. 1962 г., 28 дек. 1963 г.; 30 апр. 1964 г.; визитни картички с пликове
– ръкоп., печатно; Ангел Будев – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го за Нова година и Първи май.
А.е. 545а, л. 1–2, 1 док., 1975 г., писмо – ръкоп, нем.ез.; Марта и Фредерик Букнер – б.м. до проф.
Т. Боров – С.
Изразяват своето желание да завещаят книги.
А.е. 546, л. 1–5; 2 док.; 27 ноем. 1944 г., б.д.; писма с пликове – ръкоп.; Р. Букорещлиева – с.
Бистрица до Т. Боров – С.
Честити му новия пост на директор на Народна библиотека и го моли да назначи нейна позната за
библиотекарка; с молба Боров да се свърже с директора на Музикалната академия за услуга.
А.е. 547, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Владимир К. Бульов – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 548, л. 1–8; 5 док.; 20 март 1948 г., 12 март 1949 г., 16 апр. 1961 г., б.д.; писма с пликове, снимка, визитна картичка – ръкоп., машиноп., печатно; д-р Иван Буреш – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден и го поздравява за успехите му като директор на Народната библиотека; поздравява го с излизането на том І от Годишника на Българския библиографски институт; Боров, фотографиран пред къщата на Йордан Йовков в Жеравна; с молба да съдейства за решението библиотеката на БАН
да бъде считана за научен институт, който трябва да има научен ръководител академик.
А.е. 549, л. 1–18; 13 док.; 19 юли 1924...24 дек. 1968 г., б.д.; писма, визитни картички, бележки,
пощ. карти – ръкоп., печатно; Александър Бурмов – Варна, С., Виена, Москва, Велико Търново до
Т. Боров – С.
С молба да предаде писмото на г-н Пенчев; с покана към Боров да види притежаваните от него старопечатни книги; за пристигането си във Виена; относно срещата им на Бялата вода в Княжево; предлага
му билет за театър; честити му Нова година; пожелават много успехи на сина му.
А.е. 550, л.1–2; 2 док.; 4 ян. 1961 г., 30 ян. 1961 г.; писмо, телеграма – машиноп., нем. ез.; д-р Гизела фон Бусе – Бад Годесберг, Германия до д-р Д. Иванчев, Т. Боров – С.
С благопожелания за 60-годишнината на Т. Боров.
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А.е. 551, л. 1–17; 8 док.; 1 авг. 1947...4 ян. 1971 г.; писма, поздравителни картички – ръкоп., машиноп., бълг. и рус. ез.; Наталия В. Буссе, Л. Лихачев, Т. Боров – Москва, С. до Т. Боров, Н. В. Буссе
– С., Москва.
Благодари му за писмото; за работата си като библиограф във Фундаменталната библиотека в Москва и с молба да предаде на Матакиева да ѝ пише; честити Нова година и рождения ден на Боров; благодари на Н. Буссе за пожеланията ѝ по случай неговата 60-годишнина; относно статията на Боров, публикувана в списание „Читалище“.
А.е. 552, л. 1–29; 19 док.; 16 март 1940...30 дек. 1959 г., б.д.; телеграми, писма, визитни картички,
бележка – ръкоп., машиноп., печатно; Димитър Бъров (ректор на Висшето търговско училище „Д.
А. Ценов“), Стефанови, Тошеви, Владигерови, Бешкови – Свищов до Т. Боров – С.
Честитят му Тодоровден; с молба Боров да нареди да бъдат изпратени по един екземпляр от Годишника на Висшето търговско училище в Свищов на различни институции и официални лица; да ревизира
оригинала от диплома на Висшето училище в Свищов и да нареди да се предадат останалите дипломи на
Георги Николов – художника, който ще ги изработи; с молба Боров да съдейства на студента Георги Коцев,
който да ползва книги от библиотеката на БЗБанка във връзка с написване на дипломната си работа; да
съобщи кога ще пристигне в Свищов; изпраща на Боров екземпляр от книгата си „Основно трудово отношение на трудовото право“; за здравословното състояние на акад. Никола Михов; честити му Нова година.
А.е. 553, л. 1–10; 4 док.; 26 дек. 1980...23 дек. 1984 г.; поздравителни картички – ръкоп.; Тихомира Бъчварова, Петър Терзийски – С. до Т. Боров – С.
Поздравяват го по случай Нова година.
А. е. 554, л. 1; 1 док.; 7 май 1932 г.; пощ. карта – машиноп., нем. ез.; Вернер Бьом – Хемниц,
Германия до сп. „Българска книга“, респ. Т. Боров – С.
С молба да му пратят една пробна книжка, за да реши дали да се абонира за списанието.
А.е. 555, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Ва...[?] – б.м. до Т. Боров – [С.].
Относно статия, която Боров да прегледа.
А.е. 556, л. 1–2; 1 док.; 30 авг. 1952 г.; писмо с плик – ръкоп.; Борис Вазов – с. Камен, Горнооряховско до Т. Боров – С.
С молба да му съобщи къде е отпечатана сказката на Боров върху отношението на Иван Вазов към
Христо Ботев.
А.е. 557, л. 1–2; 1 док.; 1946 г.; визитна карта с плик – печатно; Хр. Вакарелски – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 558, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо със снимка – ръкоп.; Вако...[?] – б.м. до Т. Боров – б.м.
С молба да му изпрати цигари.
А.е. 559, л. 1–5; 5 док.; пощ. карти – ръкоп.; Валентина – Лом до Т. Тодоров Боров – Русе.
По лични въпроси; честити му Тодоровден.
А.е. 560, л. 1.; 1 док.; 4 окт. 1922 г.; пощ. карта – ръкоп.; Валери (Рятния) – Белград до Т. Боров – С.
За успеха на представлението ѝ в Белград; с молба да препрати нейния адрес в Марибор на Александър Балабанов.
– С.

А.е. 561, л. 1–2; 1 док.; [1984 г.]; бележка с плик – ръкоп.; Валери и [Доминика] – б.м. до Т. Боров
Честитят Нова година.

А.е. 562, л. 1–3; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка – ръкоп.; Вангел и Веса – б.м. до семейство
Харитина и Тодор Борови – С.
Честитят им Нова година.
А.е. 563, л. 1–2; 2 док.; 21 авг. 1936 г., 22 септ. 1936 г.; поздравителни картички – ръкоп.; [Ив.]
Ванков – Рио де Жанейро, Сао Пауло, Бразилия до Т. Боров – С.
Поздравява него и приятелите им от Бразилия и Аржентина.
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А.е. 564, л. 1; 1 док.; 30 септ. 1966 г.; телеграма – ръкоп.; Ваньо – С. до Т. Боров – С.
Покана за гости.
– С.

А.е. 565, л. 1; 1 док.; 5 февр. 1946 г.; радиограма – машиноп.; Ваньо и Тереза – Москва до Т. Боров
Да тръгнат за Москва.
А.е. 566, л. 1–2; 2 док.; 30 ян. 1955 г., 31 ян. 1962 г.; телеграми – машиноп.; Ваня – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го за рождения му ден.

А.е. 567, л. 1–27; 13 док.; 24 дек. 1964...27 дек. 1981 г.; визитни картички с пликове, поздравителни
картички – ръкоп., печатно; проф. д-р Иван Вапцаров и Вера Вапцарова – Пловдив до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 568, л. 1–24; 1 док.; 1977 г.; автореферат с посвещение – ръкоп., печатно; д-р Калина Иванова Вапцарова – С. до Тодор и Харитина Борови – С.
На дисертация за присъждане на научна степен.
А.е. 569, л. 1; 1 док.; 8 март 1946 г.; телеграма – машиноп.; Василев – С. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 570, л. 1–4; 4 док.; 5 док.; 22 март 191...29 юли 1918 г., б.д.; пощ. карти – ръкоп.; Асен Василев – Враца, Русе до Т. Боров – Лом, Русе.
Честити му Тодоровден; по лични въпроси; интересува се къде е решил да продължи учението си.
А.е. 571, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Владимир Василев – С. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 572, л. 1–15; 9 док.; 9 май 1945...22 юни 1953 г., б.д.; писма с пликове, визитни картички –
ръкоп., машиноп., печатно; Добрин Василев – Варна до Т. Боров – С.
За проблемите, които има Народната библиотека във Варна; изпраща му препис от текста на беседата, която е държал в библиотеката във Варна; благодари за изпратения екземпляр от „Правила за описване на книги в народните библиотеки“ и за уредената командировка за 5 дни в Народната библиотеката в
София; честити Нова година; изказва своята благодарност към Боров за постъпките му да бъде награден
Д. Василев с орден за заслуги в областта на библиотечното дело.
А.е. 573, л. 1–3; 1 док.; 5 окт. 1985 г.; покана с плик – печатно; Ивайло Василев и Ина Вълкова
– С. до Тодор и Харитина Борови – С.
За сватбеното им тържество.
А.е. 574, л. 1–2; 1 док.; [5 ян. 1946 г.]; визитна картичка – ръкоп., печатно; Иван Василев – с.
Манастир, Провадийско до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Коледа.
– С.

А.е. 575, л. 1–2; 1 док.; б.г.; визитна картичка с плик – печатно; Марин Василев – С. до Т. Боров
Без текст.
А.е. 576, л. 1; 1 док.; 5 апр. [1949 г.]; пощ. карта – ръкоп.; Орлин Василев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с получаването на „Българска книгопис“.

А.е. 577, л. 1–3; 2 док.; 23 март 1935 г., б д.; писмо с плик, писмо – чернова – ръкоп., машиноп.;
Симеон Василев, Вичо Иванов, Т. Боров – Пловдив, С. до Т. Боров, С. Василев – С., Пловдив.
С покана да напише малка статия за специалния брой на „Литературни вести“; благодари за поканата и се надява да успее да се отзове.
А.е. 578, л. 1–28; 15 док.; 29 ноем. 1929...6 ян. 1959 г., б.д.; писма с пликове, пощ. карти, бележка,
визитна картичка – ръкоп., машиноп., печатно; Стефан П. Василев – Казанлък, С., Калофер, Пловдив до Т. Боров – С.
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Благодари на Боров, че го е избрал за сътрудник при издаването на списание „Българска книга“
предлага своя статия върху книгата на проф. Ив. Шишманов „Иван Вазов“ с молба Боров да я публикува
в списание „Българска книга“; за изпратени книги на Българска земеделска банка; интересува се дали и
през новата година БЗБанка желае да получава списание „Родна реч“; честити Тодоровден; поздравява го
за излезлия „Годишник на Българския библиографски институт“; честити Нова година; поздравява Боров
за 24 май.
А.е. 579, л. 1–4; 2 док.; 1 апр. 1966 г., 10 ноем. 1984 г.; покани с пликове – печатно; Веса Василева
– С. до Т. Боров – С.
За откриване на изложбата ѝ.
А.е. 580, л. 1; 1 док.; 24 апр. 1933 г.; пощ. карта – ръкоп.; М. Василева – Ямбол до Т. Боров – С.
Моли Боров да направи справка, какви преводи и от кого има на български народни приказки и
песни.
А.е. 581, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Цвета Василева – б.м. до Т. Боров – [С.]
Без текст.
А.е. 582, л. 1; 1 док.; 12 март 1949 г.; телеграма – машиноп.; Данка и Соня Василеви – С. до Т.
Боров – С.
Честитят му Тодоровден.
А.е. 583, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Асен Василиев – б.м.; Т. Боров – С.
С молба Боров да даде нареждане да се изготви списък на чиновниците от библиотеката, за да се
закупят престилки, въглища и др.
А.е. 584, л. 1–28; 17 док.; 21 март 1964...30 ян. 1979 г., б.д.; телеграми, пощ. карти, писма с пликове, разписки, поздравителни карти – ръкоп., машиноп.; арх. Иван и Цветанка Васильови – С.,
Варна до Т. Боров, Харитина Борова – С.
Честитят му Тодоровден, Нова година и рождения ден; с молба Боров да разбере дали към званието
„Народен архитект“ се дава и еднократно възнаграждение.
А.е. 585, л. 1; 1 док.; 26 ян. 1961 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; проф. д-р М. Васмер – Берлин до
Т. Боров – С.
С благопожелания по повод неговата 60-годишнина и благодарност за приноса му за подобряването на българо-немските връзки в библиотечното дело.
А.е. 586, л. 1; 1 док.; 31 дек. 1964 г.; визитна картичка с плик – машиноп., печатно; Иван Вачков
– С. до Т. Боров – С.
Честити му новата 1965 г.
А.е. 587, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Ве...[?] – б.м. до Т. Боров – [С.]
С молба да му изпрати ръкописа.
А.е. 587а, л. 1–2; 1 док.; 20 ноем. 1931 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Алфред фон Вегерер
– Берлин, С. до Т. Боров – С.
Потвърждава получаването на сп. „Отец Паисий“ и му благодари за споменаването на книгата Der
entscheidende Schritt in den Weltkrieg в статия.
А.е. 588, л. 1–6; 3 док.; 13 юни 1929 г., 24 юни 1929 г., 15 юли 1929 г.; писма с пликове – ръкоп.,
машиноп., нем. ез.; Курт Вегшайдер, Макс Вегшайдер, Т. Боров – Берлин, С. до Т. Боров, Курт Вегшайдер – С., Берлин.
За неизплатен дълг към покойния баща на изпращача; отговор от Боров, че дългът е платен и не
трябва да се замесва г-ца Маргарете Колхоф; никъде в счетоводните книги на баща му не е намерил знак,
че дългът е изплатен изцяло, но въпреки това той се извинява.
А.е. 589, л. 1–3; 2 док.; 20 дек. 1922 г., 14 окт. 1930 г.; пощ. карта, писмо – ръкоп.; Аспарух Велев
– Пловдив, С. до Т. Боров – С.
Поздравява го и праща поздрави на проф. Ал. Балабанов; с молба Боров да му услужи с немското
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или руското издание на „Единственият“ на Макс Щирнер, тъй като във френското издание няма негов
портрет.
А.е. 590, л. 1–2; 1 док.; 30 дек. 1957 г.; визитна картичка – печатно; Стефан Дойчев Велев – С.
до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 591, л. 1; 1 док.; 10 ноем. [1925 г.]; визитна картичка – ръкоп., печатно; Тодор Велев – Лом
до Т. Боров – [С.].
По лични въпроси.
А.е. 591а, л. 1–30; 12 док.; 7 юли 1959...3 ян. 1983 г., б.д.; писма, поздравителни картички, визитни картички – ръкоп., печатно; Константин Велики – Букурещ до Т. Боров – С.
Благодари за изпратените книги; следи всички новини, свързани с България; за гостуването на
академик Динеков при него в Букурещ; честити Нова година.
А.е. 592, л. 1–25; 13 док.; 21 юни 1950...11 февр. 1961 г., б.д.; писма с пликове, бележка, поздравителни картички, телеграми – ръкоп., машиноп.; Стефан Великов, Т. Боров – С. до Т. Боров, Стефан
Великов – С.
Относно отложена среща; във връзка с негов „Летопис“ и дали ще намери място в годишника на
ББИ; Боров смята, че предлагания „Летопис“ е подходящ за Годишника; честити Нова година и Тодоровден; ходатайства пред Боров за свой приятел.
А.е. 593, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Стефан Велинов – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го.
А.е. 594, л. 1; 1 док.; 4 юни 1918 г.; пощ. карта – ръкоп.; Величко и Васил – [Враца] до Т. Боров
– Русе.
По лични въпроси.
А.е. 595, л. 1–15; 8 док.; 11 окт. 1945...27 март 1948 г., б.д.; писма с пликове, бележка, резолюция,
пощ. карта, визитна картичка с плик – ръкоп., машиноп., печатно; Злати Величков, Тодор Боров –
гара Сараньово (дн. Септември), С., с. Ракитово до Т. Боров – С.
С молба Боров да съдейства за издаване спомени на баща му; с отговор, че с редактирането е натоварен Мих. Димитров; списък с материалите, които му е изпратил Злати Величков; благодари на Боров за
съдействието; относно срещата си с Мих. Димитров в София и молбата му Боров да съдейства за по-бързото издаване на очерка за баща му, както и отпечатването на картички с лика на Ботев; с покана да му
гостуват заедно с Харитина.
А.е. 595а, л. 1; 1 док.; 5 юни 1984 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Петър Величков – Китен
до Т. Боров – С.
Поздравява го.
А.е. 596, л. 1; 1 док.; 24 март 1945 г.; телеграма – машиноп.; Велков – б.м. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 597, л. 1–2; 1 док.; 27 ян. 1923 г.; писмо – ръкоп.; З. Велков – с. Байлово до Т. Боров – [С.].
С молба Боров да изпрати за читалището броеве от списание „Пролом“, в които е публикувана
повестта на Елин Пелин „Земя“.
А.е. 598, л. 1–16; 9 док.; 12 март 1938 г., 9 март 1946 г., б.д.; визитни картички, телеграма – машиноп., печатно; д-р Иван Велков – С. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден и Нова година.
А.е. 599, л. 1–6; 3 док.; 8 ян. 1968 г., 11 март 1974 г., б.д.; визитна картичка с плик, поздравителни картички с плик – ръкоп., печатно; проф. Велчо Велчев – С., Плевен до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; изказва възхищение от книгата на Боров и го уведомява за посещението
си в Русе, където е изнесъл доклад за Пушкин; във връзка с излязлата книга „Пушкин в България“, която
ще му изпрати.
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А.е. 600, л. 1–2; 1 док.; 10 апр. 1942 г.; покана – печатно; Георги Велчев – С. до Т. Боров – С.
За изложба.
А.е. 600а, л. 1–2; 1 док.; 16 ян. 1944 г.; писмо с плик – ръкоп.; Вена и Оля – с. Долни Лозен до Т.
Боров – С.
Благодарят за гостоприемството на семейство Борови.
А.е. 600б, л. 1; 1 док.; 4 дек. 1933 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ст. Венев – С. до Т. Боров – С.
С молба да му върне взета сума пари.
А.е. 601, л. 1; 1 док.; 28 авг. 1950 г.; пощ. карта – ръкоп.; Венета – Варна до Т. Боров – С.
Изпраща поздрави от морето.
А.е. 602, л. 1; 1 док.; 4 апр. 1937 г.; писмо – ръкоп.; [Р. Д.] Венов – С. до Т. Боров – С.
С молба да помогне на негов познат.
А.е. 603, л. 1–2; 2 док.; 4 март 1933 г., б.д.; телеграма, бележка – ръкоп., машиноп.; Вера – Бургас
до Тодор Тодоров – Боров – С.
Честити му Тодоровден; по лични въпроси.
А.е. 604, л. 1; 1 док.; б.г.; бележка – ръкоп.; Веселин – [С.] до Т. Боров – [С.].
С молба да му услужи с броеве на списание „Знание“.
А.е. 605, л. 1; 1 док.; 15 март 1940 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Веселинов[?] – С. до Т.
Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 606, л. 1–2; 1 док.; 6 ноем. 1949 г.; писмо с плик – ръкоп.; Георги Веселинов – С. до Тодор
Боров – С.
С молба да плати членския си внос.
А.е. 607, л. 1; 1 док.; б.г.; телеграма – ръкоп.; Веска – Боровец до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден.
А.е. 608, л. 1–11; 6 док.; [1979 г.]...22 май 1986 г., б.д.; писма, поздравителни картички, визитна
картичка – машиноп., печатно; вестник „АБВ“ (Филип Панайотов, гл. редактор) – С. до Т. Боров –
С.
Във връзка с абонамента за 1980 г., за вестник „АБВ“; честити му 24 май и Нова година; с молба
Боров да посочи коя според него е най-хубавата поетична, белетристична и публицистична книга за 1985
г.
А.е. 609, л. 1–2; 1 док.; [1956 г.]; поздравителна картичка – печатно; вестник „За кооперативно
земеделие“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 609а, л. 1; 1 док.; ян. 1946 г.; писмо – машиноп; вестник „Лост“ – С. до Т. Боров – С.
Със сведения за излизането на нов литературен вестник и с молба да сътрудничи.
А.е. 610, л. 1–8; 4 док.; 27 дек. 1959...27 дек. 1960 г., б.д.; поздравителни картички – печатно;
вестник „Народна култура“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година, 9 септември и 1 май.
А.е. 611, л. 1–39; 15 док.; 28 дек. 1955...23 май 1971 г., б.д.; поздравителни картички, визитна
картичка – печатно; вестник „Литературен фронт“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година, 9 септември и 24 май.
А.е. 612, л. 1–2; 1 док.; 1 окт. 1969 г.; писмо с плик – машиноп.; вестник „Поглед“ (Ив. Йотова)
– С. до Т. Боров – С.
Изказва уважението си към него и сина му Иван Тодоров.
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А.е. 613, л. 1–3; 1 док.; 28 дек. 1978 г.; поздравителна картичка – ръкоп., ср. ез.; вестник „Политика“ – Белград до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година.
А.е. 614, л. 1–3; 1 док.; 28 дек. 1983 г.; поздравителна картичка – печатно; вестник „Пулс“ – С.
до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година.
А. е. 615; л. 1-3; 1 док.; 29 дек. 1957 г.; поздравителна картичка – печатно; вестник „Стършел“
– С. до Т. Боров – С.
Честитят Нова година.
А.е. 616, л. 1–2; 1 док.; 27 ян. 1949 г.; писмо с плик – машиноп.; вестник „Труд“ (В. Робева, секретар) – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да напише рецензия на книгата на д-р Юли Дараков „Практично библиотечно ръководство“.
А.е. 617, л. 1–2; 1 док.; 22 февр. 1930 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; вестник Berliner
Tageblatt – Берлин до Т. Боров – С.
С молба да изпрати втори екземпляр на статията си „Гьоте в България“, за която е напомнила г-жа
Марга Колхоф, тъй като изпратеният е изгубен.
А.е. 618, л. 1–10; 8 док.; 5 юли 1944...7 ян. 1973 г., б.д.; пощ. карта, писмо, визитни картички –
ръкоп., машиноп., печатно; Васил ѝ. Виденов – с. Долна баня, Ихтиманско, С. до Т. Боров – С.
Във връзка с исканото разрешение от ББИ да се отпусне парична помощ от Министерството на
финансите; относно временото наемането на служител в института; честити му Нова година; относно ходатайство за вакантно място на контрольор.
А.е. 619, л. 1–5; 4 док.; 17 ян. 1952 г., б.д.; писмо с плик, покана, пощ. карта, визитна картичка
– машиноп., печатно, нем. и англ. ез.; О. Визелгрен (главен библиотекар на Кралската библиотека)
– Стокхолм до Т. Боров – С.
В отговор на новогодишните поздравления му изпраща картичка с шведски стенопис на зидар от
ХV в. – рядко срещан сюжет на социална тематика; съжалява, че Боров не е присъствал на конгреса в Рим,
където са били стари познати.
А.е. 620, л. 1–2; 1 док.; 15 ян. 1967 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Алберт Виланд – Хелброн, Германия до Т. Боров – С.
С молба Боров да му изпрати своя подпис за неговата сбирка от автографи.
А.е. 621, л. 1–2; 1 док.; 19 апр. 1961 г.; писмо с плик – ръкоп.; Виля – С. до Т. Боров – С.
С покана за панихида на близък приятел.
А.е. 621а, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Урсула Витброд – Берлин до Т. Боров – С.
С адрес и телефон.
А.е. 622, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; [Влад...] – б.м. до Тодор Тодоров – Боров – [С.].
За уговорена среща.
А.е. 623, л. 1–34; 20 док.; 19 ноем. 1927...28 дек. 1934 г.; писма с пликове, пощ. карти – ръкоп.,
машиноп.; проф. Тодор Владигеров – Берлин, Сен Гален, Швейцария до Т. Боров – Лом, С.
Разказва за живота си в Берлин и за плановете, които има за работа; за намерението му да пише
книга със заглавие „Социално-икономическите отношения в българското село“; моли за неговия съвет
дали да приеме предложението на института за социални и аграрни изследвания във Франкфурт на Майн
да се заеме с провеждането на аграрна анкета в България; научил е, че Боров е започнал работа в Университетска библиотека в София и се интересува как се чувства; с молба да му съобщи колко струва печатането на една кола и всички етапи, свързани с отпечатването на книга; относно успешната му хабилитация
и благодари за получената книга за Христо Смирненски; предлага на Боров да разработи проучване върху
становището на националната литература по аграрните въпроси, какво място заема земеделието и селския
живот в българската литература; поздравява го по случай раждането на сина му.
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А.е. 623, л. 35–66; 19 док.; 8 февр. 1935...28 дек. 1940 г.; писма с пликове, пощ. карти, бележка –
ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; проф. Тодор Владигеров, Д. Тошев, Клер [Владигерова], Ректор на
Висшето търговско училище „Димитър Ценов“ – Сен Гален, Швейцария, Париж, Берлин, Букурещ,
Свищов, С., Панагюрище до Т. Боров, Стефанов – С.
С молба да му изпрати събраните съчинения на Хр. Смирненски, които са под редакцията на Боров, тъй като едно немско издателство иска да ги преведе на немски език; относно престоя му в Париж
и книгата, която пише; за своята работа като журналист и изследовател; с молба Боров да проучи дали
Академията ще издаде най-сетне неговия труд или ще се наложи да го публикува със собствени средства;
за намерението му да се завърне в България за дълъг период и за лекциите, които ще чете в Свищов; поздравява го за Нова година; с молба да му изпрати книга на немски език с библиография на новоизлязлата
икономическа литература; с благодарност за изпратена книга; мнение за научната работата и качества на
аспирант, кандидат за  доцент; кани го да присъства на освещаването на академията в Свищов, като му
препраща писмо до приятеля си Стефанов, в което д-р Д. Тошев ги обвинява в шантаж около неговата
кандидатура, и иска мнението на Боров.
А.е. 623, л. 67–103; 25 док.; 27 февр. 1941...30 ноем. 1944 г.; писма с пликове, пощ. карти – ръкоп.,
машиноп.; проф. Т. А. Владигеров, проф. Тошев, Клер – Свищов, Кюстендил, Букурещ, Костенец,
Вършец, Берлин до Тодор Боров, Иван и Цветан Тодорови – С.
Благодари за оказаното съдействие при откупуването на 50 екземпляра от книгата му „Основни
течения“ за БЗКБанка; с молба Боров да му изпрати книгата на Кирил Попов „Моменти от създаването
на кооперативното движение в България“; проф. Тошев предлага чрез Боров на БЗКБанка издаден труд за
счетоводството; с молба Боров да се опита да разбере от Ал. Балабанов кой е уредил Владигеров да участва
с реферат на българо-германска академична среща в Лайпциг; интересува се за здравословното състояние
на общ приятел; с молба Боров да му изпрати „Известия на етнографския музей“; за престоя му в чужбина;
с нетърпение очаква гостуването на Боров в Свищов; с молба да помоли Ал. Балабанов да сложи автографа си на 18 екземпляра на книгата си „Фауст“ за подарък на сътрудниците на Владигеров; интересува се
как са преживели бомбардировките над София; за неприятностите, които Боров среща като директор на
Народната библиотека, и за новия труд на Владигеров.
А.е. 623, л. 104–159; 31 док.; 13 март 1945...31 дек. 1959 г.; писма с пликове, пощ. карти – ръкоп.,
машиноп.; проф. Тодор Владигеров и Клер, Митко, Живко и Лена – Свищов, С., Париж, Ню Йорк,
САЩ, Москва, Женева, Швейцария, Коморово, Русия, Брюксел, Берлин до Т. Боров, Т. Владигеров
– С.
С молба Боров да съдейства за гостуване на Державин в Свищов по повод Алековите тържества;
прилагайки писмо от своя зет, го моли да направи необходимото по въпроса; с молба Владигеров да се
застъпи за проф. Дюлгеров, който е бил принуден да си подаде оставката от университета; относно пътуването му до Париж и работата му в българската легация там; с молба да изпрати англо-български речник,
съставен от Ал. Балабанов, за негов английски приятел; с молба Боров да изготви кратка библиография
за френската литература, преведена на български, с която да участва  на българската изложба в Париж;
прочел е статията на Боров за библиотеките във вестник „Отечествен фронт“ и е радостен, че продължава
да работи; честити Нова година и 9 септември; очакват Боров в Берлин; кани го в Берлин за работа по общ
проект; от института, към който работи Владигеров, се интересуват за състоянието на документацията в
народно-демократичните страни и СССР и връзките помежду институтите на тези страни.
А.е. 623, л. 160–184; 17 док.; 2 ян. 1960...13 юли 1968 г.; писма с пликове, резюме, пощ. карти,
международни телеграми, възпоменание – ръкоп., машиноп., бълг., нем. и рус. ез.; проф. Тодор Владигеров, Клер Владигерова, Марга – Берлин, Женева, Швейцария, Лайпциг, Германия, Варна, Смоленск, Русия, Боровец, С. до Т. Боров, Постоянното присъствие на БАН – С.
За работата си в Берлин и за оттеглянето му от конкурса в БАН; във връзка с пътуването на Боров
за Берлин и за доклада му, който ще изнесе  в Германската академия за селскостопански науки; Владигеров
предлага на Постоянното присъствие на БАН да поканят проф. Курт Ритер, член на Германската академия
за селскостопански науки (ГАСН), да изнесе доклад върху проблем на капиталистическото земеделие;
изказва своите съболезнования за смъртта на общ приятел; поздравява го с 60-годишния му юбилей и относно отпечатването на студия на Боров от Германската академия; с молба да му изпрати по-скоро новата
редакция на доклада си; да се обади за евентуална среща; за една година от смъртта на Т. Владигеров.
А.е. 623, л. 185–237; 16 док.; 1975...окт. 1979 г., б.д.; брошура, бележки, спомени, празен плик,
телеграма – ръкоп., машиноп., печатно; проф. Кирил Григоров, Т. Боров, проф. Тодор Владигеров –
С. до Т. Боров – С.
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За Тодор Владигеров в историята на българската икономическа мисъл и с посвещение за Т. Боров
от автора; във връзка с годишнина от смъртта на Т. Владигеров Боров изказва своите чувства към него; за
Т. Владигеров и преглед на кореспонденцията между Боров и Владигеров; във връзка с пристигането на
Владигеров в София и предложението му да се срещнат с Боров; с молба Боров да съобщи на изброените
лица за среща на НАРСТУДА.
А.е. 624, л. 1–3; 1 док.; 14 март 1935 г.; писмо с плик – ръкоп.; М. Владиков – С. до Тодор Тодоров – Боров – С.
Във връзка със започването му на робота и с молба Боров да му заеме 200 лв.
– С.

А.е. 625, л. 1; 1 док.; [1 ян. 1939 г.]; визитна картичка – печатно; Йордан Влайков – С. до Т. Боров
Честити му Нова година.
А.е. 626, л. 1–2; 1 док.; 23 апр. 1953 г.; покана – машиноп.; сем. Влайкови – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с отслужване на панихида по случай 10 години от смъртта на писателя Тодор Г. Влайков.

А.е. 627, л. 1–4; 2 док.; 8 март 1930 г., б.д.; пощ. карта, писмо с плик – ръкоп.; Н. Воденичарова
– Пловдив, С. до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден; с молба да ѝ се обади в хотел „Виктория“ за спешна среща.
А.е. 628, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно, рус. ез.; Александер
Возняк – С. до Т. Боров – С.
Поздрав по случай Първи май.
А.е. 629, л. 1–3; 2 док.; 7 ян. [1933 г.], 16 юни 1936 г.; визитна картичка с плик, некролог – печатно; Тодор Войников, семейства Цв. Тодорови, Б. Панчеви, инж. Стефанови, М. Бойчеви и др. – Лом
до Т. Боров – [С.].
Честити Новата година и Коледа; във връзка със смъртта на Т. Войников.
Русе.

А.е. 630, л. 1; 1 док.; 22 март 1918 г.; пощ. карта – ръкоп.; Еленка Войникова – С. до Т. Боров –
Поздравява го по случай Тодоровден и се интересува дали ще си ходи в Лом за Великден.

А.е. 631, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Зорница Войникова – Лом до Т.
Боров – С.
Без текст.
А.е. 632, л. 1–3; 2 док.; 31 дек. 1963 г., б.д.; поздравителни картички – ръкоп., машиноп.; К. М.
Войханская (директор на библиотека „А. И. Герцен“) – гр. Киров, СССР до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 633, л. 1–3; 1 док.; 24 дек. 1971 г.; поздравителна картичка с плик – ръкоп.; семейство Восидореви – Пловдив до Т. Боров – С.
Честитят Нова година и очакват Боров да се отбие у тях на път за Хисаря.
А.е. 634, л. 1–3; 1 док.; 21 февр. 1973 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Татяна Вучева – Пловдив до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай Тодоровден.
– С.

А.е. 635, л. 1–2; 1 док.; 5 авг. 1983 г.; писмо с плик – ръкоп.; д-р Въжаров – Кюстендил до Т. Боров
Изпраща на Боров адреси на негови познати, които се занимават с акупунктура във Франция.

А.е. 636, л. 1–35; 15 док.; 6 юни 1954...16 дек. 1986 г.; б.д.; писма с пликове, поздравителни картички с пликове, списание, визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Мария Въжарова, Цеца
Желева, Зорница, Ваня – Хисаря, С. до Т. Боров – С.
За престоя ѝ в Хисаря; статия публикувана в списание „Здравец“ с посвещение на Боров; по лични
въпроси; честити Нова година; благодари за книгата на Боров „Живот с книги“.
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А.е. 637, л. 1–10; 5 док.; 30 окт. 1945...2 ян. 1950 г., б.д.; визитни картички с пликове – ръкоп.,
печатно; Данчо Ст. Възелов – Бургас до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 638, л. 1–10; 5 док; 20 окт. 1930...[1935 г.], б.д.; писма с плик, писмо, визитна картичка – ръкоп., печатно; Димитър Вълев, Матвей – Берлин, Бразилия, С. до Т. Боров – С.
За живота му в Берлин и за колебанието му да се завърне в България; за заминаването му за Бразилия и за статията си, която е публикувана в списанието на германските вестникоиздатели; относно илюстрации на Бешков; без текст.
А.е. 639, л. 1–3; 3 док.; 27 дек. [1944 г.], 9 март 1946 г., 10 апрл. 1979 г.; бележки, телеграма – ръкоп., машиноп.; арх. Вълчанов – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да му се обади; Честити Тодоровден; относно кончината на арх. Ив. Васильов.
А.е. 640, л. 1–26; 16 док.; 3 септ. 1946...2 юни 1986 г., б.д.; пощ. карта, телеграми, писма, докладна записка, бележка, разписка, поздравителна картичка, покани – ръкоп., машиноп., печатно;
Величко Вълчев, Анелия Вълчева, Т. Боров, Славянско дружество в България, Съюз на научните
работници в Бългаия – Габрово, Козирог, Смядово, С. до Т. Боров – С.
Съжалява, че не може да пристигне по-рано в София и го известява за пристигането си в четвъртък; за пътуването и ангажиментите му из различни градове в страната; относно проблемите, които са
възникнали при съставянето на Ботевата библиография; с молба Боров да прегледа антологията на Hanes
Skold, в която има преведени неща от Ботев; относно назначаването на помощник към неговата служба
Информация към Народната библиотека; мисли на Боров за творчеството на Елин Пелин; честити Нова
година и Тодоровден; за беседата, която ще изнесе ст. н. с. Величко Вълчев на тема „Иван Вазов и европейския литературен процес“; относно предстоящо събрание и лекция от ст. н. с. В. Вълчев на тема „Вазов,
певец на Априлската епопея“; за оставката, която, ако се наложи, би подал.
– С.

А.е. 641, л. 1–2; 1 док.; 21 окт. 1986 г.; писмо с плик – машиноп.; Йордан Вълчев – С. до Т. Боров

С молба Боров да напише адреса на брат си Цветан Тодоров, за да може ѝ. Вълчев да му изпрати
своята книга „Календар и слово“.
А.е. 642, л. 1–3; 1 док.; 17 окт. 1953 г.; писмо с плик – ръкоп.; Анелия Вълчева – С. до Т. Боров – С.
Относно желанието ѝ да постъпи на работа в ББИ.
А.е. 643, л. 1–3; 2 док.; 20 авг. 1942 г., б.д.; писма с пликове – машиноп.; Върбанов – С. до Т. Боров – С.
С молба да се изготви фиш за книгата „Борис ІІІ, цар на българите“ и да укаже нужната подкрепа
на момиче, което Върбанов му препоръчва.
А.е. 644, л. 1; 1 док.; 2 авг. [1937 г.]; празен плик – машиноп.; Върбан Г. Върбанов – Хасково до
Т. Боров – С.
Без съдържание.
А.е. 645, л. 1–20; 11 док.; 29 март 1940...6 дек. 1966 г., б.д.; писма с пликове, списък – машиноп.;
Георги Върбанов – С. до Т. Боров – С.
Относно среща на членовете на дружба „Бяло море“; покана за другарска среща по случай 50-години от основаването на дружба „Бяло море“; във връзка със срещата на „беломорци“ в дома на Атанас
Малинов; на поканените на поредната другарска среща на членовете на дружба „Бяло море“.
А.е. 646, л. 1–2; 1 док.; 30 юли 1938 г.; пощ. карта с плик – ръкоп.; Върбанова – Дряново до Т.
Боров – С.
Поздравява него, г-жа Борова, Минков и Месечков от Дряново.
А.е. 647, л. 1; 1 док.; [1956 г.]; бележка – ръкоп.; Хр. Г. – б.м. до Т. Боров – С.
Интересува се, кога ще бъде реабилитиран Теодор Траянов като прогресивен поет.
А.е. 648, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Дора Габе – С. до Т. Боров – С.
Благодари за статията.
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А.е. 649, л. 1-9; 6 док.; 1 апр. [1959 г.]...3 юли 1969 г.; празен плик, писма с пликове, резолюция,
лекция, пощ. карта – ръкоп., машиноп., бълг., рус. и чеш. ез.; Д. Гаврецкий – Прага, Т. Боров – С. до
Т. Боров, Троянова, Д. Гаврецкий – С., Прага.
Благодари за гостоприемството, което му е оказал Боров в София; да се отговори на Гаврецкий,
че другата учебна година ще го поканят да изнесе лекции; на тема „Изграждането на съвременните библиотеки“; с готовност би участвал в подготовката на специалисти в библиотечното дело и в областта на
строителството и материално-техническата база на библиотеката.
А.е. 650, л. 1–2; 1 док.; 29 дек. 1966 г.; визитна картичка с плик – машиноп., печатно; Цвятко
Хр. Гагов – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 651, л. 1; 1 док.; 29 авг. 1936 г.; пощ. карта – ръкоп.; Д. Л. Гад...[?] – Котел до Т. Боров – С.
Получава вестниците и благодари за грижите.
А.е. 652, л. 1–5; 3 док.; 12 ноем. 1934 г., 16 септ. 1945 г., б.д.; писма с пликове, писмо – ръкоп.;
Борис Гайдаров, Т. Боров – Лом, С. до Т. Боров, Борис Гайдаров – С., Лом.
С молба Боров да съдейства при отпечатването на негова статия във в. „Мир“ и Боров да се застъпи
за него пред министъра, за да остане да работи и живее в Лом; Боров моли Б. Гайдаров да услужи на Генчо
Марков с куплети на няколко песни, които той е сигурен че ги притежава; Б. Гайдаров отговаря, че има
само два от исканите куплети.
А.е. 653, л. 1–5; 5 док.; 3 апр. 1929 г., 7 юли 1937 г., б.д.; пощ. карти, визитни картички, бележка
– ръкоп., печатно; Никола Гайдаров – Лом, Ню Йорк, САЩ до Т. Боров – С.
С молба бързо да намери лектор за Университета; поздравява го от Ню Йорк; тъй като не може да
го открие, моли да отиде на посочения адрес, за да вземе оставен за него колет; по лични въпроси.
А.е. 654, л. 1–3; 1 док.; 1967 г.; покана с плик – печатно, ср. ез.; Галерия „Синиша Паунович“ –
Белград до Т. Боров – С.
За изложба.
А.е. 655, л. 1–6; 2 док.; 28 март 1973 г., 15 дек. 1977 г.; покани с пликове – печатно; Национална
художествена галерия – С. до Т. Боров – С.
По случай 75 години от рождението на проф. Иван Пенков и на Борис Ангелушев.
А.е. 656, л. 1–45; 22 док.; 14 ян. 1951...14 дек. 1983 г.; пощ. карти с пликове, визитна картичка
с плик, писма, брошура с посвещение, резолюция, празен плик – ръкоп., машиноп., печатно, бълг.,
нем. и норвежки ез.; проф. Арне Галис, Т. Боров – Осло, С. до Т. Боров, Арне Галис – С., Осло.
Честити Нова година; за получен хонорар от 360 лв. за статия на Арне Галис в българско издание;
споделя плановете си да посети София на славистичния конгрес през 1963 г.; с предложение за лична среща в София; с благодарност за 10-те книги „от богатата продукция на Института“, за които с радост ще
даде отзив; относно изпратена снимка от срещата на Кнут Хамсун с Т. Ненов; във връзка с искана от Боров
книга, която липсва в Норвегия и ще бъде набавена чрез „Обменно бюро“ от Дания; с препоръка за Ралф
Отто Ханра; за гостоприемството и поздрави на Икономов и Димитрова; плановете му през 1965 година да
посети България; с очакване да се срещнат на конгреса в Прага (1968) и във Варшава (1973); „Сръбските
юнашки песни“; здравословни проблеми на Т. Боров; скандинавско-български семинар (1979); за обмен
на литература; 70-годишнината на Галис (ок. 1979); благодари за изпратения екземпляр на „Книга и литература“, особено го е заинтересувала частта за Елин Пелин и ББИ.
А.е. 657, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Димитър Ст. Ганев – б.м. до Т. Боров – С.
Изказва уважението си към Боров.
А.е. 658, л. 1–4; 2 док.; 16 юни 1971 г., б.д.; пощ. карта с плик, телеграма с плик – ръкоп., машиноп.; Веселина Ганева, Любен Атанасов – Приморско, С. до Т. Боров – С.
Поздравяват го от морето и за рождения му ден.
Русе.

А.е. 659, л. 1; 1 док.; 8 окт. 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ганк[а]? – Лом до Т. Тодоров – Боров –
Благодари за картичката.
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А.е. 660, л. 1–16; 8 док.; 4 май 1952...29 дек. 1958 г.; визитни картички с пликове, писмо с плик
– ръкоп., печатно; акад. Сава Ц. Гановски – С. до Т. Боров – С.
Честити му Първи май, Нова година, Тодоровден и 9 септември; по лични въпроси.
А.е. 661, л. 1–2; 1 док.; 10 ян. 1951 г.; визитна картичка – машиноп., печатно, нем. ез.; проф. д-р
Йохан Ганс – Виена до Т. Боров – С.
Благодари за пожеланията.
А.е. 662, л. 1–12; 6 док.; [1957 г.]...30 дек. 1960 г., б.д.; визитни картички с пликове – ръкоп., печатно; Лалю Ганчев – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
– С.

А.е. 663, л. 1; 1 док.; 22 май 1951 г.; телеграма – машиноп.; Ганчева, Албанска – С. до Т. Боров
Изказват съболезнования.

А.е. 664, л. 1–32; 16 док.; 12 март [1949 г.]...23 юни 1987 г., б.д.; телеграма, пощ. карти с пликове,
писма с пликове, писма – ръкоп., машиноп.; Дора Ганчева – Пловдив, С., Балчик, Ялта, Украйна
(дн. Русия), Велинград до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден, Нова година и рожден ден; във връзка с намерени книги, търсени от Боров; моли да направи оценка на дадения от нея учебник за печат; изпраща обещаното стихотворение на
Димитър Генчев от Севлиево и един от преводите на Сидер Флорин на стихотворението на Ръдиард Киплинг; съжалява, че няма възможност да се видят; относно плащане за извършване на телефонни услуги
за Института.
А.е. 665, л. 1–2; 1 док.; 2 ян. 1945 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Мария П. Гевренова – село Ичера до Т. Боров – С.
Честити му Коледа.
А.е. 666, л. 1; 1 док.; 31 март 1984 г.; пощ. карта – ръкоп.; Волфганг Геземан – Австрия до Т.
Боров – С.
Благодари за получената книга.
А.е. 667, л. 1–21; 15 док.; 12 март 1922...28 март [939 г.], б.д.; бележки, визитни картички с пликове, статия от вестник – ръкоп., печатно; Иван Генадиев – С. до Т. Боров – С.
С молба да отиде в редакцията за да види коректурата; честити му Нова година; обръщение към
всички завършили Втора софийска мъжка гимназия да съобщят годината на завършването си, както и местожителство и професия; Боров да коригира и занесе материала в печатницата.
А.е. 668, л. 1–29; 3 док.; 25 септ. 1933 г., 24 септ. 1954 г., 21 февр. 1955 г.; брошура с плик, писма
с плик – ръкоп., печатно; Павел Генадиев – С. до Т. Боров – С.
За освободителната борба на Македония; относно творчеството на Елин Пелин и редакциите, които е направил Боров, и за библиографията, която е подготвил П. Генадиев.
А.е. 669, л.1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Люба Генадиева – б.м. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 670, л. 1–7; 3 док.; 18 ноем. 1970 г., 2 ян. 1972 г., 3 окт. 1975 г.; писма с пликове, пощ. карта с
плик – ръкоп., машиноп.; Кръстьо Генов, Катя Генова – С. до Т. Боров – С.
Относно съставянето на второ издание на монографията за творчеството на Елин Пелин и във
връзка избирането на Боров за рецензент на изданието; честити му новата 1972 г.;
А.е. 671, л. 1; 1 док.; 28 авг. 1969 г.; телеграма – машиноп.; Генчев – С. до Т. Боров – С.
Съобщава за погребението на Атанас Малинов.
А.е. 672, л. 1–2; 2 док.; 18 авг. 1956 г., 25 апр. 1957 г.; пощ. карти – ръкоп., машиноп.; Константин
Генчев – Пазарджик до Т. Боров – С.
Честити му Първи май.
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А.е. 673, л. 1–3; 3 док.; 31 дек. 1964 г., 26 февр. 1966 г., 17 март 1967 г.; телеграми – ръкоп.; Георги
и Борис – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година и Тодоровден.
А.е. 673а, л. 1–13; 7 док.; 24 ян. 1975...13 юни 1975 г.; писма – машиноп., ръкоп., англ. и нем. ез.;
Андрю Георги, Университет „Джордж Вашингтон“ – Вашингтон до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година; лични въпроси; благодарности за писмо от 3 март; изпратени пощенски марки.
А.е. 674, л. 1–3; 1 док.; 26 ноем. 1942 г.; писмо с плик – ръкоп.; Александър Георгиев – Берлин
до Т. Боров – С.
Благодари за откупените от БЗКБанка 10 екземпляра от неговата книга.
А.е. 675, л. 1–71; 41 док.; 30 дек. 1960...19 юли 1974 г.; пощ. карти, писма с пликове, телеграми,
бележка, стихотворение, преписи, разписка – ръкоп., машиноп.; Брайко Георгиев (Кофарджиев) –
С., Мичурин (дн. Царево), Копривщица, Банкя, Владая, Тетевен, Варна, Констанца, Румъния, Мелник, Казанлък, Смолян до Т. Боров – С.
Честити му Нова година и Тодоровден; благодари за изпратената книга от ББИ относно 60-годишнината на Боров и неговите две книги за Ал. Балабанов и „Живот с книги“; с нетърпение очаква излизането на първи том на „Български периодичен печат“; съобщава, че Мара Григорова е починала; относно
израело-арабския конфликт и решенията на ООН за създаването на Израелска държава; за несъстояла се
среща; за купените от него плочи със симфониите на Бетховен и книгата, посветена на композитора от
Ромен Ролан; във връзка с написаните от него писма до редакциите на вестниците „Народна култура“ и
„Литературен фронт“, които прилага в писмото си до Боров; относно статията на Иван Викторов „Българският периодичен печат в цифри през 1974 г.“, отпечатана в сп. „Български журналист“, както и статия във
вестник „Вечерни новини“ под заглавие „Магистрала за Витоша“, в която за първи път се споменава, че в
Бояна се строи правителствена резиденция; изказва мнението си за международната обстановка и външната политика на САЩ.
А.е. 675, л. 72–142; 31 док.; 25 ян. 1975...11 дек. 1975 г.; писма с пликове, изрезка от вестник,
пощ. карти, копия на статии и дописки – ръкоп., машиноп.; Брайко Георгиев – С., Приморско, Павел баня до Т. Боров, Т. Абазов, Иван Панев – С.
Във връзка с тежкото му здравословно състояние и с молба Боров да го свърже с познат лекар;
поздравява го за рождения ден; изпраща на Боров копие от писмото си до политбюро на ЦК на БКП, в
което изказва своите мисли и впечатления от развитието на страната и във връзка с предстоящия ХІ конгрес на БКП; относно разположението на военните сили на Варшавския договор и Атлантическия пакт
към края на 1974 г., данните са публикувани в сп. „Нюсвийк“ и препечатани на приложение на в. „Нова
Македония“; изпраща на Боров копие от свое писмо до авторите на биографията на Ел. Багряна и го моли
за неговото мнение; относно статията на Т. Абазов за сп. „Български журналист“; във връзка с издадената
през 1954 г. брошура от издателството на БКП под заглавие „За още по-голяма колективност в работата и
ръководството на партията“ и изказва мнението си за социализма; във връзка с публикацията „Принцът“
на Иво Пашалийски, публикувана във вестник „Стършел“; статия под заглавие „Как столицата посреща
Съветската армия“ от Димо Казасов, публикувана във в. „Отечествен фронт“; във връзка с влошеното
състояние на околната среда за живущите на ул. „Шипка“ в София, дописката е публикувана във вестник
„Вечерни новини“; за закупената от него книга за ѝ. Хербст.
А.е. 675, л. 143–217; 37 док.; 9 ян. 1976...28 септ. 1987 г., б.д.; писма, изрезки от вестници, телеграми, пощ. карти – ръкоп., машиноп.; Брайко Георгиев – С., Кюстендил, Ленинград (дн. Санкт
Петербург), Русия, Москва, Приморско, Хисаря, Волгоград, Русия, Поморие до Т. Боров – С.
Във връзка със статията му „Демагогия или индулгенция“, публикувана във в. „Вечерни новини“; с
молба да прочете писмото, което е написал до Ив. Стефанов и ако знае адреса, да го препрати; за местата,
които е посетил в Ленинград; честити му Нова година, рождения ден и Тодоровден; относно статиите в
сп. „София“ във връзка със строежа на Народната библиотека и ролята на проф. Боров; поздравява го за
излизането на втори том на събрани съчинения на Ал. Балабанов под редакцията на Боров; изрезки от в.
„Работническо дело“ със статии за квартал „Бояна“.
А.е. 676, л. 1; 1 док.; б.д.; поздравителна карта – печатно; акад. Владимир Георгиев, ректор на
Софийския университет – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
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А.е. 677, л. 1–2; 1 док.; 22 ян. 1934 г.; писмо с плик – ръкоп.; Владо Георгиев – С. до Т. Боров – С.
С молба за среща.
А.е. 678, л. 1–3; 1 док.; 6 март 1941 г.; писмо с плик – машиноп.; д-р Г. Георгиев – Варна до Т.
Боров – С.
Относно откупуването на екземпляри от неговите книги и за изпратени документи.
А.е. 679, л. 1–2; 1 док.; 6 юни 1918 г.; пощ. карта с плик – ръкоп.; Георги Георгиев – Лом до Т.
Тодоров – Боров – Русе.
С молба да му набави необходими помагала за книжарницата му.
А.е. 680, л. 1–4; 2 док.; 31 дек. 1963 г., б.д.; визитни картичка с пликове – ръкоп., печатно; Георги Ст. Георгиев – С. до Т. Боров – С.
Честити новата 1964 г.; без текст.
А.е. 681, л. 1–2; 3 док.; 22 май [1931 г.], 3 юни 1931 г.; пощ. карти – ръкоп.; Григор Георгиев, Еф.
Митев – Лом до Т. Боров – С.
Във връзка с изпратено „клише“ на Ботев и за издаването на „Ботев лист“ в Лом.
А.е. 682, л. 1–2; 1 док.; 17 февр. 1949 г.; писмо с плик – машиноп.; д-р Димитър Георгиев – Варна
до Т. Боров – С.
С молба Боров да го подкрепи при провеждането на конкурс по стопанска политика.
А.е. 683, л. 1–4; 2 док.; 12 май 1918 г., 7 ян. 1919 г.; пощ. карта, писмо с плик – ръкоп.; Ив. Георгиев – Русе до Т. Тодоров – Боров – Лом, С.
Поздравява го за празниците и по лични въпроси; интересува се как върви животът му в София.
А.е. 684, л. 1–2; 2 док.; 26 ноем. 1916 г., 8 юли 1918 г.; пощ. карти – ръкоп.; Йосиф Георгиев –
Охрид, Македония до Т. Тодоров – Боров – Лом.
Изпраща картичка за спомен от полка му по време на сръбско-българската война; по лични въпроси.
А.е. 685, л. 1–4; 3 док.; 8 март 1923 г., 16 апр. 1923 г., 17 май 1923 г.; писмо с плик, пощ. карти –
ръкоп.; Любен Георгиев – с. Даутлар (дн. Давидово), Търговищко до Т. Тодоров – Боров – С.
С молба да му изпрати обещаната книга; изпраща първата част от колите по история на старобългарската литература.
А.е. 686, л. 1–3; 1 док.; 29 септ. 1982 г.; писмо с плик – ръкоп.; Никола Георгиев – С. до Т. Боров – С.
Благодари за хубавите думи, които му е написал Боров, и изпраща статия за Семков.
А.е. 687, л. 1–4; 2 док.; 1 ян. 1936 г., 31 дек. 1936 г.; визитни картички с пликове – печатно; Панайот Георгиев – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 688, л. 1–5; 2 док.; б.д.; писмо с плик, статия – ръкоп., машиноп.; [Т.]? Георгиев, Т. Боров –
[С.] до Т. Боров – С.
Изпраща исканата от Т. Боров статия за сп. „Читалище“ с работно заглавие „Задачи и възможности
за работа с книгата при върховния читалищен съвет“ и поправки от Т. Боров.
А.е. 689, л. 1; 1 док.; 22 ян. 1944 г.; бележка – ръкоп.; Д. Герасимов – б.м. до Т. Боров – [С.].
С молба за среща.
А.е. 690, л. 1–2; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Гергана – [С.] до Т. Боров – С.
Извинява се за закъснението си.
А.е. 691, л. 1–45; 22 док.; 25 дек. 1974...16 окт. 1987 г., б.д.; поздравителни карти с пликове, писма, визитна картичка, телеграми с пликове, вестник – ръкоп., машиноп.; Ани и Георги Гергови – С.,
Краков, Полша, Париж до Т. Боров – С.
Честити Нова година, рождения ден на Т. Боров, Баба Марта; във връзка с нейни бележки по книгата на Т. Боров, които мисли да публикува в сп. „Проблеми на културата“; с голям интерес чете книгата му
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„Книга и литература“; изказва съжаление, че не са успели да се срещнат; лист от в. „Отечествен фронт“;
поздравява Т. Боров за статията му във в. „АБВ“, посветена на проф. Иван Дуйчев.
А.е. 692, л. 1; 1 док.; 4 ян. 1974 г.; поздравителна карта с плик – машиноп.; Д. Герова и Р. Трифонов – С. до Т. Боров – С.
Честитят новата 1974 година.
А.е. 693, л. 1–2; 2 док.; 18 дек. 1945 г.; бележка – ръкоп.; Гец – [С.] до Т. Боров – С.
Интересува се дали Боров се е срещнал със Зорка Тодорова и дали тя ще започне работа; поздрав
за 70-годишнина.
А.е. 694, л. 1; 1 док.; 14 авг. 1948 г.; пощ. карта – ръкоп.; Гец – Созопол до Т. Боров – С.
Относно отпечатването на написания от него биографичен очерк и доверието, което гласува на
Боров при поправките.
А.е. 695, л. 1–13; 6 док.; 19 дек. 1978...27 дек. 1983 г., б.д.; поздравителни карти с пликове, визитни картички, телеграма с плик – ръкоп., печатно; Стефан Гечев, Кристина Гечева – С., Атина до Т.
Боров – С.
Честитят Нова година и рождения ден на Боров; изпращат поздрави.
А.е. 696, л. 1–2; 1 док.; б.д.; бележка с плик – ръкоп.; Х. Гечева – [С.] до Т. Боров – С.
Честити рождения му ден.
А.е. 697, л. 1–23; 23 док.; 4 март 1917...14 юли 1918 г.; телеграма, пощ. карти – ръкоп.; Асен Гешев – Роман, Враца, с. Акчар (дн. с. Арчар, Видинско) до Т. Тодоров – Боров – Лом, Русе.
Честити Тодоровден; защо не отговаря на писмата и го очакват на гости; по лични въпроси; благодари за изпратената снимка.
А.е. 698, л. 1–2; 1 док.; 13 февр. 1953 г.; писмо с плик – ръкоп.; Ев. Ив. Гешов – Троян до Т. Боров – С.
Благодари за любезността и бързия отговор по негово запитване.
А.е. 699, л. 1–6; 3 док.; 7 май 1933 г., 14 май 1933 г., б.д.; писма с пликове, договор, бележки – ръкоп., машиноп.; Павел Гешев, Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
Относно наема, който трябва да му плаща Боров; за договор за наем, сключен между Т. Боров и
Павел Гешев, и бележки, които си е правил  Т. Боров.
А.е. 700, л. 1–3; 2 док.; 30 ноем. 1976 г., 6 дек. 1976 г.; писмо, писмо с плик – машиноп.; Гинев, Т.
Боров – С. до Т. Боров, Гинев – С.
Извинява се, че не е могъл да гостува на Т. Боров и изпраща за рецензиране труда на проф. Ст.
Каролев за П. Славейков; Т. Боров благодари за изпратената книга.
А.е. 701, л. 1–3; 2 док.; 5 ян. [1958 г.], 27 дек. 1958 г.; поздравителни карти – ръкоп.; М. Глен –
Москва до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 702, л. 1–3; 1 док.; б.д.; поздравителна карта с плик – печатно; Владимир Голев (сп. „Септември“) – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 703, л. 1–6; 3 док.; 10 юли 1970 г., 17 дек. 1970 г., 11 февр. 1971 г.; вестник, писма с пликове
– машиноп., печатно; Ярослав В. Гочев – Варна до Т. Боров – С.
За статия във в. „Народно дело“, посветена на проф. Александър Балабанов, със заглавие „Варна е
царицата на нашите градове“, изпратена на Т. Боров във връзка с намерението му да издаде книга с произведенията на Балабанов; за публикувани статии, посветени на проф. Балабанов във вестници и списания.
А.е. 704, л. 1–2; 1 док.; 22 ян. 1949 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; проф. протойерей Иван Гошев – С. до Т. Боров – С.
Честити новата 1949 година.
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А.е. 705, л. 1; 1 док.; 22 май 1929 г.; пощ. карта – ръкоп.; Гош[о] (Ломска популярна банка) –
Лом до Т. Тодоров – Боров – С.
Във връзка с изпратена сума пари.
А.е. 705а, л. 1–2; 2 док.; б.д.; покана, бележка – ръкоп., печатно; Френска детска градина – С.
до Т. Боров – С.
За Коледна изложба-базар; с разсъждения за библиотеката.
А.е. 706, л. 1–2; 1 док.; 24 февр. 1950 г.; пощ. карта с плик – ръкоп.; В. Ст. Градинарова – В.
Търново до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 707; л. 1; 1 док.; 20 март 1948 г.; телеграма – машиноп.; Грекова – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 708, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Ерик Грен – [Упсала], Швеция
до Т. Боров – С.
С адрес.
А.е. 709, л. 1–16; 6 док.; 7 февр. 1961...24 дек. 1965 г.; писма с пликове – ръкоп., машиноп., бълг.
и рус. ез.; Юрий Владимирович Григориев, Т. Боров – Москва, С. до Т. Боров, Ю. В. Григориев – С.,
Москва.
Поздравява го по-случай 60-годишния му юбилей; Т. Боров благодари за пожеланията; Григориев
благодари за пожеланията по-случай Нова година и поздравява Т. Боров за получения орден „Кирил и Методий“.
А.е. 710, л. 1–3; 2 док.; 20 ян. 1963, б.д.; бележка, възпоменание с плик – машиноп., печатно; А.
Григоров – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с честване на година от смъртта на Петър Григоров.
А.е. 711, л. 1–13; 5 док.; 9 февр. 1937...1976 г.; писма с пликове, визитни картички с пликове –
ръкоп., машиноп., печатно; проф. Кирил И. Григоров – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да съдейства за облекчение при вноските в банката на негов приятел; относно
посещението му в Париж и писмото, което му носи от Боян Балабанов; поздравява го за Нова година и
благодари за подарената книга на Т. Боров „Живот с книги“.
А.е. 712, л. 1; 1 док.; 10 февр. 1944 г.; писмо – ръкоп.; Милко Григоров – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да се отбие в редакцията на вестник „Днес“.
А.е. 713, л. 1–6; 3 док.; 12 септ. 1972 г., б.д.; визитни картички с пликове – ръкоп., печатно; Митко Григоров – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 714, л. 1–2; 1 док.; февр. [1924 г.]; писмо – ръкоп.; [П.] Григоров – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да остави при хазяите му исканите поеми.
Ае. 715, л. 1; 1 док.; 11 дек. 1944 г.; писмо – ръкоп.; В. Григорова – С. до Т. Боров – С.
С молба да се яви в Министерството на народното просвещение във връзка с негов доклад.
А.е. 716, л. 1–11; 6 док.; 19 март 1956...3 ноем. 1960 г., б.д.; пощ. карти, писма с пликове – ръкоп.,
машиноп.; Мария (Мара) и Петър Григорови, Т. Боров – Ханой, Берн, С, до Т. Боров, Мара Григорова – С.
За живота им в Ханой; с нетърпение очакват да се видят в София; във връзка със закупуването на
отоплителен уред и съдействието на М. Григорова; честитят Нова година.
А.е. 717, л. 1–4; 2 док.; 9 септ. 1955 г., б.д.; визитни картички с пликове – машиноп., печатно;
Геро Грозев – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
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А.е. 718, л. 1–3; 1 док.; [29 дек. 1960 г.]; поздравителна карта с плик – печатно, фр. ез.; Ерик
Гролиер – Милано, Италия до Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 719, л. 1–2; 1 док.; [1940 г.]; визитна картичка с плик – печатно; Михаил Н. Групчев – С. до
Т. Боров – С.
Честити Коледа и Нова година.
А.е. 720, л. 1–6; 3 док.; 14 май 1964 г., 1964 г., май 1984 г.; посвещение (чернова), статия, плик за
писмо – ръкоп., печатно, нем. и швед. ез.; Т. Боров, Ленарт Грьонберг – Упсала, Швеция до Т. Боров,
Ленарт Грьонберг – Упсала, Швеция.
За Библиография и техника на библиографската дейност, издадена в Швейцария през 1961 г.; дар
на Боров с автограф от автора; за средновековна морска карта от ХVІ в.
А.е. 721, л. 1–17; 7 док.; 16 февр. 1971...6 ян. 1987 г.; поздравителни карти с пликове – ръкоп.,
рус. ез.; И. В. Гудовщикова – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Благодари за статията му „Съвременни задачи на научните библиотеки“; честити Нова година.
А.е. 722, л. 1–2; 1 док.; 22 дек. 1963 г.; поздравителна карта – ръкоп., рус. ез.; Унга Густав – б.м.
до Т. Боров – С.
Честити Нова година и споделя, че учи стихотворението на Яворов „Арменци“.
А.е. 723, л. 1; 1 док.; 21 март 1964 г.; телеграма – машиноп.; семейство Гълъбови – С. до Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 724, л. 1–2; 1 док.; 6 юли 1967 г.; писмо с плик – ръкоп.; Франц Гьорнер – Берлин до Т. Боров – С.
Получил е отпечатъка от Боров и се интересува за библиотекознанието в България.
А.е. 725, л. 1–3; 1 док.; 15 дек. 1947 г.; писмо с плик – ръкоп.; Б. [Гюдюлев] – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да съдейства за издаването на книга.
А.е. 726, л. 1–2; 1 док.; 1929 г.; поздравителна карта с плик – ръкоп.; Адр. Гюров – Варна до Т.
Тодоров – Боров – Лом
По лични въпроси.
А.е. 726а, л. 1; 1 док.; 16 март 1936 г.; пощ. карта – ръкоп., нем. ез. Д... – Будапеща до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 727, л. 1–6; 3 док.; [1984 г.]; поздравителна карта с плик, визитни картички с пликове – машиноп., печатно; Иван Давидков – С. до Т. Боров – С.
Честити новата 1984 година; без текст.
А.е. 728, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Данаилов – [С.] до Т. Боров – С.
С молба да се отбие в „Нариздат“.
А.е. 729, л. 1–6; 3 док.; 27 септ. 1971 г., 27 дек. 1971 г., б.д.; писма с пликове, анкетен лист – ръкоп., машиноп.; Димитър Данаилов – Плевен до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да изпрати своя автограф и някои негови мисли, както и да попълни приложения
анкетен лист, тъй като Д. Данаилов е колекционер на мисли и автографи на известни личности.
А.е. 729а, л. 1; 1 док.; 20 март 1948 г.; телеграма – машиноп.; Данка – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 730, л. 1–13; 10 док.; февр., апр. 1934 г., 21 юни 1944 г., б.д.; писма, пощ. карта, празни пликове, скици – ръкоп.; Мити [Хр.?] Данов – Варна, Дряново, С. до Т. Боров – С.
По лични въпроси; извинява се, че не е успял да му направи услуга; план за картечница и на Чамкория (Боровец).
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А.е. 731, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Хр. М. Данов – С., Пловдив до Т.
Боров – С.
С благопожелания.
А.е. 732, л. 1–31; 15 док.; 2 ян. 1976...25 дек. 1985 г., б.д.; визитни картички с пликове, поздравителни карти с пликове, бележки – чернови, ръкоп., печатно; семейство д-р Андрей Данови, Тодор и
Харитина Борови – С. до Тодор и Харитина Борови, сем. Данови – С.
Честитят Нова година, Първи март, Първа пролет; изказват съжаление, че не са успели да го поздравят по-рано, но здравословен проблем на жената и подготовката за честването на юбилей на съпруга са
ги възпрепятствали.
А.е. 733, л. 1–15; 12 док.; 25 ян. 1940...14 ноем. 1940 г., б.д.; бележки, писма, празни пликове –
ръкоп.; Боян Дановски – Варна, С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да се обади на Слав. Сладкаров; Т. Боров да помогне на негов колега със съставянето на картотека при Главния военен музей; относно подготовката на пиеса, върху която работи от дълго
време, и Т. Боров да се включи активно в работата; във връзка с неплатен наем; с молба Т. Боров да напише
един проект за програма за театър и реклама за публикуване във вестник.
А.е. 734, л. 1; 1 док.; 13 юни 1941 г.; писмо – ръкоп.; Ас. Данчев – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да помогне на приносителя на писмото.
А.е. 735, л. 1–2; 1 док.; 3 март 1971 г.; писмо – машиноп.; инж. П. Данчев – Ямбол до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да му съобщи дали през последните десет години има издадени търсените от него
справочници.

тута.

А.е. 736, л. 1–2; 1 док.; 5 март 1963 г.; писмо с плик – ръкоп.; Йота Данчева – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на 8-мото мартенско тържество на новия женски профкомитет при ИнстиА.е. 737, л. 1; 1 док.; 22 май 1974 г.; телеграма – машиноп.; Данчо – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с покана за театър.

А.е. 738, л. 1–7; 4 док.; 2[9] апр. 1941 г., 9 ян. 1948 г., 8 ян. 1949 г., б.д.; визитни картички с плик –
ръкоп., печатно; Никола Г. Данчов – С. до Т. Боров – С.
Благодари за книгите и го поздравява за проекта му за Библиографския институт; честити Нова
година.
– С.

А.е. 739, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Марин Ст. Даржелиев – С. до Т. Боров
Честити Нова година и Коледа.

А.е. 740, л. 1–19; 7 док.; 21 дек. 1957 г., 28 дек. 1960 г., 5 ян. 1962 г.; поздравителни карти, визитни
картички с пликове – печатно, фр. ез.; Жулиет Л. Даржент – Брюксел, Белгия до Т. Боров – С.
Честити Нова година; без текст.
А.е. 741, л. 1; 1 док.; 31 дек. 1955 г.; международна телеграма – машиноп.; Даскалова – Женева,
Швейцария до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 742, л. 1–2; 1 док.; 4 май 1964 г.; покана с плик – печатно; Петър Дачев – С. до Т. Боров – С.
За откриване на художествена изложба.
А.е. 742а, л. 1; 1 док.; 10 ян. 1954 г.; пропуск – ръкоп., печатно; Пионерски дворец „Вълко Червенков“ – С. до Т. Боров – С.
За присъствие на новогодишния празник в двореца.
А.е. 742б, л. 1; 1 док.; 28 юни 1932 г.; бележка – ръкоп.; [Н.] Деле...[?] – [С.] до Т. Боров – С.
С молба да предаде книги от Смирненски.
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А.е. 742в, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Павел Делирадев – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 743, л. 1–57; 33 док.; 23 септ. 1960...12 окт. 1986 г.; писмо, писма с пликове, визитни картички с пликове, празен плик, статия, изрезка от вестник, пощ. карти – ръкоп., машиноп., печатно;
Борис Делчев, Т. Боров – С., Лондон, Мадрид, Хисаря до Т. Боров, Борис Делчев – С.
Извинява се, че е задържал негова книга за по-дълго време; честити Нова година; относно посещението му заедно със Сестримски и Тошков в дома на Боров; за мнението му относно изпратения предговор
към преиздадена книга на Боров; във връзка сатия за 60-годишнината на Радой Ралин, публикувана във
вестник „Отечествен фронт“; с нетърпение очаква скорошната им среща във вилата на Боров; за откриване
името на Боров в кръстословица във в. „Труд“; във връзка с престоя му в Лондон.
А.е. 744, л. 1–9; 5 док.; 10 ян. 1964...22 дек. 1969 г.; пощ. карти, визитна картичка, писмо – ръкоп., машиноп.; д-р Мария Дембовска – Варшава до Т. Боров – С.
Поздравява го за Нова година; с благодарност за изпратения от проф. Т. Боров труд „Обучението на
библиотекари в България“; с радост научава, че благодарение на загрижеността на Т. Боров нейната книга
вече се превежда на български език. Тя от два месеца е директор на библиотеката на Академията на Полша
(Полската академия на науките). Много е заета и има доста проблеми, тъй като от 1952 година, когато е
основана библиотеката, тя не е имала за директор професионален библиотекар.
– С.

А.е. 745, л. 1–2; 1 док.; 23 ян. [1961г.]; телеграма – машиноп.; Лютфи Демиров – С. до Т. Боров
Честити 60-годишния юбилей на Боров.

А.е. 746, л. 1; 1 док.; 21 май 1945 г.; писмо – машиноп.; академик Н. С. Державин, проф. К. Н.
Державин – б.м. до Т. Боров – С.
Благодарят за изпратения бюлетин „Български книгопис“.
А.е. 747, л. 1–2; 1 док.; 5 септ. 1983 г.; писмо с плик – машиноп.; Анастасия Деспотова-Цандер
– С. до Т. Боров – С.
Относно намерена снимка на Ал. Балабанов във връзка с изложба по-случай 50-годишнината от
изгарянето на книгите в Германия.
А.е. 748, л. 1–31; 13 док.; 1 ян. 1969...7 септ. 1979 г., б.д.; поздравителни карти с пликове, визитни
картички с пликове – печатно; Георги Джагаров – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година, 24 май, 9 септември и Първи май.
А.е. 749, л. 1–3; 2 док.; 14 окт. 1974 г.; стихотворения с плик – машиноп.; Никола Джеров – С.
до проф. Т. Боров – С.
Със заглавие „На другарите“.
А.е. 750, л. 1–6; 6 док.; 30 септ. 1920...16 ян. 1921 г.; пощ. карти – ръкоп.; Николай Джеров – Троян до Тодор Тодоров – Боров – С.
Благодари за получените 20 екземпляра и обещава, че в близките дни ще му изпрати 100 лева; с
молба Боров да изпрати 5 екземпляра от „Бяло море“.
А.е. 751, л. 1–3; 1 док.; 17 апр. 1930 г.; писмо с плик – ръкоп.; Джуджев[?] – Атина до Тодор Тодоров – Боров – С.
Уведомява го, че тръгва към България и ще пътува през Цариград.
А.е. 752, л. 1–13; 13 док.; б.д.; бележки – ръкоп.; П. Джуджева – б.м. до Т. Тодоров – Боров – б.м.
С молба Боров да изпраща писмата си до нея във Вършец, където заминава на почивка; по лични
въпроси; за неплатен наем на Боров за два месеца.
А.е. 753, л. 1–2; 1 док.; б.д.; известие с плик – печатно; семейство Д. Дзивгов – С. до Т. Боров – С.
За панихида по случай 40 дни от смъртта на Александър Дзивгов.
А.е. 753а, л. 1–2; 1 док.; 17 февр. 1930 г.; карта с плик – ръкоп.; А. Ди...[?] – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с откупуване на 100 екземпляра „Кр. Банки“.
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А.е. 753б, л. 1; 1 док.; 3 ноем. 1945 г.; писмо – ръкоп.; М. Ди...[?] – [С.] до Т. Боров – С.
С молба да ускори работата, по която работи.
А.е. 754, л. 1–5; 4 док.; 12 септ. 1959...2 апр. 1960 г.; писма с пликове, бележка – ръкоп., машиноп.; Славка Диаманди, Т. Боров – Букурещ, С. до Т. Боров, Славка Диаманди – С., Букурещ.
Относно изпратеното от нея писмо на проф. Вулканеску, като се интересува дали Т. Боров го е
получил и дали е разбрал нейния превод от румънски; Т. Боров е отбелязал датата на своя отговор; изказва
радостта си, че работата по тяхната съвместна библиография напредва.
А.е. 755, л. 1–5; 2 док.; 11 ян. 1954 г., б.д.; поздравителни карти с пликове – ръкоп., нем. ез.;
проф. д-р Дикенман – Фрауенфелд, Швейцария до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 756, л. 1–2; 1 док.; 1 май 1923 г.; писмо с плик – ръкоп.; Мара Дикова – Угърчин до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да провери докога ѝ е абонаментът за списание „Развигор“ и ако може, да получава всички броеве подред.
А.е. 757, л. 1–4; 2 док.; 27 февр. 1947 г., 28 май 1947 г.; писма с плик – ръкоп.; Н. Дилевски – С.
до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да подкрепи нейното искане в Комисията за използването на специална хартия
при отпечатването на съставена от нея граматика по руски език; относно молбата на П. М. Шестаков, Т.
Боров да го посети в кабинета му в Съветската легация.
А.е. 758, л. 1; 1 док.; 13 апр. 1937 г.; писмо – ръкоп.; Ив. Дилов – б.м. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да публикува статията му в списанието.
А.е. 759, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Ненчо Диманов – Бургас, С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 760, л. 1; 1 док.; 27 дек. 1922 г.; пощ. карта – машиноп.; Ангел Димитракев – С. до Тодор
Тодоров – Боров – С.
Във връзка с оставен в неговия кабинет пакет за Т. Боров от г-н Пишурка.
А.е. 760а, л. 1; 1 док.; 2 март 1928 г.; телеграма – машиноп., ръкоп.; Димитри – С. до Тодор Боров – Лом.
Поздрав за имен ден.
А.е. 761, л. 1–3; 3 док.; 28 юли 1930 г., б.д.; пощ. карта, бележки – ръкоп.; Димитрий – Етрополе,
С. до Тодор Боров – С.
Поздравява него и семейството му; с молба да отиде у тях, тъй като Балабанов ще пристигне скоро;
да се обади по телефона на университетска библиотека.
А.е. 762, л. 1–2; 2 док.; 1943 г., 12 март 1949 г.; бележка, телеграма – ръкоп., печатно; проф. Димитров, Стоянов, проф. Бурмов, проф. Цанев и проф. Динеков – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с молбата на Македонски, Т. Боров да отиде у тях; поздравяват го по случай Тодоровден.
А.е. 763, л. 1–8; 4 док.; [1947 г.]; покани – печатно; Георги Димитров – С. до Тодор Боров и съпруга – С.
За приеми по случай националния празник на България и в чест на Йосип Броз Тито, Енвер Ходжа
и Петре Гроза.
А.е. 764, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп.; Димитър П. Димитров – б.м. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 765, л. 1–2; 1 док.; 4 ян. 1960 г.; визитна картичка с плик – печатно; Димитър Райков Димитров – С. до Т. Боров – С.
Честити новата 1960 г.
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А.е. 766, л. 1–38; 19 док.; 2 ян. 1950...21 май 1974 г., б.д.; визитни картички с пликове, поздравителна карта, писма, телеграма – ръкоп., машиноп., печатно; проф. Димитър Харалампиев Димитров, Т. Боров – С. до Т. Боров, проф. Димитър Х. Димитров – С.
Честити Нова година; благодари за участието на Т. Боров със статия по повод честването на неговата 70-годишнина и 50-годишната му научна и обществена дейност; по лични въпроси; във връзка с
една година от смъртта на Т. Владигеров и предложението му да организират панихида; благодари му за
подарената книга „Живот с книги“; Боров благодари за хубавото писмо; честити Тодоровден.
А.е. 767, л. 1–4; 3 док.; 18 март 1981 г., 7 септ. 1983 г., б.д.; писма с пликове, бележка – ръкоп.,
машиноп.; Йордан Савов Димитров – Сливен до Т. Боров – С.
Изказва своето възхищение от книгата „И аз на тоя свят“ под редакцията на Т. Боров, дали името
д-р Ат. Димитров му говори нещо и с молба да му определи ден и час за среща; Т. Боров се пита защо не е
изпратен отговорът на Йордан С. Димитров; благодари за получената картичка с отговор и се надява скоро
Т. Боров да му определи среща.
А.е. 768, л. 1–2; 1 док.; 5 юли 1955 г.; автобиография с плик – ръкоп.; Марин Василев Димитров
– С. до Т. Боров – С.
Относно научната му работа.
А.е. 769, л. 1–16; 8 док.; 31 дек. 1949...13 март 1952 г., б.д.; визитни картички с плик, пощ. карта,
писма, телеграма, празен плик – ръкоп.; проф. Михаил Димитров – С., Букурещ до Т. Боров – С.
Честити Нова година; относно удължаване на престоя му в Букурещ и в тежкото положение, в което е изпаднал поради липса на пари; във връзка с изработването на план за дейността на института „Хр.
Ботев“, в който участват Д. Димитров, Т. Боров, Бурмов, Ив. Унджиев; за назначаването  на Иван Унджиев
за старши научен сътрудник и за поетия ангажимент към младежкия съюз да се напише брошура от института на тема „Христо Ботев – знаме на младежта“.
А.е. 770, л. 1; 1 док.; 19 септ. 1922 г.; пощ. карта – ръкоп.; Н. Димитров – Пловдив до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да му изпрати неполучените от него броеве на литературен лист „Развигор“.
А.е. 771, л. 1–6; 3 док.; 25 дек. 1976 г., 27 дек. 1978 г., 21 дек. 1986 г.; визитни картички с пликове
– ръкоп., печатно; Петър Димитров – Рудар – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 772, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; проф. д-р Стефан Димитров – С. до проф. Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 773, л. 1–2; 1 док.; 15 окт. 1943 г.; писмо с плик – ръкоп.; Трайко Димитров – Несебър до Т.
Боров – С.
Интересува се къде е отпечатана студията му „Организация на българските библиотекари“ и кой е
адресът на антикварна къща Argus в Германия.
А.е. 774, л. 1–24; 9 док.; 7 апр. 1946...22 авг. 1947 г.; писма с пликове – ръкоп.; Христо Димитров
– С. до Т. Боров – С.
По лични въпроси; за живота му в затвора; честити Ивановден на сина му.
А.е. 775, л. 1–21; 14 док.; 1970...29 септ. 1984 г., б.д.; визитни картички с плик, поздравителни
карти с плик, стихотворение, телеграми, програма – ръкоп., машиноп., печатно; Блага Димитрова
и Йордан Василев – С., Златни пясъци, Ловеч до Тодор и Харитина Борови – С.
Честитят Нова година и Тодоровден; със заглавие „Балада за кестените“; във връзка със заминаването им за провинцията и отлагането на срещата им за следващия петък; за концерт на Ани Петрова и Ха
Тху Хоан.
А.е. 776, л. 1–3; 1 док.; б.д.; покана с плик – печатно; Невена Димитрова – С. до Т. Боров – С.
За откриване на изложба.
А.е. 777, л. 1; 1 док.; 10 март [1968 г.]; телеграма – печатно; Димитър – Дряново до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
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А.е. 778, л. 1–2; 2 док.; б.д.; бележка, писмо – ръкоп.; проф. Т. Боров, Димитър [Пет...?] – С. до
Димитър, проф. Т. Боров – С.
С молба да отидат заедно за инструменти; с извинение, че днес не му е удобно да се срещнат.
А.е. 779, л. 1–3; 2 док.; 2 юни 1941 г., б.д.; военна пощ. карта, визитна картичка с плик – ръкоп.,
печатно; Димо Димов – Търговище, С. до Т. Боров – С.
Надява се скоро да се видят.
А.е. 780, л. 1–3; 3 док.; 4 ноем. 1966 г., 14 ноем. 1966 г.; писмо с плик, бележки – ръкоп., машиноп.; Димитър Р. Димов, Т. Боров – с. Златарица, Великотърновско, С. до проф. Т. Боров, Д. Димов
– С.
С молба да му бъде изпратена библиография за Цанко Церковски и изследванията, посветени на
неговото творчество и дело; интересува се защо в изданието „Периодичен печат“ не е отбелязан в. „Народен подем“, редактиран от Гено Недялков; Т. Боров посочва точното място, където този вестник е отбелязан в „Периодичен печат“ и изказва съжаление, но не е в състояние да му помогне, тъй като ББИ е бил
закрит още през 1964 г.
А.е. 781, л. 1; 1 док.; 15 март 1940 г.; телеграма – машиноп.; Ив. Димови – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 782, л. 1–20; 14 док.; 28 ноем. 1945...26 юли 1981 г.; писма с пликове, пощ. карти, телеграма,
правилник, бележка – ръкоп., машиноп.; проф. Петър Динеков, Д. Тилков – С., Варшава, Париж,
Краков, Полша, Оксфорд, Кеймбридж, Англия, Варна до Т. Боров – С.
Препоръчва на Т. Боров г-ца Сийка Л. Спасова за освободеното място в Народната библиотека;
относно изготвен от негово и от името на Т. Боров проект за предложение, касаещ лекциите на студентите
от Историко-филологическия факултет; с молба Т. Боров да му намери в Москва т. І и ІІ от „История русской литературы“; честити 60-годишнината му и получената награда; относно изработване на проектоправилник за работа на  Библиотечния съвет и с молба Т. Боров да отбележи своите бележки по проекта; във
връзка с купена от Динеков руска книга, в която под линия е цитирано името на Цветан Тодоров; съжалява
за провалената среща.
А.е. 783, л. 1–6; 6 док.; 30 ян. 1958...19 ноем. 1971 г., б.д.; телеграми, пощ. карти, бележка – ръкоп., машиноп.; Динко – С., Лайпциг, Германия, Берлин до Т. Боров – С.
Честити рождения ден на Т. Боров и Нова година; с нетърпение очаква завръщането на Т. Боров.
А.е. 783а, л. 1–2; 1 док.; 29 окт. 1953 г.; покана – печатно; Дирекция за музикално творческо и
изпълнителско изкуство – С. до Т. Боров – С.
За клавирен концерт на Еми Бехар.
А.е. 784, л. 1–3; 2 док.; 7 септ. 1961 г., 7 дек. 1961 г.; поздравителни карти – печатно; Дирекция
на Военноисторическите музеи – Плевен до проф. Т. Боров – С.
Честитят 17-годишнината от 9 септември и новата 1962 година.
А.е. 784а, л. 1–2; 2 док.; 6 юни 1942 г.; писма – машиноп.; Дирекция на националната пропаганда (Кл. Далкалъчов) – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да попълни исканите сведения във връзка с  излизащите вестници и списания в
страната.
А.е. 784б, л. 1–4; 4 док.; 13 май, 10 ноем. 1949 г., 24 апр. 1950 г., б.д.; писма, бележки – ръкоп.,
машиноп.; Дирекция на печата към Министерството на външните работи (Вл. Топенчаров) – С. до
проф. Т. Боров – С.
С молба Боров да напише статия за специалния бюлетин, посветен на 25-годишнината от смъртта
на Димитър Благоев; във връзка с предстоящите избори за народни представители и окръжни съветници,
Дирекцията на печата моли Т. Боров да напише статия; с молба да напише статия за 80  години от рождението на Ленин.
А.е. 784в, л. 1; 1 док.; 29 септ. 1950 г.; писмо – машиноп.; Дирекция на печата към Министерски
съвет (Г. Холевич) – С. до Т. Боров – С.
С молба да напише статия по случай месеца на българо-съветската дружба и съветската култура.
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А.е. 785, л. 1–5; 3 док.; 25 юни 1941 г., 27 юни 1941 г., 27 май 1949 г.; окръжно с плик, заповед,
писмо – ръкоп., машиноп., печатно; Главна дирекция на железниците и пристанищата (Б. Колчев)
– С. до Т. Боров – С.
Относно обявяване на конкурс за длъжността библиотекар при отделение „Административно и
социални грижи за персонала“ и участието на Т. Боров в комисията, която да проведе конкурса; относно
провеждането на десетдневен библиотекарски курс на служителите на БДЖ, уведомяват Боров за датата
на неговата лекция.
А.е. 785а, л. 1; 1 док.; 23 дек. 1950 г.; писмо – машиноп.; Главна дирекция на издателствата, полиграфическата промишленост и търговията с печатни произведения (Д. Казасов) – С. до Т. Боров
– С.
С молба да изпрати свой заместник на извънредното заседание, с данни за съкращаване на плановете на издателствата за 1951 г. поради недостига на хартия за печатни издания.
А.е. 786, л. 1–2; 2 док.; 20 дек. 1949 г., 2 дек. 1950 г.; поздравителни карти – ръкоп.; инж. [Диримк] – Прага до Т. Боров – С.
Честити Нова година и благодари за изпратените бюлетини.
А.е. 787, л. 1–2; 1 док.; 2 окт. 1942 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; д-р Дитрих – Берлин до
Т. Боров – С.
Изпраща му книгата на д-р Ото Кемпер „Аграрен кредит в България“ с благодарност за помощта
на Т. Боров при нейното написване.
А.е. 787а, л. 1–3; 1 док.; 17 март 1969 г.; покана с плик – печатно; Лиляна Дочева – С. до проф.
Т. Боров – С.
Във връзка с откриването на самостоятелната ѝ изложба.
А.е. 788, л. 1–13; 7 док.; 2 ян. 1957...16 септ. 1961 г.; визитни картички с плик, пощ. карти с плик
– ръкоп., печатно; Георги Михайлов Добрев (народен представител и директор на Народна библиотека) – Москва, С. до проф. Т. Боров – С.
Честити Нова година, 9 септември и Първи май.
А.е. 789, л. 1–2; 1 док.; 10 дек. 1941 г.; писмо с плик – ръкоп.; проф. д-р Д. Добрев – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да съдейства Събка Багарова да остане на работа  в библиотеката към БЗКБанка.
А.е. 789а, л. 1–7; 4 док.; 5 ноем. 1947...27 май 1974 г.; писма с пликове, визитна картичка – машиноп., печатно; Димитър Добрев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с възложената му задача се извинява за закъснението; честити 1 май и 24 май; кани Т.
Боров да присъства на неговата 70-годишнина и благодари за оказаното му внимание.
А.е. 789б, л. 1–2; 1 док.; писмо с плик – ръкоп.; Иван Добрев – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да предаде ръкопис на дневника на Ст. Стамболов на проф. Др. Кьорчева.
А.е. 789в, л. 1; 1 док.; 26 юли 1922 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ст. Добрев – с. Ибричево (дн. Водолей,
Ловешко) до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да съдейства за редовното получаване на в. „Развигор“, за който е абониран.
А.е. 789г, л. 1; 1 док.; 25 март 1974 г.; бележка – ръкоп.; Мариана Добрева – С. до Т. Боров – С.
Информира го, че ще бъде в друга стая и сам да вземе нужните му материали.
А.е. 790, л. 1; 1 док.; 24 март 1945 г.; телеграма – машиноп.; Стела Добрева – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 790а, л. 1; 1 док.; [1953 г.]; писмо – ръкоп.; Добри – [С.] до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 790б, л. 1–6; 3 док.; 17 септ. 1974 г., 6 ян. 1975 г.; писмо с плик, пощ. карта, поздравителна
карта – ръкоп.; Добринка – С., Берлин до Т. Боров – С.
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Съжалява, че не са успели да се срещнат, разказва за впечатленията си от Института за международна политика и икономика в Берлин; честити новата 1975 година.
А.е. 790в, л. 1–3; 1 док.; ян. 1934 г.; покана – печатно, бълг. и фр. ез.; Александър Добринов – С.
до Т. Боров – С.
За 9-тата му художествена карикатурна изложба.
А.е. 791, л. 1–2; 2 док.; 16 март 1948 г., б.д.; писма – ръкоп.; [Т.] Доброслав[ски][?] – С. до Т. Боров – С.
С молба да приеме и изслуша Стоян М. Бояджиев и Василка Порожарова и по негова преценка да
ги назначи на работа.
А.е. 791а, л. 1–3; 1 док.; 15 юни 1943 г.; писмо с плик – ръкоп.; Ив. [Д]ойчев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с избирането му за действителен член на Български библиографски институт.
А.е. 791б, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Брайко и Стефан Дойчеви – С. до проф. Т.
Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 792, л. 1–2; 1 док.; 8 окт. 1928 г.; писмо с плик – ръкоп.; Докр...[?] – С. до Т. Тодоров – Боров
– Лом.
Относно закупените от него „Дневници на Учредителното събрание“ за сумата от 300 лв.
А.е. 792а, л. 1–2; 1 док.; 11 ян. 1949 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; д-р Благовест
Долапчиев – С. до проф. Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 792б, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Теодор Г. Долапчиев
– С. до проф. Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 792в, л. 1–5; 3 док.; 8 март 1945 г., 19 апр. 1945 г., 1 юни 1945 г.; писма с пликове – ръкоп.;
Пею Долев – Пловдив до Т. Боров – С.
С молба Боров да изпрати материал за Христо Смирненски, който да бъде включен в подготвяния
литературен лист, посветен на поета.
А.е. 793, л. 1–5; 3 док.; 16 окт. 1938 г., 30 ян. 1943 г., 24 февр. 1943 г.; пощ. карта, писма с пликове
– ръкоп.; Н. В. Долинский – Варна до Т. Боров – С.
С молба Боров да му изпрати сумата от 1600 лв. за откупените от Банката 40 броя негови книги и
да ходатайства да бъдат закупени още  известен брой от тях; благодари за отговора на писмото му.
А.е. 794, л. 1–15; 7 док.; 12 ян. 1960...30 дек. [1962 г.], б.д.; поздравителни карти с пликове, плик,
покана, писмо – машиноп., печатно; Дом на детската книга – С. до Т. Боров – С.
Честитят Нова година; уведомяват Т. Боров, че е определен да участва в деловия президиум на
тържеството по случай седмицата на детската книга и песен, което ще се проведе в Пловдив.
А.е. 794а, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – печатно; Дом на изкуствата и на печата – С. до Т. Боров – С.
За бал, който се организира от Дома на изкуствата и на печата.
А.е. 795, л. 1–2; 1 док.; [1965 г.]; поздравителна карта с плик – печатно; Дом на изкуството за
деца и юноши – С. до проф. Т. Боров – С.
Честитят новата 1966 година.
А.е. 795а, л. 1–13; 5 док.; 14 апр. 1967...29 апр. 1976 г.; поздравителни карти с пликове, покани
с пликове – машиноп., печатно; Дом на литературата и изкуствата за деца и юноши – С. до Т. Боров
– С.
Поздравяват Т. Боров с празника на детската книга и изкуствата за деца; честитят Нова година;
канят го на творческа среща разговор с писателката Калина Малина и на среща, на която ще се обсъждат
филмите за деца.
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А.е. 795б, л. 1–3; 1 док.; 12 дек. 1973 г.; поздравителна карта – ръкоп., печатно; Дом на хумора и
сатирата – Габрово до Т. Боров – С.
Честитят Нова година.
А.е. 795в, л. 1–3; 1 док.; 31 дек. [1959 г.]; поздравителна карта – печатно; Творчески дом на актьора – С. до Т. Боров – С.
Честитят новата 1960 година.
А.е. 795г, л. 1–16; 3 док.; 23 май 1952 г., 20 авг. 1952 г., 15 февр. 1953 г.; библиографски справки
– машиноп.; Централен дом на журналистите – С. до Т. Боров – С.
Списъци на писатели, писали за Христо Ботев, Георги Димитров, 9-ти септември и Руско-турската
освободителна война (1877–1878).
А.е. 796, л. 1–6; 3 док.; 28 дек. 1963 г., 3 ян. 1964 г., 5 ян. 1964 г.; поздравителна карта с плик,
програма, покана – печатно; Централен дом на народната армия – С. до Т. Боров – С.
Честитят новата 1964 година; за литературно-художествена вечер, посветена на Хр. Ботев по случай 115 години от рождението му.
А.е. 796а, л. 1–3; 2 док.; окт. 1956 г.; покани – печатно; Бочо Донев, Инициативен комитет на
троянци – С. до Т. Боров – С.
По повод откриването на художествената му изложба.
А.е. 797, л. 1; 1 док.; 30 май 1945 г.; писмо – ръкоп.; Пею Донев – Пловдив до Т. Боров – С.
Във връзка с изпратената статия на Т. Боров за литературния лист „Смирненски“, който ЦК на
Партията ще издаде.
А.е. 797а, л. 1–3; 2 док.; 5 [ян. 1940 г.]; визитни картички с плик – ръкоп., печатно; Генко Дончев и Дана Дончева – С. до Т. Боров – С.
С пожелания.
А.е. 798, л. 1–5; 4 док.; 23 юни 1939 г., 9 септ. 1940 г., б.д.; писмо с плик, визитна картичка – ръкоп., печатно; Любомир Дончев – Плевен, б.м. до Т. Боров – С.
Интересува се дали изданията, които е приложил в писмото, се намират в библиотека към банката
и откъде може да намери информация  за положението на кооперативните служители в европейските и
балкански държави; честити Коледа; моли Т. Боров да прегледа неговата книжка с разкази и да изкаже
мнението си.
А.е. 798а, л. 1–29; 15 док.; 22 ян. 1971...6 апр. 1977 г.; писма с пликове, поздравителна карта с
плик – машиноп.; Николай Дончев, Т. Боров – С. до Т. Боров, Николай Дончев – С.
Относно броя от „Ле Нувел Литерер“, в който френският критик Р. М. Алберес говори за книгата
на Цветан Тодоров; извинява се, че не е успял да напише обещаната статията върху трудовете на Цв. Тодоров; благодари за подарената книга на Т. Боров „Живот с книги“ и за изпратените биографични данни
за Цв. Тодоров; следи отблизо творчеството и това, което се пише в българската и чуждата преса за Цв.
Тодоров; честити Нова година; съобщава му, че в България пристига френския литературен критик Раймон
Жан, който познава добре творчеството на Цв. Тодоров и изказва възторга си от сп. „Поетик“, чийто редактор е Цв. Тодоров; благодари за получените шест книги; Т. Боров благодари за вниманието, което оказва
Н. Дончев към проявите на сина му, и го съветва да изпрати своя спомен за проф. Трубецкой на Роман
Якобсон в САЩ, който подготвя за издаване сборник с писма и материали от и за Трубецкой.
А.е. 798б, л. 1–3; 1 док.; апр. 1942 г.; покана – печатно; Кети Ц. Дончева и Сава П. Савов – С. до
Т. Боров – С.
За сватбата им.
А.е. 798в, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Доротея и Владко – С. до Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 798г, л. 1; 1 док.; 25 ян. 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Цако Дочев – Варна до Т. Тодоров –
Боров – Лом.
По лични въпроси.
96

А.е. 799, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; арх. Стефан Драганов
– [С.] до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 800, л. 1–4; 3 док.; 13 ян. 1928 г., 30 май 1935 г., 15 дек. 1967 г.; пощ. карти, писмо с плик –
ръкоп.; Крушо Драгов – С., Цугшпице, Германия до Т. Боров – Лом, С.
Честити Нова година и по лични въпроси; с молба да съдейства при закупуването на картини от
изложбата на Любен Стоев.
А.е. 801, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; д-р Анна Пъдева Драгова – [Търговище] до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Коледа.
А.е. 802, л. 1–3; 3 док.; 30 дек. 1966 г., 29 дек., 1974 г., б.д.; телеграми –ръкоп., машиноп.; Драгой
– С. до проф. Т. Боров – С.
Честити Нова година и Тодоровден.
А.е. 803, л. 1–2; 1 док.; 2 март 1947 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Николай В.
Дражев – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 804, л. 1–5; 3 док.; 21 юли 1948 г., 22 май 1922 г., б.д.; писма с пликове, писмо – ръкоп., машиноп.; д-р Кирил Драмалиев – министър на народното просвещение – С. до Т. Боров – С.
С молба да съдейства при назначаване на работа на д-р Младен Николов и Русанка Андреева; благодари за поканата да напише уводна статия за втори том на „Историческата библиография“, но поради
голямата си заетост моли да бъде дадена на друг тази задача.
А.е. 805, л. 1–5; 2 док.; 26 септ. 1974 г.; покана, брошура – печатно; Уилям Х. Драпер (Комисия
за криза на населението) – Вашингтон, САЩ до Т. Боров – С.
Във връзка с организирана световна конференция по въпросите с населението и храните.
А.е. 806, л. 1; 1 док.; 22 дек. 1962 г.; поздравителна карта – ръкоп.; д-р Ростислав [Дреич] – Високо, Босна и Херцеговина до Т. Боров – С.
Честити новата 1963 година.
А.е. 807, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Пенчо [Дрен...][?] – С. до Т. Боров – С.
С молба да се яви в Историческия музей, тъй като е избран в комитет към музея.
А.е. 808, л. 1–4; 4 док.; 1928...10 март 1930 г.; пощ. карти – ръкоп., печатно; Дрехарница „Съдружен труд“ – Лом до Т. Тодоров – Боров – С.
С молба да им изплати дължимата сума.
А.е. 809, л. 1–3; 2 док.; 24 юни 1945 г., 29 ян. 1962 г.; пощ. карта, писмо с плик – ръкоп.; Петър
Дрианов – с. Бели Осъм, Троянско до Т. Боров – С.
Поздравява го за статията му за Христо Смирненски и благодари за подарения албум по случай
60-годишнината на Боров.
А.е. 810, л. 1–2; 1 док.; 21 февр. 1959 г.; писмо с плик – машиноп.; доц. д-р Я. Дртина – Прага до
проф. Т. Боров – С.
Относно обмена на студенти от двете страни.
А.е. 811, л. 1–3; 1 док.; 1940 г.; покана с плик – печатно; Академическа дружба „Бяло море“ – С.
до сем. Борови – С.
По случай 25-годишнината от основаването на  дружбата.
А.е. 812, л. 1–6; 4 док.; 30 ян. 1932...27 ян. 1938 г.; покани – ръкоп., печатно; Ломска благотворителна дружба „Никола Първанов“ – С. до Т. Боров – С.
За събрания на дружбата;  във връзка с организирана художествено-артистична вечер, която ще се
проведе в салона на Славянска беседа.
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А.е. 812а, л. 1; 1 док.; 14 авг. 1919 г.; писмо – ръкоп.; Ломска театрална дружба – Лом до Т. Боров – Лом.
Съобщава му се, че е член на дружбата.
А.е. 813; л. 1–3; 2 док.; б.д.; покана, покана с плик – ръкоп., печатно; Настоятелството на дружество „Евдокия“ – С. до Т. Боров – С.
За чай с танци под покровителството на княгиня Евдокия.
А.е. 814, л. 1–2; 1 док.; 1943 г.; покана – печатно; Настоятелството на дружество „Съзнание“ – С.
до Т. Боров – С.
За чай с танци.
А.е. 815, л. 1–3; 1 док.; 20 дек. 1949 г.; поздравителна карта с плик – печатно, нем. ез.; Дружество
за осигуряване на немската наука – Бад Годесберг, Германия до проф. Т. Боров – С.
Честитят новата 1950 година.
А.е. 816, л. 1–4; 2 док.; 21 дек. 1950 г., б.д.; поздравителна карта с плик, съобщение – машиноп.,
печатно, нем. ез.; Дружество за подпомагане и координиране на изследователската дейност във ФРГ
(д-р ѝ. Юргенс) – Берлин до Т. Боров – С.
Честитят Нова година; изпращат екземпляр от годишника на дружеството срещу дарение.
А.е. 817, л. 1–6; 4 док.; 23 май...23 септ. 1947 г.; писма с пликове, докладна записка, бележка –
ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Дружество за приятелство с демократична България, Н. Николов
– Стокхолм, С. до проф. Т. Боров – С.
С молба за всестранно съдействие на г-ца Гунхилд Берг – кореспондент на в-к „Гьотеборгс Ханделс“, при служебното ѝ посещение в София и за съдействие на Йохан Занде – директор на търговска
фирма, при посещението му в България; относно обаждането на ѝ. Занде и придружителя му Г. Марчев.
А.е. 818, л. 1–2; 1 док.; [1924 г.]; покана – печатно, бълг. и фр. ез.; Дружество на българските и
чуждестранните фотожурналисти в България – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с откриването на първата фотожурналистическа изложба, в която са включени снимки
от стопанския, културния и политико-обществения живот на страната.
А.е. 818а, л. 1–2; 1 док.; 27 ян. 1941 г.; писмо – машиноп.; Дружество на новите художници в
България – С. до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да участва като член на Почетния комитет във връзка с организирането на изложба и издаване на възпоменателен лист по случай една година от смъртта на художника Пенчо Георгиев.
А.е. 819, л. 1–2; 1 док.; [1936 г.]; покана – печатно; Дружество на столичните журналисти – С.
до Т. Боров – С.
За организирана почетна вечеря в чест на Иван Пеев-Плачков – дългогодишен главен редактор на
вестник „Мир“.
А.е. 820, л. 1–4; 2 док.; б.д.; покана, пропуск – ръкоп., печатно; Дружество на независимите художници – С. до Редакцията на в. „Развигор“ (Т. Боров) – С.
За откриване на художествена изложба.
А.е. 821, л. 1; 1 док.; 16 юни 1933 г.; писмо – ръкоп.; Дружество на студентите класици – С. до
Т. Боров – С.
Относно неодобрения текст, който Т. Боров е написал за дружеството, и за честване 25-годишната
професорска и 35-годишната литературна и обществена дейност на Ал. Балабанов.
А.е. 822, л. 1–2; 1 док.; 24 окт. 1937 г.; писмо с плик – машиноп.; Акционерно дружество за книгопечатане и издателство „Хемус“ – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с отбелязването на 40 дни от смъртта на ѝ. Йовков, канят Т. Боров да участва в издаването на специален Йовков лист.
А.е. 823, л. 1–6; 4 док.; ян., 23 апр. 1971...1981; писмо, писмо с плик, бележка, покана с плик
– ръкоп., машиноп., печатно; Българско историческо дружество (доц. Евлоги Бужашки) – С. до Т.
Боров – С.
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Относно честване 60-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, канят Т. Боров да напише
доклад на тема „Ал. Бурмов – библиограф и публицист“, както и да вземе участие в подготвяния сборник в
негова чест; за организираните възпоменателните четения по случай 70 години от рождението и 15 години
то смъртта на Ал. Бурмов; Т. Боров е отбелязал, че не му е възможно да подготви доклада до поставения
краен срок.
А.е. 824, л. 1–2; 1 док.; 22 ян. 1947 г.; покана – печатно; Българо-полско дружество – С. до Т.
Боров – С.
Във връзка с тържественото честване на годишнина от смъртта на полския поет Адам Мицкевич.
А.е. 825, л. 1; 2 док.; 5 септ. 1947 г.; покана, бележка – ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Българо-съветско дружество (Ст. Македонски) – С. до Т. Боров – С.
За откриване на фотоизложба по случай 800-годишнината от основаването на столицата Москва;
Т. Боров очаква официална покана заедно с Владигеров.
А.е. 826, л. 1–3; 2 док.; дек. 1946 г., 7 май 1947 г.; покани – ръкоп., печатно; Българо-френско
дружество – С. до Т. Боров – С.
Относно събрание по повод основаване на българо-френското дружество и избор на ръководство
на писателската секция.
А.е. 827, л. 1–2; 1 док.; 31 ноем. 1935 г.; покана – ръкоп., машиноп., печатно; Българско природоизпитателно дружество – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с предстоящо редовно събрание на дружеството.
А.е. 828, л. 1–2; 2 док.; 25 септ. 1943 г., 30 септ. 1943 г.; застрахователни полици – машиноп.;
Първо българско застрахователно дружество „България“ (Д. Кънев, М. Михайловски) – С. до Т.
Тодоров – Боров, С. С. К. „Подслон“ – С.
С предложение за застраховка „Живот“; относно неявяването на Т. Боров на преглед при д-р Ст.
Алтъков, който да издаде нужния медицински рапорт за издаване на застрахователната полица.
А.е. 829, л. 1–2; 1 док.; 1924 г.; изложение – печатно; Ловчанско културно-благотворително дружество – С. до Т. Боров – С.
Апелира се да не се закриват гимназията, епархията и окръжният съд в Ловеч.
А.е. 830, л. 1–6; 3 док.; 19 септ. 1936 г.; почетна входна карта с плик, брошури – ръкоп., печатно;
Културно дружество „Българско родно изкуство“ – С. до Т. Боров – С.
За всебългарските културни тържества, които ще се проведат от 19 септ. до 6 окт. 1936 година.
А.е. 831, л. 1–2; 1 док.; 26 март 1973 г.; покана с плик – машиноп.; Македонско културно просветно дружество „Гоце Делчев“ – С. до Тина и Т. Борови – С.
За организирана портретна вечер в чест на поета Никола Джеров по случай неговата 80-годишнина.
А.е. 831а, л. 1–4; 3 док.; 15 март 1940 г., 26 февр. 1964 г., б.д., 6 март 1964 г.; писма, бележка –
машиноп., ръкоп., бълг. и нем. ез.; Немско изследователско дружество – Бад Годесберг, Германия до
Т. Боров – С.
Относно Библиографския институт.
А.е. 832, л. 1–25; 20 док.; 8 февр. 1938...март 1940 г., б.д.; писма, преписка, покана, пликове за
писма, картичка, сметка, ценоразписи – машиноп., печатно; Немското книжовно дружество, Т. Боров – Берлин, С. до Т. Боров, Немското книжовно дружество – С., Берлин.
Със сведения за получена картичка и нови приятели на дружеството;  за изпратена сума и надежда за
продължителна работа с г-н Генко Попов; благодарности за възможността да бъде член на Немското книжовно дружество; с извинение, че поръчаната от него книга не може да бъде доставена поради изчерпване
на тиража; за поръчани книги; за размера на членския внос и внасянето му в Кредитна банка – София.
А.е. 833, л. 1–5; 4 док.; 12, 24 ян. 1921 г., 9 апр. 1935 г.; покани, писмо с плик, бележка – ръкоп.,
печатно; Славянско дружество в България и Дружество „Славянска Беседа“ – С. до Т. Тодоров –
Боров – С.
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За организирани сказки от двете дружества и за общо годишно събрание; с молба Боров да съобщи
в кои броеве на в. „Мир“ са отпечатани неговите статии по труда на проф. [Илоинский].
А.е. 834, л. 1–2; 1 док.; 13 апр. 1977 г.; писмо с плик – машиноп., копие; Софийско дружество
„Градски транспорт“ (Др. Данчев) – С. до Редакцията на в. „Работническо дело“, проф. Т. Боров – С.
Относно смяната на спиркоуказателите от кв. „Бояна“ до Златни мостове.
А.е. 835, л. 1–3; 2 док.; 25 март 1975 г., б.д.; покана с плик, пощ. карта – ръкоп., машиноп.; Софийско нумизматично дружество „Средец“ – С. до проф. Т. Боров – С.
Във връзка с провеждането на културно-просветно и организационно събрание.
А.е. 836, л. 1; 1 док.; 5 ян. 1946 г.; писмо – машиноп.; Събирателно дружество за книгоиздаване
и търговия с книги и библиотечни материали (Книгоцентрала „Средец“) – С. до Т. Боров – С.
За изпратен екземпляр от новоиздадената книга на дружеството „Танкер „Дербент“ на Юрий Кримов.
А.е. 837, л. 1–6; 5 док.; [1942/43 г.], 12 ян. 1979 г., б.д.; покана с плик, покани, програма – машиноп.; Софийско туристическо дружество „Алеко Константинов“ – С. до проф. Т. Боров – С.
За тържествена вечер по случай 115 години от рождението на Алеко Константинов; във връзка
с организирана Алекова среща в чест на пострадалия планинар Тодор Божков – Тарзан; за дейността на
културно-просветния комитет при „Алеко“ през 1942/43 година.
А.е. 838, л. 1–5; 3 док.; 3 март 1928 г., 27 апр. 1934 г., 5 апр. 1936 г.; визитна картичка с плик,
писмо с плик, покана – ръкоп., машиноп., печатно; Туристическо дружество – Лом до Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден; с молба Т. Боров да изпрати на дружеството кратко описание относно образуването му през 1916 г., когато той е бил касиер; по случай патронния им празник канят Т. Боров на
Туристическо утро.
А.е. 839, л. 1–11; 9 док.; 28 юли 1960...24 юли 1969 г. г.; писма, бележки – ръкоп., машиноп., бълг.,
рус. и нем. ез.; д-р Вернер Дубе – Берлин до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Иван Башев – С.
Относно обмен на студенти от двете държави; покана за участие в конференция.
А.е. 840, л. 1–4; 2 док.; 3 ян. 1942 г., 1943 г.; визитни картички с пликове – ръкоп., печатно; Кирил Зах. Дубичин – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Рождество Христово.
А.е. 841, л. 1–6; 5 док.; 1941...март 1954 г., б.д.; визитни картички, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно; Никола Дудеков – Пловдив, С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден и Нова година.
А.е. 842, л. 1–31; 26 док.; 26 февр. 1945...29 дек. 1971 г.; телеграми, писма, бележки, пощ. карти – ръкоп., машиноп.; проф. Иван Дуйчев и Елена Дуйчева – С., Москва, Рим, Сицилия, Италия,
Париж до проф. Т. Боров – С.
Честити Тодоровден, Нова година и 60-годишнината на Т. Боров; благодари за бележката, която
му е оставил Т. Боров; за срещата му със сина на Т. Боров – Иван, и съпругата му в Москва; относно отнемането на мястото му като редактор на славянския отдел и заемането му от друг специалист; за работата
му в библиотеките и архивите на Рим и за лекциите му в Сорбоната; поздравява го за наградата, която са
получили синът му Иван и снаха му Людмила.
А.е. 842, л. 32–71; 27 док.; 26 февр. 1972...31 ян. 1979 г., б.д.; телеграми, писма, пощ. карти, покана, бележка, рецензия – ръкоп., машиноп.; проф. Иван Дуйчев и Елена Дуйчева – С., Рим, Мюнхен,
Германия, Виена, Париж, Бон, Германия до проф. Т. Боров – С.
Честити Тодоровден, рождения му ден, новата 1974 година; относно пристигането на проф. Матея
Матейч в България, който иска да предостави микрофилми на около 100 български ръкописа, намиращи се
в Хилендарския манастир, а в замяна иска от българска страна да му се позволи да заснеме съхраняваните
в България сръбски ръкописи от  Средновековието и първите векове на турското владичество; относно
отстраняването му от Академията и срещата на Т. Боров с него; за намирането на непознат за него екземпляр на „Абагар“ на Филип Станиславов в Рим; във връзка с получения от Дуйчев „почетен докторат“ от
университета в Бон; за тържествено честване на 70-годишнината на проф. Дуйчев; с молба да се срещнат,
преди Т. Боров да е заминал; за ръкописа на д-р К. Манчев „Древният Болгар – Източният Картаген“.  
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А.е. 842, л. 72–101; 18 док.; б.д.; телеграми, писма, поздравителни карти, визитна картичка –
ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; проф. Иван Дуйчев и Елена Дуйчева – С. до проф. Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден, Нова година и рождения ден на Боров; относно запитването на Боров за литература върху периода от последните десетилетия на ХІХ в. и началото на ХХ в.
А.е. 843, л. 1–16; 8 док.; 4 дек. 1955...25 ноем. 1963 г.; писма, хербарий на цвете (балканска звезда), пощ. карти – ръкоп., машиноп.; Петър Думанов, проф. Т. Боров – с. Бели Осъм, Троянско, С. до
проф. Т. Боров, П. Думанов – С., с. Бели Осъм, Троянско.
Във връзка със смъртта на Ал. Балабанов, изказва мнението си за надгробното слово на Боров;
поздравява го за по случай 60-годишнината му, Боров благодари за пожеланията; честити Нова година;
относно избирането на Боров за председател на съвета по работа с книгата.
А.е. 844, л. 1; 1 док.; 30 юли 1945 г.; некролог – печатно; д-р Весела Дучевич и семество – Княжево, София до Т. Боров – С.
Във връзка със смъртта на съпруга ѝ д-р Христо Дим. Дучевич.
А.е. 845, л. 1; 1 док.; 26 авг. 1946 г.; покана – печатно; Мери Хр. Дучевич и Милко Ал. Милтиядов – Бургас до Т. Боров – С.
За сватбата им.
А.е. 846, л. 1–10; 8 док.; 25 май 1917...3 септ. 1920 г., б.д.; пощ. карти, писмо с плик, писмо, празен
плик – ръкоп.; Ал. Душанов (Шанко) – Зайчар, Сърбия, Враца, Лом до Т. Тодоров – Боров – Лом,
Русе, С.
По лични въпроси; с молба Боров да провери защо не му изпращат от прокуратурата удостоверение, че не е виновен за националната катастрофа след войната.
А.е. 846а, л. 1–5; 2 док.; 1949 г., 1953 г.; пощ. карти – печатно.; Ф. Донкер Дувис – Хага, Нидерландия до Т. Тодоров – Боров – Лом, Русе, С.
С пожелания за Нова година.
А.е. 847, л. 1; 1 док.; 31 май 1940 г.; писмо – ръкоп.; Ат. [Дю]лгеров –Свищов до Т. Боров – С.
С молба да го уведоми за сума, когато тя бъде преведена.
А.е. 848, л. 1–3; 1 док.; 8 септ. 1981 г.; поздравителна карта с плик – ръкоп.; Н. Дюлгеров – С. до
Т. Боров – С.
Поздравява го по случай 9 септември.
А.е. 849, л. 1–3; 1 док.; 10 дек. 1984 г.; пощ. карта с плик – ръкоп.; Д. Дюпети – Антиб, Франция
до Т. Боров – С.
Изказва съжаление, че не е успяла да присъства на панихидата на Вера.
– С.

А.е. 850, л. 1–2; 1 док.; 9 март 1977 г.; писмо с плик – ръкоп.; Ц. Дян[кова] – С. до проф. Т. Боров

С молба Т. Боров да пусне в пощенската кутия на сем. Здравко Дянкови разписката за книга, тъй
като трябва да се направи отчет към счетоводството.
– С.

А.е. 851, л. 1–3; 1 док.; б.д.; поздравителна карта с плик – ръкоп.; Евтим – С. до проф. Т. Боров
Честити Нова година.

А.е. 852, л. 1–4; 2 док.; 24 дек. 1982 г.; поздравителна карта, визитна картичка с плик – печатно;
Евтим Евтимов (секретар на партийната организация при Съюза на българските писатели) – С. до
Т. Боров – С.
Честити новата 1983 година.
А.е. 853, л. 1–3; 1 док.; 11 дек. 1974 г.; поздравителна карта – ръкоп., печатно; А. Егед[?] – Торонто, Канада до проф. Т. Боров – С.
Поздравява го по случай Нова година.
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А.е. 854, л. 1; 1 док.; 16 март 1960 г.; международна телеграма – машиноп., рус. ез.; Егерт – Москва до Т. Боров – С.
Съобщава му, че Иванов ще остане и ще пътува с влак.
А.е. 855, л. 1–2; 1 док.; 9 авг. 1983 г.; писмо с плик – ръкоп.; Кирил Ежков – Берлин до проф. Т.
Боров – С.
Изпраща своята рецензия за книгата на Т. Боров.
А.е. 856, л. 1; 1 док.; 23 септ. 1932 г.; пощ. карта – ръкоп.; Елена – Комо, Италия до Т. Боров – С.
Поздравява го.
А.е. 857, л. 1–2; 1 док.; б.д.; телеграма с плик – машиноп.; Елена и Иван – С. до Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 858, л. 1–6; 3 док.; 10 авг. 1946 г., 13 авг. 1946 г., 23 авг. 1946 г.; писма – ръкоп., машиноп.;
Йосиф Ис. Елиев, Т. Боров – С., Стара Загора до Т. Боров, Йосиф Елиев – Стара Загора, С.
С молба Боров да съдейства при назначаването му като говорител в радио Стара Загора; относно
вакантното място в радиото, на което са назначили жена, Т. Боров го уверява, че при следващо свободно
място ще предпочетат него.
А.е. 859, л. 1–5; 5 док.; [1922 г.], 1, 17 март 1947 г., б.д.; писма, бележка, пощ. карта, телеграма –
ръкоп., машиноп.; Елин Пелин, Т. Боров – Варна, С. до Т. Боров – С.
Във връзка със статия на ѝ. Маринополски, която Т. Боров да публикува във вестник „Развигор“;
с молба да задържи за няколко дни кредиторите; честити Тодоровден; за работата на Библиографския институт и ролята на Т. Боров в него.
А.е. 860, л. 1–2; 2 док.; 3, 6 юни 1943 г.; пощ. карти – машиноп.; Аспарух А. Емануилов – Русе
до Т. Боров – С.
Във връзка с пътуването му до София на конгреса на Общия съюз на популярните банки и желанието му да се срещне с Т. Боров; извинява се, че пътуването му се отлага поради заболяване.
– С.

А.е. 861, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна карта – ръкоп., печатно; Михаил Петко Енев – С. до Т. Боров
Честити празниците.

А.е. 862, л. 1–5; 3 док.; 22 окт. 1963 г., 30 окт. 1963 г., 13 ноем. 1963 г.; писма с пликове, писмо
отговор, чернова – машиноп., нем. ез.; Вернер Енблин, проф. Т. Боров – Мюнхен, Германия, С. до
проф. Т. Боров, Вернер Енблин – С., Мюнхен, Германия.
             Във връзка с изпратена до Т. Боров книга „Пробив към ХХ в.“ и възможността да си поръча
безплатно още една книга от същото издателство.
А.е. 863, л. 1–21; 1 док.; б.д.; списание с плик – печатно, англ. ез.; Енциклопедия Американа –
Ню Йорк до проф. Т. Боров – С.
Брой от списанието, което е в 30 тома.
А.е. 864, л. 1–5; 4 док.; 8, 17 дек. 1934 г., 10 февр. 1971 г.; писма, писмо отговор, чернова, анкетен
лист – ръкоп., машиноп., печатно; Българска енциклопедия (Кооперативно дружество за книгоиздателство, печат и книжнина), Т. Боров – С. до Т. Боров, Българска енциклопедия – С.
С молба да изпрати своя снимка и подробна биография; във връзка с подготовката за издаването
на „Кратка физико-математическа и техническа енциклопедия“, канят Т. Боров да участва и да попълни
приложения анкетен лист.
А.е. 865, л. 1–10; 10 док.; окт. 1917...25 апр. 1918 г.; пощ. карти, телеграма – ръкоп.; Еремия –
Лом до Тодор Тодоров – Боров – Русе.
По лични въпроси; надява се скоро да посети Русе и да се видят; честити Тодоровден.
А.е. 866, л. 1–3; 1 док.; 20 дек. 1951 г.; поздравителна карта с плик – печатно, шведски ез.; Естер
и Йохан – Стокхолм до проф. Т. Боров – С.
Честитят Нова година.
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А.е. 867, л. 1–2; 1 док.; 24 ян. [1938 г.]; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Никола Жалов – С. до Т. Боров – С.
С молба за съдействието на Т. Боров при откупуването на книгата му „Един сън“.
А.е. 868, л. 1–4; 2 док.; 11 септ. 1959 г., 16 окт. 1959 г.; писма с пликове – ръкоп.; Жана – С. до Т.
Боров – С.
С молба да ѝ съдейства при намиране на работа и по лични въпроси.
А.е. 869, л. 1–4; 3 док.; 28 февр. [1929 г.], 3 апр. 1929 г., 8 апр. 1929 г.; телеграма, писмо с плик,
визитна карта – ръкоп., печатно; П. К. Жейков – Лом до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден; за успешното разпространение на книгата му.
А.е. 870, л. 1–6; 3 док.; 27 авг. 1951 г., 1 ян. 1974 г., б.д.; пощ. карта, поздравителна карта, телеграма – ръкоп., печатно; Цеца Желева-Йончева, М. Въжар[ова] – Пампорово, С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година и рождения ден на Боров.
А.е. 871, л. 1–15; 12 док.; 1924...12 авг. 1959 г., б.д.; бележки, покана с плик, покана, писмо, визитни картички – ръкоп., печатно; Александър Жендов, Вяра Лукова, Т. Боров – С. до Т. Боров, Ал.
Жендов – С.
С молба Жендов да изпрати обещаната статия; извинява се, но не е готов със въпросната статия;
изпраща обещаната рисунка, макар и в не напълно завършен вид; във връзка с откриването на изложба; с
молба Т. Боров да предаде ръкописа на човек, донесъл бележка; относно завършването на картината за Т.
Боров; за уговоряне на лична среща.
А.е. 872, л. 1; 1 док.; 10 март 1941 г.; телеграма – машиноп.; Матвей Жендов – Любимец до Т.
Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 873, л. 1–3; 1 док.; 28 авг. 1947 г.; писмо с плик – ръкоп., рус. ез.; Женя – Москва до Т.
Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 874, л. 1–37; 12 док.; февр. 1961...28 дек. 1978 г.; писма с плик, писмо отговор, поздравителни карти – машиноп., печатно, чернова; Тодор Живков, проф. Т. Боров – С. до проф. Т. Боров, Т.
Живков – С.
Поздравява го по случай неговата 60-годишнина и награждаването му с орден „Кирил и Методий“
І степен; Т. Боров благодари за отправените му пожелания; честити Нова година.
А.е. 874, л. 38–71; 8 док.; 25 дек. 1981...26 дек. 1985 г.; поздравителни карти – печатно; Т. Живков
– С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 875, л. 1–8; 2 док.; 7 ян. 1961 г.; б.д.; стихосбирка с плик, визитна картичка – ръкоп., печатно, чеш. и рус. ез.; Вилем Завада, Съюз на чехословашките писатели – Прага до Т. Боров – С.
Със заглавие „Без имена“.
А.е. 876, л. 1–18; 12 док.; 27 ноем. 1947...9 ян. 1948 г., б.д.; писма, молба, писмо отговор, визитни
картички с пликове, бележка, телеграма – ръкоп., машиноп., чернова, ориг.; Иван Т. Загорски – С.,
Варна до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да му намери работа в библиотеката; относно назначаване на работа; относно
невъзможността на Т. Боров да го приеме на работа в библиотеката поради липса на вакантно място; честити Нова година; Т. Боров да се разпореди всички чиновници да се съберат по случай подписването на
българо-румънската конвенция; във връзка с пътуването му от Варна.
А.е. 877, л. 1–2; 1 док.; ян. 1961 г.; поздравителна карта с плик – ръкоп.; Снежа Загорчева – С.
до проф. Т. Боров – С.
Честити новата 1961 година.
А.е. 878, л. 1–7; 5 док.; 29 май 1934...8 юли 1935 г.; писма с пликове, писмо отговор, чернова,
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списък – ръкоп., машиноп., фр., англ. и нем. ез.; В. П. Заммерфелд, Т. Боров – Осло, С. до Т. Боров,
В. П. Заммерфелд – С., Осло.
Относно съвместната им работа в резултат на договора, сключен между пълномощните министри
на двете страни в Букурещ за обмен на литература; с уверение, че разбира за продължителността на издирванията на литература за Норвегия в България; относно съвместната им работа в „Булгарика–Нордика“;
учуден е, че у нас има толкова издадена литература за Норвегия.
А.е. 879, л. 1–2; 1 док.; 1 февр. 1961 г.; писмо с плик – ръкоп.; Емил Д. Замфиров – Лом до проф.
Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да направи справка относно първите преводи на бълг. език и какво е писано за
поета Тарас Шевченко във връзка с честването на стогодишнината на поета; поздравява го по случай 60-годишнината на Т. Боров.
А.е. 880, л. 1–23; 12 док.; 24 дек. 1970...27 дек. 1978 г., б.д.; визитни картички с пликове, бележка,
поздравителна картичка – ръкоп., печатно; академик Пантелей Зарев, Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година; относно излизането на рецензия за статията на Т. Боров за Ал. Балабанов в
„Литературна мисъл“.
А.е. 881, л. 1–10; 2 док.; 26 юли 1946...22 септ. 1967 г.; писма – ръкоп.; Захарий – Варна, Москва
до Т. Боров – С.
Благодари за книгата на Георги Чулков „Жизнь Пушкина“ и за силното впечатление, което му е
направила; относно разговора му с френски професор за сина на Т. Боров – Цветан Тодоров.
А.е. 882, л. 1–3; 1 док.; 12 дек. 1973 г.; писмо с плик – ръкоп.; Борис Ал. Захариев – Лом до проф.
Т. Боров – С.
Относно написване на статия за Иван Тодоров за вестник „Народна трибуна“ във връзка с предложението да придобие звание академик.
А.е. 883, л. 1–7; 7 док.; 23 апр. 1917...16 май 1918 г.; пощ. карти – ръкоп.; Борис В. Захариев,
Иванчо – Враца до Т. Боров – Русе.
По лични въпроси; интересува се дали Боров ще си ходи за празниците в Лом; с молба да му изпрати литература за ІV клас от Мирчев.
А.е. 884, л. 1–18; 10 док.; 4 март 1932...31 юли 1935 г., б.д.; визитни картички с плик, поздравителна карта, пощ. карта, писмо с плик, бележки – ръкоп., печатно; Васил Захариев, Александрина и
Васил Захариеви, Виол[арте] – С., Самоков до Т. Боров – С.
Честити Нова година; с молба Т. Боров да му изпрати няколко броя от последната книжка на „Подслони“; интересува се за списанието, което подготвя Т. Боров за издаване; чакат Т. Боров на уговореното място.
А.е. 885, л. 1; 1 док.; 1 ян. 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Йордан Захариев – Пазарджик до Тодор
Тодоров – Боров – Лом.
По лични въпроси.
А.е. 886, л. 1–17; 7 док.; 26 май 1975...26 дек. 1985 г.; поздравителни карти, писма с пликове –
ръкоп., машиноп.; Луко Захариев, редакция на вестник „Пулс“ – С. до Т. Боров – С.
Честити 24 май и Нова година; относно запазването на уговорения  час за запис на Т. Боров в Националното радио.
А.е. 887, л. 1–9; 4 док.; 12 март...24 дек. 1983 г.; поздравителни карти, писмо – ръкоп.; Здравко –
Антибес, Ница, Франция до Т. Боров – С.
Поздравява го с празниците – Тодоровден, Баба Марта и Нова година, и по лични въпроси.
А.е. 888, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Камен Зидаров – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с присъствието на Т. Боров на четене.
А.е. 889, л. 1–4; 2 док.; 14 март 1938 г., б.д.; визитна картичка с плик, покана с плик – ръкоп.,
печатно; Люба Костова Зилбер – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден; във връзка с честването на 30 години от смъртта на нейния съпруг Марсел
Бернард Зилбер.
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А.е. 890, л. 1; 1 док.; 23 юли 1931 г.; писмо – ръкоп.; Б. Злат...[?] – б.м. до Т. Боров – С.
С молба Боров да се срещне с П. Орешков.
А.е. 891, л. 1–2; 1 док.; 1940 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Любен Златанов – С.
до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 892, л. 1–2; 1 док.; 28 юни 1976 г.; писмо с плик – ръкоп.; Марианна Златева – С. до Т. Боров – С.
Благодари за направената справка.
А.е. 893, л. 1–49; 24 док.; 30 дек. 1956...9 дек. 1971 г.; пощ. карта, поздравителни карти с пликове,
писма с пликове – ръкоп., машиноп., чернова, бълг. и рус. ез.; Виталий Иванович Злиднев, Тодор
Боров – Москва, С., до Т. Боров, В. Злиднев, Икономов – С., Москва.
Честити Нова година, Първи май и 9 септември; относно библиографски сведения, които Т. Боров
да му даде; Икономов да изготви отговора на писмо във връзка с тези сведения; Т. Боров благодари за поздравленията и изказва съжаление, че няма да присъства на конгреса на славистите, организиран в Москва;
поздравява Т. Боров за награждаването с орден „Кирил и Методий“; интересува се за библиографски данни за проф. Е. Георгиев от Софийския университет.
А.е. 893, л. 50–84; 15 док.; 28 дек. 1972...17 дек. 1984 г.; поздравителни карти с пликове, писма,
писма отговор – ръкоп., машиноп., чернови, бълг. и рус. ез.; Виталий Иванович Злиднев, Т. Боров –
Москва, С. до Т. Боров, В. И. Злиднев – С., Москва.
Честити Нова година; поздравява го за книгата му; Т. Боров го информира за работата си и подготвяните от него спомени за Христо Ясенов; поздравява го по случай 75-годишнината му; изказва съжаление, че не са успели да се срещнат по време на дългия му престой в София.
А.е. 894, л. 1–5; 2 док.; 30 ноем. 1968 г., 21 май 1970 г.; писмо с плик, поздравителна карта с плик
– ръкоп.; Рачо Змеев – Тутракан до проф. Т. Боров – С.
Благодари за подарената книга; честити 24 май.
А.е. 895, л. 1; 1 док.; 29 дек. 1958 г.; пощ. карта – ръкоп., словенски ез.; Зоран – Любляна, Словения до Т. Боров – С.
Честити новата 1959 година.
– С.

А.е. 896, л. 1; 1 док.; 20 окт. 1984 г.; пощ. карта – ръкоп.; Зорница – Краков, Полша до Т. Боров
Поздравява него и съпругата му Харитина от Краков.

А.е. 897, л. 1–11; 6 док.; 14 окт. 1982 г., б.д.; писма, поздравителна карта, телеграма – ръкоп.,
машиноп.; Кремена Зотова – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно събраните библиографски сведения за бабата на Т. Боров; честити Нова година, Коледа и
Тодоровден; изпраща му обещаната статия на проф. Иван Славов; във връзка със здравословни проблеми,
изпратени статии.
А.е. 898, л. 1; 1 док.; 23 окт. 1954 г.; бележка – машиноп.; С. И. – [С.] до Т. Боров – С.
Относно готови писма, преведени от полски език.
А.е. 899, л. 1–2; 1 док.; 2 ноем. 1974 г.; пощ. карта с плик – ръкоп.; А. Ив.[?] – Сан Себастиан,
Испания до Т. Боров – С.
Поздравява го.
А.е. 900, л. 1; 1 док.; 14 февр. 1914 г.; войнишка пощ. карта – ръкоп.; Ив[ан] – [Русе] до Т. Боров
– Русе.
По случай рождения ден на Боров.
А.е. 901, л. 1–8; 7 док.; 27 юни...19 септ. 1917 г.; пощ. карти, писмо с плик, бележка – ръкоп.;
Иван, Т. Тодоров – Лом, С., с. Кръгсбат[?] до Т. Тодоров – Боров – Лом.
По лични въпроси; отбелязал е на коя дата е получил картичката.
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А.е. 901а, л. 1; 1 док.; 24 апр. 1937 г.; писмо – ръкоп.; Иван – С. до Т. Боров – б.м.
По финансови въпроси.
А.е. 902, л. 1; 1 док.; 25 февр. 1950 г.; телеграма – машиноп.; Иванов, арх. Михолов, Русев – С.
до Т. Боров – С.
Поздравяват го по случай Тодоровден.
А.е. 903, л. 1–29; 18 док.; 26 ян. 1918...27 апр. 1969 г., б.д.; пощ. карти, визитни картички с пликове, писма – ръкоп., машиноп.; Ангел Ив. Иванов (Аньо), Миров, Асен, Тихчев, Чона – Разград, В.
Търново, Русе, Бяла, с. Острица, С., Добрич до Т. Тодоров – Боров – Русе, Лом, С.
За престоя си в Разград; по лични въпроси; честити Нова година, Коледа и Великден; относно разпределението му в с. Острица и за ужасните условия на живот, които има там; извинява се за закъснението
на отговора на писмото, но е бил болен; във връзка с намерени в дома му стари книги, с молба Т. Боров да
прецени дали са ценни; относно организирана среща по повод 50 години от завършването на Русенската
мъжка гимназия.
С.

А.е. 904, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Борис Иванов – С. до Т. Боров –
С адрес.

А.е. 905, л. 1–3; 2 док.; б.д.; военна пощ. карта, писмо с плик – ръкоп.; Вичо Иванов – С., б.м.
до Т. Боров – С.
Относно предстоящо пътуване, след завръщането си ще напише статия за Библиографския институт, Т. Боров да поздрави д-р Никола Михов; с молба да му се заплати, тъй като е в затруднено финансово
положение.
А.е. 906, л. 1–68; 26 док.; 3 апр. 1960...24 юни 1977 г.; писма с пликове, писма отговор, поздравителни карти – ръкоп., машиноп., чернови, бълг. и рус. ез.; Дмитри Дмитриевич Иванов, проф. Т.
Боров – Москва, С. до проф. Т. Боров, Д. Д. Иванов – Москва, С.
Изказва голямата си радост от запознанството си с Т. Боров; поздравява го по случай Първи май и
Нова година; относно текущата работа на неговия институт; във връзка със забавяне издаването на том ІІІ
на „Н. Р. Болгария“ и готовността на Т. Боров да публикува неговата работа за научната библиография в
Годишника на ББИ; Т. Боров му благодари за пожеланията по случай неговия 60-годишен юбилей и изпраща снимка от вечерята в негова чест; съжалява, че не е успял да се срещне с Боров докато е бил в Москва;
изказва съжаление относно закриването на ББИ; във връзка със спънките, които има по отпечатването на
своя труд върху проблемите на научната библиотека; относно проблемите със зрението на Т. Боров;  изпраща копие от написана от Т. Боров статия за историята на ББИ.
А.е. 907, л. 1–6; 3 док.; 20 авг. 1922 г., 8 септ. 1922 г., 26 септ. 1922 г.; писма с пликове, пощ. карта
– ръкоп.; Иван Иванов – Варна до Т. Боров – С.
Относно неполучаването на нови броеве на „Развигор“ с молба Боров да съдейства при разрешаването на проблема; благодари за получените липсващи броеве на вестника.
А.е. 908, л. 1; 1 док.; [1918 г.]; телеграма – ръкоп.; Иваница Иванов – Русе до Тодор Тодоров –
Боров – Лом.
С молба да върне свидетелството за отпуска.
А.е. 909, л. 1; 1 док.; 23 дек. 1939 г.; поздравителна карта с плик – ръкоп., печатно, нем. ез.; Л.
Иванов – Берлин до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Коледа.
А.е. 910, л. 1; 1 док.; 2 юни 1947 г.; писмо – ръкоп.; Нейко Иванов – С. до Т. Боров – С.
Изпраща му исканата информация.
А.е. 911, л. 1–2; 3 док.; 5 март 1949 г., 9 март 1949 г.; писма – ръкоп., машиноп.; Никола Стоев
Иванов, проф. Т. Боров – с. Байлово, Новоселско, С. до проф. Т. Боров, Никола С. Иванов – С., с.
Байлово.
Във връзка с колекцията му от народни умотворения, интересува се, къде може да ги предаде; отговорът на Т. Боров е, че трябва да се обърне към БАН.
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А.е. 912, л. 1–4; 3 док.; 1942 г., 11 март 1960 г.; визитна картичка с плик, телеграма – ръкоп.,
машиноп., печатно; Петър Иванов – С. до Т. Боров – С.
Честити Коледа и Нова година; изказва съчувствие.
А.е. 913, л. 1–11; 8 док.; 1 ян. 1947 г., март 1948, 12 март 1949 г., б.д.; визитни картички с пликове, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно; Петър А. Иванов, Анна – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година, Коледа и Тодоровден.
А.е. 914, л. 1–3; 2 док.; 22 ян. 1961 г.; писма с плик – ръкоп.; Петър Захариев Иванов (Йотов) – С.
до Затвора – контролата, проф. Т. Боров – С.
С молба да му бъде разрешено да изпрати писмо до Т. Боров; поздравява го по случай 60-годишния
му юбилей.
А.е. 915, л. 1–4; 1 док.; 8 окт. 1958 г.; съобщение с плик – машиноп.; инж. Т. Иванов – С. до проф.
Т. Боров – С.
Във връзка с построяването на водопровода в Бояна.
А.е. 916, л. 1–8; 5 док.; 27 март 1923...8 юли 1943 г.; писма, визитна картичка с плик, пощ. карта
– ръкоп., печатно; Христо Иванов – С. до Т. Боров – С.
С молба, ако има книгите „Есенни дни“ и „Вампир“ на А. Страшимиров, да му ги прати; Т. Боров
да приеме човека, който носи бележката, и да му окаже съдействие; честити Нова година и Коледа; във
връзка с връщането на взета от Т. Боров книга.
А.е. 917, л. 1; 1 док.; 22 ян. 1961 г.; телеграма – машиноп.; Екатерина Иванова и Димитър Бошнаков – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравяват Боров за получения орден „Кирил и Методий“.
А.е. 918, л. 1–2; 1 док.; 30 ян. 1944 г.; писмо с плик – ръкоп.; К. Иванова – б.м. до Т. Боров – С.
По битови въпроси.
А.е. 919, л. 1–9; 5 док.; 26 март 1964...1973 г.; писма с пликове, покана, бележка върху плик – ръкоп., машиноп., печатно; Л. Иванова-Каранова, Т. Боров – Ловеч, С. до проф. Т. Боров – С.
Относно тържественото откриване на Окръжната библиотека в Ловеч и съгласието на Боров да
присъства; за образованието на сина ѝ.
А.е. 920, л. 1–2; 1 док.; 30 май 1936 г.; покана – печатно; Надя К. Иванова и Димитър Киров –
Чирпан до семейство Т. Борови – С.
Във връзка с тяхната сватба.
А.е. 921, л. 1–43; 21 док.; 14 септ. 1968...23 дек. 1971 г., б.д.; писма с пликове, писма отговор, пощ.
карти, очерци, бележка, поздравителни карти, телеграма с плик – ръкоп., машиноп., печатно, чернови; Татяна Иванова, проф. Тодор Боров – Пазарджик, С. до проф. Т. Боров, Татяна Иванова – С.,
Пазарджик.
Относно възхищението ѝ от Т. Боров като преподавател и лектор; поздравява го за статията му
в „Литературен фронт“; благодари за гостоприемството и с молба Т. Боров да напише своята оценка за
нейните ръкописи, които изпраща; във връзка с впечатлението на Т. Боров от нейните произведения; във
връзка с предложение да бъде публикуван очеркът ѝ „Тържество“, посветен на Т. Боров; честити Нова
година и рожден ден.
А.е. 922, л. 1; 1 док.; 5 март 1919 г.; пощ. карта – ръкоп.; семейство Иваница А. Иванови – Русе
до Т. Тодоров – Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 923, л. 1; 1 док.; 25 февр. 1950 г.; телеграма – машиноп.; семейство Йордан Иванови – С. до
Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 924, л. 1–35; 17 док.; 27 авг. [1959 г.]...15 дек. 1971 г., б.д.; пощ. карти, писма с пликове, писма
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отговор, превод на писмо – ръкоп., чернова, бълг. и ср. ез.; Милутин Иванушич, Т. Боров – Загреб,
Белград, С. до Т. Боров, М. Иванушич – С., Белград.
Честити рождения ден на Т. Боров и Нова година; благодари за любезното писмо и се надява да се
видят в Белград; във връзка с преместването му от Белград в Загреб на работа в Националната университетска библиотека; поздравява го от Адриатика, където е на почивка.
А.е. 925, л. 1–33; 22 док.; 20 юни 1942...21 юли 1964 г., б.д.; писма с пликове, военна пощ. карта, визитни картички с пликове, бележка, резолюция, пощ. карта – ръкоп., машиноп., печатно; д-р
Димитър П. Иванчев, Т. Боров и др. лица – Тюбинген, Германия, Берлин, с. Бутан, С., Банско до Т.
Боров, Трайков – С.
Във връзка с обучението му по философия и интересите, които има към библиографията; за идеята
му да се състави един сборник от статии с всички необходими стъпки на един професионален библиотекар; относно влизането му в казармата и молба Т. Боров да го има  предвид за работа; във връзка с отлагането на пътуването му до София заради бомбардировките; интересува се дали заради военното положение
в София ще може да започне работа при Т. Боров; честити Великден, Нова година и рождения му ден; за
връщане на книга, заета от Т. Боров; изпраща му статията за сборника; относно излизането от печат на
ръкописа „Краеведението“, съставен от него и Чолов; във връзка с изплащането на хонорар на Бусе; за
изпращането на статията на Петкова до редакцията на вестник „Народна култура“.
А.е. 926, л. 1–4; 2 док.; 26 апр. 1924 г., 5 ян. 1928 г.; поздравителна карта, писмо с плик – ръкоп.;
Иванчовски – Бургас, С. до Т. Тодоров – Боров – С., Лом.
По лични въпроси.
А.е. 927, л. 1; 1 док.; 25 февр. 1950 г.; телеграма – машиноп.; Симеон Игнатиевски – С. до Т.
Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 928, л. 1–12; 6 док.; 21 авг...27 ноем. 1984 г.; биографична справка, празни пликове, адресна
бланка – печатно, англ. ез.; Издание „Кой кой е в Америка“ – Чикаго, Илиноис – САЩ до Т. Боров – С.
За Т. Боров.
А.е. 929, л. 1–51; 22 док.; 4 май 1949...1974 г.; писма, писма с пликове, поздравителни карти с
пликове, известие, телеграма – ръкоп., машиноп., печатно; Издателство „Български писател“ (Йордан Христов, Милка Спасова, Иван Давидков) – С. до Т. Боров – С.
Относно задачата, която издателството възлага на Т. Боров, да редактира заедно с Хр. Радевски и
Пантелей Зарев критично издание на събраните съчинения на Хр. Смирненски; с молба да се яви незабавно при главния редактор Никола Фурнаджиев; във връзка с преиздаване лириката на Смирненски; относно
определянето му за отговорник на редакционната комисия, която ще изготви събраните произведения на
Елин Пелин; честитят Нова година и 9 септември; за дължима сума към издателството; с молба Т. Боров
да се обади в издателството; за среща между Т. Боров и издателството във връзка с издаване съчиненията
на проф. Ал. Балабанов.
А.е. 930, л. 1–2; 1 док.; 26 септ. 1983 г.; списък с плик – печатно; Издателство „Български художник“ – С. до Т. Боров – С.
На книги, които издателството ще издаде през 1984 година.
А.е. 931, л. 1–2; 1 док.; 16 февр. 1970 г.; заявка с плик – печатно, англ. ез.; Издателство „Вариорум рипринтс“ – Лондон до проф. Т. Боров – С.
Във връзка с издаване на „Книгата на Епарха“.
А.е. 932, л. 1–6; 7 док.; 8 март...2 юни 1961 г.; писма, резолюции, писма – отговор, рекламна брошура – ръкоп., машиноп, печатно, чернови, бълг. и фр. ез.; Издателство „Виктор Атингер“, Т. Боров
– Париж, С. до Т. Боров, Икономов, издателство „Виктор Атингер“ – С., Париж.
Предлагат петте премиерни тома на „История на европейската литература“ от Никола Сегюр; да се
благодари от негово име.
– С.

А.е. 933, л. 1-3; 1 док.; б.д.; каталог – печатно, нем. ез.; Издателство „Инзел“ – б.м. до Т. Боров
На издателството за продукцията на съвременна руска литература.
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А.е. 934, л. 1–13; 9 док.; 22 март 1952 г., б.д.; писмо, приложения, инструкция – машиноп.; Издателство – институт „Хр. Ботев“ – С. до Т. Боров – С.
Относно тематичния план на издателството за 1953 година.
А.е. 935, л. 1–2; 16 дек. 1921 г.; писмо с плик – машиноп., рус. ез.; Издателство „Ладишников“ –
Берлин до Т. Боров – С.
Благодарят за полученото писмо от Т. Боров и изпращат своя каталог с нови издания.
А.е. 936, л. 1–29; 12 док.; 29 дек. 1955...2 ян. 1984 г.; поздравителни карти с пликове, покана,
визитна картичка – печатно; Издателство „Народна култура“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят Нова година; за тържествено събрание по случай 20- годишнината от създаването на издателството; без текст.
А.е. 937, л. 1–3; 2 док.; б.д.; писмо с плик, списък – печатно; Издателство „Народна младеж“ –
С. до Т. Боров – С.
Канят Т. Боров да присъства на среща, на която ще се обсъди за кои личности ще се издадат книги
по случай 1300 години от основаването на Първата българска държава; примерен списък с имената на видни българи, за които издателството възнамерява да издаде книги в библиотека „България в образи“.
А.е. 937а, л. 1–6; 3 док.; 14 авг. 1931 г., 14 ноем. 1931 г., 14 дек. 1931 г.; писма с пликове – машиноп.; Издателство и книжарница „Печатное дело“ – С. до Т. Боров – С.
С молба да внесе дължимата сума за взети книги.
А.е. 938, л. 1–2; 1 док.; 1941 г.; визитна картичка с плик – печатно; Издателство – книжарница
„Славянска книга“ (М. Ст. Даржелиев) – С. до Т. Боров – С.
Доставя книги от всички държавни, частни и чуждестранни издателства.
А.е. 939, л. 1–3; 1 док.; [1961 г.]; поздравителна карта с плик – печатно; Издателство печат – С.
до Т. Боров – С.
Честитят новата 1962 година.
А.е. 940, л. 1–6; 3 док.; 1936 г., юли 1938 г., б.д.; брошура, писмо с плик, формуляр за поръчка –
машиноп., печатно, англ. ез.; Издателство „Х. Уилсон компани“ – Ню Йорк, САЩ до Т. Боров – С.
Относно книга със статии, посветени на танца, съставен от Поул Магриел; във връзка със завършването на кумулативен индекс на книгите на английски език.
А.е. 941, л. 1–3; 2 док.; март 1971 г.; писмо, проспект с плик – машиноп., печатно, англ. ез.; Издателство „Г. К. Хол“ – Бостън, САЩ до проф. Т. Боров – С.
Във връзка с по-ниските цени на издателството, приложеният проспект описва предлаганите творби в детайли.
А.е. 942, л. 1–2; 1 док.; 14 май 1928 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Издателство „Ф. Шьонеман“ – Лайпциг, Германия до Т. Тодоров – Боров – Лом.
С разяснения за цената на излезлите томове на „Майерс лексикон“.
А.е. 943, л. 1–10; 6 док.; 19 ян. 1972...11 ноем. 1977 г.; формуляри, бележки – ръкоп., печатно,
англ. ез.; Издателство „Юръп Пъбликейшънс лимитед“, Т. Боров – Лондон, С. до Т. Боров – С.
За поръчка на справочника „Кой, кой е“ за 1972–1973 г., 1977–1978 г., 1978–1979 г.
А.е. 944, л. 1–2; 2 док.; б.д., 9 май 1961 г.; покана, писмо отговор – машиноп., печатно, чернова,
фр. ез.; Издателство за изкуство „Алберт Скира“, Т. Боров – Лозана, Швейцария, С. до Т. Боров, издателство за изкуство „Алберт Скира“ – С., Лозана, Швейцария.
Във връзка с излизането на т. І на „Импресионизма“ от Жан Лемарк; Т. Боров благодари за получения том.
А.е. 945, л. 1–3; 2 док.; 18 юни 1962 г., 2 юли 1962 г.; писмо с плик, писмо отговор – машиноп., чернова, нем. ез.; Издателство за книжовно и библиотечно дело (В. Крац, Мюлер), проф. Т.
Боров – Лайпциг, Германия, С. до проф. Т. Боров, Издателство за книжовно и библиотечно дело – С.,
Лайпциг, Германия.
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За мнение относно „Специална библиография“ на Христо Тренков; отговор с указание за отзива на
Б. Траянова в „Годишник на ББИ“.
А.е. 946, л. 1–3; 1 док.; 28 апр. 1961 г.; поздравителна карта – печатно; Издателство за литература на чужди езици – С. до проф. Т. Боров – С.
Честитят 1 май.
А.е. 947; л. 1–3; 2 док.; 14 септ. 1931 г., 6 ноем. 1937 г.; писмо с плик, писмо – ръкоп., машиноп.;
Издателство и книжарница „Печатно дело“ – С. до Т. Боров – С.
Относно дължима сума към издателството; с молба да върне взетия радиоапарат.
А.е. 948, л. 1–2; 1 док.; 9 март 1970 г.; писмо с плик – печатно; Издателство на Българска академия на науките – С. до проф. Т. Боров – С.
Съобщават, че са открили книжарница, в която ще се продават всички издания на академията.
А.е. 949, л. 1–38; 13 док.; 12 юли 1955...28 дек. 1966 г.; писма, планове, списък, поздравителни
карти, покана – ръкоп., машиноп.; Издателство на Българската комунистическа партия (В. Михайлов) – С. до Т. Боров – С.
С молба да прегледа приложения проектоплан за 1956 г. и да даде препоръки и предложения; честитят Новата година; във връзка с подготвяне на сборник от статии за Д. Благоев на Т. Боров се възлага да
напише статия на тема „Кратък биобиблиографичен очерк за Д. Благоев“ и подробни пояснения по темата;
да присъства на обсъждане на плана на Издателството за 1967–1968 г., като даде и своите бележки и предложения; прилагат и самия план.
А.е. 950, л. 1–3; 4 док.; 9 ян. 1947 г., 22 март, 13 апр. 1950 г.; писма, бележка – ръкоп., машиноп.;
Издателство на Българската работническа партия (комунисти), проф. Т. Боров – С. до Т. Боров, издателството на БРП (комунисти) – С.
За присъствието на Т. Боров на заседанието на комисията по издаването на І-ви том на „Капитала“;
с молба да рецензира бележките към І-ви том от избраните произведения на Д. Благоев; връща готовите
бележки.
А.е. 951, л. 1–3; 2 док.; 31 дек. 1961 г.; поздравителна карта, поздравителна карта – печатно;
Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт – С. до Т. Боров – С.
Честитят Нова година и 9 септември.
А.е. 952, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо с плик – ръкоп.; Издателство при Съюза на Българските писатели – С. до проф. Т. Боров – С.
С молба Боров да отиде в издателството по повод издаване съчиненията на Елин Пелин.
А.е. 953, л. 1–12; 2 док.; 4 дек. 1969 г., 1969 г.; писмо, проспект – машиноп., печатно; Държавно
издателство „Фолк унд висен“ – Берлин до Т. Боров – С.
С предложение от българския сътрудник на издателството проф. Огнянов Т. Боров да напише рецензия за публикуваната от „Фолк унд висен“ монография „Международна библиография по история на
немската литература“ и да я съгласува с библиографите Стефан Кънчев и Искра Михайлова; „Международна библиография по история на немската литература“.
А.е. 954, л. 1–4; 2 док.; 31 дек. 1948 г.; поздравителни карти – печатно; Държавно издателство
„Народна просвета“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят новата 1949 година.
А.е. 955, л. 1–60; 29 док.; 19 септ. 1955...дек. 1962 г.; писма, поздравителни карти с пликове, покана, резолюция, бележка, календар, договор, празен плик – ръкоп., машиноп., печатно; Държавно
издателство „Наука и култура“ ( К. Панчев, Ц. Ботев), проф. Т. Боров – С. до проф. Т. Боров, д-р
Александър Дорич, управление „Полиграфиздат“, Ганчева – С.
Издателството кани Т. Боров да присъства на обсъждане на „Немско-български речник“; честитят
Нова година, Първи май и 9 септември; с молба да се яви в издателството във връзка със сключването
на договор за редактиране на учебника „Организация на библиотечните фондове“ от Д. Ганчева, както
и да представи ръкописа на редактираната от Т. Боров „Медицинска библиография“ от Хр. Тренков; да
представи окончателно редактирания „типов каталог за масовите библиотеки“; относно обсъждането на
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тематичния проектоплан за 1961 г.; с молба да се изплати хонорарът на Т. Боров и колектива, с който работи, за предговора към репертоара „Български периодичен печат“; за рецензирането на книгата „Общо и
приложно книгознание“ от М. Василев.
А.е. 955, л. 61–106; 23 док.; 6 апр. 1963...13 февр. 1979 г., б.д.; писма, покани, чернова на телеграма, телеграми, разписка, пощ. карта, поздравителна карта – ръкоп., машиноп., печатно; Държавно
издателство „Наука и изкуство“, Т. Боров – С. до проф. Т. Боров, Цветан Пенев – С.
Относно обсъждането на тематичния проектоплан за 1964 г. Боров да вземе участие; честитят Нова
година и Първи май; във връзка с непредставената книга „Обща библиография“, за чието написване Боров
е сключил договор с издателството, този договор се разваля; с молба да присъства на второто заседание на
редколегията на труда „Икономическа
енциклопедия на България“ и като съставител на книгата „Социалистическата култура и изкуство в
НРБ“ да присъства на съвещание за обсъждане на книгата; Т. Боров честити 20-годишнината от създаването на издателството; за изложба, тържествено събрание и концерт по случай 20-годишнината от създаването на издателството; да посети щандовете на издателството на Четвъртата международна изложба на
книгата; с молба да отиде в издателството във връзка със издаването на книгата „Мъдростта на вековете“
и за получаване на хонорар и подписване на договор.
А.е. 956, л. 1–34; 11 док.; 7 ян. 1957...24 апр. 1970 г.; поздравителни карти с пликове, календарче
– печатно; Държавно военно издателство – С. до Т. Боров – С.
Честитят Нова година, 9 септември и Първи май.
А.е. 957, л. 1–3; 2 док.; б.д.; писма – ръкоп.; Веселин Измирлиев – б.м. до Т. Боров – С.
Във връзка с материали за книга със стихотворения, оставени Т. Боров да ги прегледа и да си каже
мнението.
А.е. 958, л. 1–19; 6 док.; 14 септ. 1931...28 апр. 1932 г.; писма с пликове, визитни картички – ръкоп., печатно; Тома Измирлиев – Хасково до Т. Боров – С.
За изпратени материали и данни за живота на Христо Смирненски; честити Нова година и моли Т.
Боров да поръча да изработят портрет на Смирненски; очаква с нетърпение готовия екземпляр от събраните съчинения на Хр. Смирненски под редакцията на Т. Боров.
А.е. 959, л. 1–4; 3 док.; 3 март 1952 г., б.д.; писмо с плик, заявление, бележка – ръкоп., машиноп.;
Измирлиева, Стефка Савова Малинова, Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с оставката ѝ; с молба да бъде освободена от заеманата от нея длъжност.
А.е. 960, л. 1–2; 2 док.; б.д.; бележка, заявление – ръкоп.; Люба Томова Измирлиева, Т. Боров –
С. до Т. Боров, Върховен медицински съвет – С.
Относно по-бързото отпускане на пенсия, във връзка с тежкото материално положение на семейството.
А.е. 961, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Иван Икономов – б.м. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 962, л. 1–13; 10 док.; 10 дек. 1927...21 юли 1952 г., б.д.; писма с пликове, пощ. карта, визитни
картички, бележка, празен плик – ръкоп., печатно; д-р Пенчо Икономов, Т. Боров – Прага, Вършец,
Троян, С. до Тодор Тодоров – Боров – Лом, С.
Относно обвиненията, които А. Страшимиров отправя към Т. Боров, и увереността, че са на негова
страна; с молба Т. Боров да публикува известие за неговата книга в „Б. книга“ въз основа на двете рецензии, публикувани в „Научен преглед“ и в чешко издание; честити Нова година; във връзка с неизлезлия
материал за Вършец във в. „Мир“; по лични въпроси; дали Т. Боров е запазил архивата на Нарстуд, тъй
като там има негови писмени работи, които са му много необходими.
А.е. 963, л. 1; 1 док.; 25 февр. [1950 г.]; телеграма – машиноп.; Икономова, служба депозит, Костов, Стоилова, Цветанов – С. до Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 964, л. 1–6; 4 док.; [28 февр. 1947 г.]...26 дек. 1986 г.; телеграми, поздравителни карти – ръкоп., машиноп.; Диана Икономова – С. до проф. Т. Боров – С.
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Честити Тодоровден и рождения му ден; поздравява го за редактираната от него книга за Ал.
Балабанов.
А.е. 965, л. 1–2; 1 док.; 19 дек. 1977 г.; възпоменание – печатно; [Илев] – С. до Т. Боров – С.
По повод една година от смъртта на майка му Радка Тодорова Влайкова-Илева.
А.е. 966, л. 1–4; 2 док.; 8 ноем. 1927г.; писмо с пликове – ръкоп., нем ез; Илзе – Берлин до Т.
Боров – Лом.
С благодарност за гостоприемството му при нейното посещение в България и за интереса на Марга
към срещите ѝ с Боров.
А.е. 967, л. 1–11; 6 док.; 10 ян. 1947...3 май 1958 г., б.д.; визитни картички с пликове, писмо, бележка с поздравителна карта с плик – ръкоп., печатно; Димитър Илиев – пълномощен министър, и
Надя – С., Стокхолм, Швеция до Т. Боров – С.
Честитят Нова година; относно оставянето им за още месец в Швеция и за срещата му с [Брантинг].
А.е. 968, л. 1–14; 10 док.; 13 апр. 1928...8 авг. 1971 г., б.д.; писма с пликове, бележка, поздравителни карти, визитни картички – ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.; Илия П. Илиев – Фердинанд (дн.
Монтана), Лом, Виена до Т. Боров – С.
Във връзка с написаната от него книга „Фабрикация на брашна“ моли Т. Боров да му помогне с
издаването; с молба да отиде веднага в кантората му, тъй като същия ден в 2 часа следобед е говорил с Балабанов; честити Тодоровден; интересува се от мнението му за Мирчо Бояджиев; съжалява, че не е успял
да се видят и заминава за Австрия.
А.е. 969, л. 1-2; 1 док.; б.д.; визитна карта с плик – печатно; Петър Илиев – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 970, л. 1–2; 1 док.; 11 дек. 1928 г.; визитна картичка с плик – ръкоп., печатно; Трифон Илиев – Лом до Т. Тодоров – Боров – [Лом].
С молба да се яви в Общината за разговор.
А.е. 971, л. 1–2; 1 док.; 17 апр. 1945 г.; писмо с плик – ръкоп.; И. Илиев[а][?] – С. до Т. Боров – С.
Уведомява го, че срещу него има негодувание от чиновници на Университетска библиотека във
връзка с уволнени чиновници от Пловдивската библиотека.
А.е. 972, л. 1; 1 док.; 1 март 1964 г.; празен плик – ръкоп.; Стефка Ст. Борисова-Илиева, Т. Боров – Елена, С. до Т. Боров – С.
А.е. 972а, л. 1; 1 док.; 18 дек. 1972 г.; пощ. картичка – ръкоп.; Илия – Лайпциг, Германия. до Т.
Боров – С.
Поздрави за Нова година.
А.е. 973, л. 1–2; 1 док.; 25 март 1940 г.; писмо с плик – ръкоп.; Илчев Стоянов – Горна Джумая
(дн. Благоевград) до Т. Боров –- С.
Относно вакантно място в БЗКБанка, Т. Боров да съдейства за назначаването му.
А.е. 974, л. 1–5; 5 док.; 25 авг. 1921...9 март 1935 г., б.д.; пощ. карти, писма, визитна картичка –
ръкоп., печатно, бълг., нем. и лат. ез.; Стефан Илчев, Т. Боров – Орхание (дн. Ботевград), Враца, С.
до Т. Боров – С.
С молба да му прати тетрадка с гръцки лекции; по лични въпроси; с молба да говори с Петко Стайнов относно брат му архитект Илчев; Боров да му услужи с втората част от габровската книга на д-р П.
Цончев и да изпрати по Матей Пчеларов или бай Никола Латино – български речник.
А.е. 975, л. 1; 1 док.; 20 септ. 1964 г.; картичка – ръкоп., нем. ез.; Ингеборг – С. до Т. Боров – С.
Със съжаление, че не е могла да го намери в дома му и да му предаде нещо от Бояджиев.
А.е. 976, л. 1; 1 док.; 12 авг. 1952 г.; писмо, бележки – ръкоп., машиноп.; Институт „Христо
Смирненски“ – С. до Т. Боров – С.
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Относно крайния срок за представяне на статиите за сборник Смирненски, подготвян във връзка с
30-годишнината на поета.
А.е. 977, л. 1–15; 11 док.; 3 авг...29 септ. 1963 г., б.д.; писма с пликове, писмо отговор, изрезка
от вестник, международна телеграма, поздравителна карта, бележки – ръкоп., машиноп., печатно,
чернова, бълг. и англ. ез.; Институт Тейлор, Руски отдел към университета в Оксфорд, Англия (Ж.
Симонс), Т. Боров – Оксфорд, Англия, С. до Т. Боров, институт Тейлор (Ж. Симонс) – С., Оксфорд,
Англия.
За участието си в Конгреса по българистика и желанието му да се срещне с библиографи; с молба
да получи книгата на проф. Николаев за водните знаци в османските документи; статия във връзка с открити стари книги на кирилица; за среща на Т. Боров с англичанин от Оксфорд.
А.е. 978, л. 1–2; 1 док.; 20 апр. 1970 г.; писмо покана с плик – машиноп.; Институт за балканистика към БАН – С. до Т. Боров – С.
Относно обсъждането на излезлите два тома от библиографията по балканистика.
А.е. 979, л. 1–11; 10 док.; 20 апр. 1945...5 окт. 1975 г.; покана, писма – машиноп., печатно, чернова; Институт за българска литература към БАН, Т. Боров – С. до Т. Боров, Тончо Жечев – С.
Във връзка с провеждането на учредителното събрание на института; относно заседанията на Научния съвет, на които е поканен Т. Боров; с молба Т. Боров да съдейства за установяване на псевдонимите
на редица писатели, включително и своите, за изготвянето на пълна библиография на българската литература; с молба да напише спомените си за Гео Милев; канят Т. Боров да присъства на беседата на проф.
Д. С. Лихачов „Литературни канони в стара Русия“; с молба да рецензира труда на проф. Кръстьо Генов
за Елин Пелин; благодари за доверието и доброто мнение за него, но здравословното му състояние не му
позволява да се заеме с рецензията.
А.е. 980, л. 1; 1 док.; 6 апр. 1953 г.; писмо – машиноп.; Институт за български език към БАН – С.
до Т. Боров – С.
С молба Т. Боров да представи списък на думите, които ще влязат в КБЕ (Кратка българска  енциклопедия).
А.е. 981, л. 1–3; 1 док.; [1960 г.]; поздравителна карта с плик – печатно, нем. ез.; Институт за
документация към Германската академия на науките – Берлин до проф. Т. Боров – С.
Честитят новата 1960 година.
А.е. 982, л. 1; 1 док.; 1954 г.; телеграма – машиноп.; Институт за изобразителни изкуства към
БАН – С. до проф. Т. Боров – С.
Честитят Тодоровден.
А.е. 983, л. 1–3; 2 док.; 25 ян. 1961 г., б.д.; писмо – машиноп., нем. ез.; Институт за Източна Европа към Свободния университет – Берлин до проф. Т. Боров – С.
Поздравления по-случай 60-годишнината на Боров и благодарности за помощта, оказана по библиотекарските въпроси; поздравления за Коледа и Нова година.
А.е. 984, л. 1; 1 док.; 16 ян. 1961 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Институт за история на Източна
Европа и Югоизточни изследвания към университета – Виена до проф. Т. Боров – С.
Поздравяват го по случай предстоящия юбилей.
А.е. 985, л. 1–2; 1 док.; 28 февр. 1974 г.; писмо с плик – машиноп., нем. ез.; Институт за Източна
Европа – Мюнхен до проф. Т. Боров – С.
Благодарят за изпратената книга на Боров „Живот с книги“.
А.е. 986, л. 1–2; 1 док.; 25 февр. 1964 г.; писмо с плик – машиноп., фр. ез.; Институт за изследване на Югоизточна Европа към Румънската академия на науките – Букурещ до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за получена статия, работна среща в София.
А.е. 987, л. 1–19; 10 док.; 29 март 1962...21 апр. 1967 г., б.д.; писма с пликове, покани, поздравителни карти, програми – машиноп., печатно; Институт за литература към БАН – С. до проф. Т.
Боров – С.
Относно подготовката за печат на ІІ и ІІІ том от сборника „Съветската литература в България
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1918–1944 г.“, канят Боров да участва със свои спомени по темата; за участие в издание, посветено на
Елин Пелин, за научната сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на писателя; честитят Нова
година;  организиран международен симпозиум  на тема „Проблеми на периодизацията на българската
литература“; за провеждането на научна сесия по повод 80  години от рождението на Емилиян Станев и 70
години от рождението на Димитър Димов.
А.е. 988, л. 1–3; 2 док.; 30 дек., 15 февр. 1961 г.; писмо, писмо отговор – машиноп., бълг. и рус. ез.;
Институт за научна информация към АН на СССР, проф. Т. Боров – Москва, С. до проф. Т. Боров,
Институт за научна информация (проф. А. И. Михайлов) – С., Москва.
Честитят 60-годишнината на Боров; благодари за поздравленията.
А.е. 989, л. 1–6; 5 док.; 1986 г., септ. 1987 г.; микрофиши, предговор – печатно, анг. ез.; Институт
за научна медицинска информация – Прага до Т. Боров – С.
Представят Годишник на Чехословашката медицинска литература.
А.е. 990, л. 1–3; 2 док.; 4 юни 1965 г., 15 юни 1965 г.; писмо, писмо отговор – машиноп., чернова,
нем. ез.; Институт за неорганична химия „Гмелин“, Т. Боров – Франкфурт, Германия, С. до Т. Боров,
Институт за неорганична химия „Гмелин“ (Гертруд Бекер) – С., Франкфурт, Германия.
Относно разширена версия на доклада „Професия и обучение на документалистите“; относно изпращане на брой от сп. „Библиотекар“.
А.е. 991, л. 1; 1 док.; 9 май 1947 г.; писмо – машиноп.; Институт за преводна литература –– С.
до Т. Боров – С.
С молба Боров да даде своето мнение за нови членове на УС на Института.
А.е. 992, л. 1; 1 док.; 12 ян. 1961 г.; писмо – машиноп., фр. ез.; Институт за румъно-съветски
изследвания към Румънската академия на науките – Букурещ до Т. Боров – С.
Поздрави по случай 60-годишнината, спомени за престой в България.
А.е. 993, л. 1–3; 3 док.; 12 окт. 1943 г., 16 май 1944 г.; б.д.; писма, празен плик – машиноп.; Институт за стопански изследвания при Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“ – Свищов до Т.
Боров – С.
Относно набавянето на лисващи годишнини на библиографски издания, с молба Боров да им съдейства; благодарност за оказаната помощ.
А. е. 994, л. 1–2; 1 док.; 5 авг. 1959 г.; писмо с плик – машиноп., фр. ез.; Институт и музей Волтер
– Женева, Швейцария до проф. Т. Боров – С.
С благодарност за изпратената „Колекция Михов“, за която е молил в писмото от 29 юли.
А.е. 995, л. 1–2; 2 док.; 27 ян. 1961 г., 22 март 1961 г.; международна телеграма, писмо – машиноп., чернова, нем. ез.; Институт по аграрна история, проф. Т. Боров – Берлин, С. до проф. Т. Боров,
Институт по аграрна история – С., Берлин.
Честитят 60-годишнината на Боров; благодари за поздравителната телеграма.
А.е. 996, л. 1; 1 док.; 14 окт. 1965 г.; писмо – машиноп., рум. ез.; Институт по археология към
Румънската академия на науките – Букурещ до проф. Т. Боров – С.
Извинява се за забавянето на отговора си поради отсъствие от страната.
А.е. 997, л. 1–12; 3 док.; 11 апр. 1967 г.; писмо, бележки, класификационна схема – машиноп.;
Институт по балканистика към БАН – С. до проф. Т. Боров – С.
С молба Боров да изпрати своите коментари по изпратените бележки и класификационна схема.
А.е. 998, л. 1–6; 3 док.; 23 дек. 1958 г. 6 септ., 10 септ. 1962 г. ; писма с плик – машиноп., нем. ез.;
Институт по библиотекознание към философския факултет на Хумболтовия университет – Берлин
до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година; изпратена снимка на участниците в библиотечна конференция в
Берлин (май 1962 г.); с молба да изпрати текста на доклада на своя институт; с благодарност за навременно
изпратен доклад с резюме на немски и руски език.
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А.е. 999, л. 1–2; 1 док.; 30 септ. 1970 г.; писмо с плик – машиноп., чеш. ез.; Институт по езикознание и литература към Чехословашката академия на науките – Прага до проф. Т. Боров – С.
С информация за излязъл сборник от VІ международен конгрес по славянски филологии в Прага и
обяснение за цената и как може да го поръча.
А. е. 1000, л. 1–2; 1 док.; 29 септ. 1961 г.; писмо с плик – машиноп.; Институт за история към
БАН – С. до проф. Т. Боров – С.
Канят Боров да присъства на заседанието на участниците по съставянето на сборника по случай
200-годишнината от написването на „История Славянобългарска“.
А.е. 1001, л. 1–2; 1 док.; дек. 1963 г.; поздравителна карта с плик – машиноп.; Институт по история на БКП при ЦК на БКП – С. до проф. Т. Боров – С.
Честитят Нова година.
А.е. 1002, л. 1–7; 4 док.; авг. 1971 г.; програма, регистрационни карти – печатно, англ. и рус. ез.;
Институт по история на естествознанието и техниката – Москва до проф. Т. Боров – С.
Във връзка с провеждането на ХІІІ международен конгрес по исторически науки.
А.е. 1003, л. 1–2; 1 док.; [1960 г.]; поздравителна карта с плик – печатно, рум. ез.; Институт по
математика към Румънската академия на науките – Букурещ до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година.
А.е. 1004, л. 1; 1 док.; [1957 г.]; писмо – машиноп.; Институт по минно проектиране – С. до проф.
Т. Боров – С.
С молба да изпрати сведение за инж. Любен Иванов Стойчев.
А.е. 1005, л. 1–3; 1 док.; 22 дек. 1962 г.; поздравителна карта с плик – машиноп., печатно, словенски ез.; Институт по образование и журналистика към Карловския университет – Прага до проф.
Т. Боров – С.
Честитят Нова година.
А.е. 1006, л. 1–50; 25 док.; дек. 1959...27 окт. 1986 г., б.д.; писма с пликове, писма отговор, покани, справка, поздравителни карти, програма, бележки, разписка – ръкоп., машиноп., печатно, чернови, бълг. и рус. ез.; Институт по руска литература (Пушкинский дом) към Академия на науките
на СССР, проф. Т. Боров – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия, С. до проф. Т. Боров, Институт
по руска литература (Пушкинский дом) към АН на СССР – С., Ленинград (дн. Санкт Петербург),
Русия.
Честитят Нова година и 9 септември; поздравяват го по случай 60-годишнината му; благодари за
поздравленията; във връзка с полученото от Боров писмо и изпратените библиографски сведения за И. А.
Гончаров; относно отбелязване на 75 години от рождението и 55 години научна дейност на проф. Варвара
Адрианова-Перетц; Боров я поздравява; във връзка с честването на 90 години от рождението и 70 години
научна дейност на проф. Николай Пиксанов; за участие в конференция на тема „Начини за изучаване на
руската литература Х–ХVІІ в.“, посветена на 80 години от рождението на проф. Варвара Перетц; относно
честването на 75 и 80 години  от рождението и 55, 60 години научна дейност на акад. Дмитрий Сергеевич
Лихачов.
А.е. 1007, л. 1–3; 3 док.; 9 ян. 1961 г., 16 февр. 1961 г., 25 дек. 1964 г.; писмо, писмо отговор, поздравителна карта – ръкоп., машиноп., чернова, бълг. и рус. ез.; Институт по славяноведение (проф.
Д. Марков), проф. Т. Боров – Москва, С., до проф. Т. Боров, проф. Д. Ф. Марков (Институт славяноведения) – С., Москва.
Поздравява Боров по случай 60-годишнината му; благодари за пожеланията; честитят Нова година.
А.е. 1008, л. 1–13; 8 док.; 25 ян. 1965... 26 септ. 1966 г.; поздравителни карти, писма с плик, бележки, разписка – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и итал. ез.; Институт по славянски филологии
(Рикардо Пиккио), Т. Боров – Рим, С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравява Боров по случай Нова година; с молба да му окаже съдействие в процеса на неговата
работа и благодари за изпратената библиография за Черноризец Храбър.  
А.е. 1009, л. 1–2; 3 док.; 9 ноем. 1959, 16 ноем. 1959 г., 24 ноем. 1959 г.; писмо, резолюция, писмо
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отговор – ръкоп., машиноп., чернова, бълг. и фр. ез.; Институт по славянски филологии, проф. Т.
Боров – Париж, С. до проф. Т. Боров, Институт по славянски филологии – С., Париж.
Благодарности за изпратени публикации.
А.е. 1010, л. 1–21; 4 док.; б.д.; адрес, брошури, плик – печатно, ориг., англ., фр. и нем. ез.; Международен институт за мелиорация и подобряване на земята – Вагенинген, Холандия до проф. Т.
Боров – С.
Със сведения за адреса на университета, целите на института.
А.е. 1011, л. 1; 1 док.; 17 март 1964 г.; писмо – машиноп., нем.ез.; Институт за Югоизточна Европа – Мюнхен, Германия до проф. Т. Боров – С.
Изказване на благодарности за съвместна работа през изминалата година.
А.е. 1012, л. 1–10; 6 док.; 1986, б.д.; брошура, талон, плик за писмо – печатно, англ.ез.; Американски библиографски институт – Северна Каролина, САЩ до проф. Т. Боров – С.
Относно ползите от членството; за намаление.
А.е. 1013, л. 1–2; 1 док.; 27 окт. 1969 г.; удостоверение – печатно, машиноп.; Археологически
музей и институт – С. до проф. Т. Боров – С.
За получена златна халка, намерена в с. Калипетрово, Силистренско.
А.е. 1014, л. 1; 1 док.; 29 март 1954 г.; съобщение – ръкоп., машиноп.; Архивен институт към
БАН – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно издаване на известия.
А.е. 1015, л. 1–13; 9 док.; 15 юли 1934...13 дек. 1937 г.; преписка – ръкоп., машиноп., бълг. и ср.
ез.; Балкански институт – Белград до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Балкански институт –
Белград.
Относно книга на френски език; изложение на „Българските каталози и книги“; получено писмо;
изпратена статия.
А.е. 1016, л. 1–23; 13 док.; 19 дек 1957...21 окт. 1960 г.; картички, преписка – ръкоп., машиноп.,
бълг. и ср. ез.; Библиографски институт – Белград до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Библиографски институт – Белград.
Поздравления за Нова година; Първи май; новата сграда на библиотека в Белград.
А.е. 1017, л. 1–2; 2 док.; 12 ян. 1961 г., 21 окт. 1960 г.; картички, преписка – ръкоп., машиноп.,
фр.ез.; Библиографски институт – Варшава до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Библиографски
институт – Варшава.
Поздрав за годишнина.
А.е. 1018, л. 1–27; 17 док.; 4 ян. 1959...23 дек. 1961 г.; писма, преписка – ръкоп., машиноп., печатно, нем. и рус.ез.; Институт по библиотечни науки към Хумболтовия университет – Берлин до
проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Институт по библиотечни науки към Хумболтовия университет
– Берлин.
Относно г-жа Йорданова, която е завършила езиков курс по немски; относно изпращане и изпратени брошури; поздрав за предстоящия юбилей; благодарности за поздравленията; покана за конференция;
забавяне на материали за конференция; проведена конференция; изпратени реферати от конференцията.
А.е. 1019, л. 1–27; 17 док.; 22 февр. 1962...14 юли 1969 г.; писма, преписка, картичка, некролог –
ръкоп., машиноп., печатно, нем.ез.; Институт по библиотечни науки към Хумболтовия университет
– Берлин до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Институт по библиотечни науки към Хумболтовия
университет – Берлин.
Благодарности за написани мисли за библиотечните дисциплини; недоволство от превод; работни
езици за предстояща конференция; изпратени реферати; благоданости за изпратени пожелания за Нова
година; изпращане на материали; за Нова година; за д-р Рут Унгер; обмен на студенти.
А.е. 1020, л. 1–3; 2 док.; 20 март 1962 г., б.д.; писмо, бележка – ръкоп., машиноп.; Висш медицински институт – С. до проф. Т. Боров – С.
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Относно заседание за отчитане на резултати от прегледа на библиотеките при висшите учебни
заведения.
А.е. 1021, л. 1–3; 2 док.; 28 апр. 1961г.; пощ. карта – ръкоп., машиноп.; Висш институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Първи май.
А.е. 1022, л. 1–30; 11 док.; 20 окт. 1956г.; покана, писмо, съобщение, преписка, изказване – ръкоп., машиноп.; Висш финансово-стопански институт – Свищов до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров до
Висш финансово-стопански институт – Свищов.
По случай 20-годишнината от основаването на института; организиран семинар за повишаване
квалификацията на асистентите; предстояща лекция; преименуване на институтската библиотека на името
на акад. Н. Михов; на тържеството по случай наименуване на библиотеката при ВФСИ – Свищов на името
на акад. Н. Михов.
А.е. 1023, л. 1–2; 1 док.; 30 ян 1961 г.; писмо – ръкоп., машиноп.; Датски институт за международна обмяна на научни и литературни публикации – Копенхаген до проф. Т. Боров – С.
По повод 60-годишнината на Т. Боров.
А.е. 1024, л. 1–2; 1 док.; 17 дек. 1962 г.; писмо – машиноп., бълг. и нем.ез.; Добруджански селскостопански институт – Толбухин (дн. Добрич) до проф. Т. Боров – С.
За напускането на Стефка Сълева, битовите условия в института.
А.е. 1025, л. 1–6; 2 док.; 1963 г., 1964 г.; пощ. карти – машиноп., печатно, нем.ез.; Документален
институт към Германската академия на науките – Берлин до проф. Т. Боров – С.
Поздрави за Нова година.
А.е. 1026, л. 1–6; 5 док.; 6 апр. 1977...10 юни 1981 г.; покани, програма – машиноп., печатно;
Държавен библиотекарски институт – С. до проф. Т. Боров – С.
За юбилейно тържество по случай 25-годишнината на ДБИ, симпозиум на тема „Актуални проблеми на библиотечното образование“.
А.е. 1027, л. 1; 1 док.; 1937 г.; писмо – машиноп., печатно, бълг. и англ.ез.; Еврейски научен институт – б.м. до проф. Т. Боров – С.
Относно копие от книга.
А.е. 1028, л. 1; 1 док.; 11 юни 1959 г.; писмо – машиноп., печатно, нем.ез; Исторически институт
към Университета в Рощок – Рощок, Германия до проф. Т. Боров – С.
Благодарности за получена история на България.
А.е. 1029, л. 1–5; 4 док.; 26 юли 1955...12 окт. 1978 г.; писма, покана – машиноп., печатно; Икономически институт към БАН – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно прието предложение за студия в сборник; изпращане на отчет; възпоменателно събрание,
посветено на 80-годишнината от рождението на чл. кор. проф. Т. Владигеров.
А.е. 1030, л. 1–14; 7 док.; 21 февр. 1961...29 ян. 1982 г.; преписка, картичка, покана – машиноп.,
печатно, ръкоп., рус. ез.; Ленинградски държавен библиотечен институт – Ленинград до проф. Т.
Боров – С.
Поздравления и благодарности по случай юбилея; по случай 1 май.
А.е. 1031 свободна архивна единица
А.е. 1032, л. 1; 1 док.; 22 дек. 1960 г.; писмо – машиноп., ръкоп., фр. ез.; Международен институт
уеднаквяване на частното право – Рим до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за юбилей.
А.е. 1033, л. 1–6; 4 док.; 1960...1961 г.; картичка, преписка – машиноп., ръкоп., рус. ез.; Московски държавен библиотечен институт – Москва до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Московски
държавен библиотечен институт – Москва.
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Поздрав за Нова година; поздрав за юбилей.  
А.е. 1034, л. 1–18; 14 док.; 1949...5 апр. 1952 г.; телеграми, негролог, сметка, писмо – машиноп.,
ръкоп., печатно; Научен институт „Христо Ботев“ – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за имен ден; на Георги Димитров; статия на тема „Изданията на Ботевите съчинения“; пътуване до Калофер; изнесена сказка и определяне на отпуските в Института; Браилска изложба.
А.е. 1035, л. 1–3; 2 док.; 1 ян. 1972 г., б.д.; писмо, бележка – машиноп., ръкоп., печатно; Научноизследователски институт по полиграфия и книгознание – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно включването му в Научния съвет; брой научни сътрудници.
А.е. 1036, л. 1–2; 2 док.; 18 апр. 1959 г., 10 юли 1959 г.; писма – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Немски библиографски инсттут – Лайпциг, Германия до проф. Т. Боров – С.
Благодарности за преработена библиография, молба за изпращане на коригиран ръкопис.
А.е. 1037, л. 1; 1 док.; 7 ноем. 1946 г.; покана – печатно, бълг. и фр.ез.; Образователен институт
„Светлина“ – С. до проф. Т. Боров – С.
За откриването на института.
А.е. 1038, л. 1; 1 док.; 1962 г.; поздравителна картичка – печатно, рум. и рус. ез.; Румъно-съветски научен институт – б.м. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1039, л. 1–3, 1 док.; 25 дек. 1966 г.; картичка – печатно, ръкоп., итал. ез.; Славистичен институт към Римски университет – Рим до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1039а, л. 1–2; 1 док.; 1967 г.; некролог – печатно, машиноп., фр. ез.; Институт за славянски
проучвания към Парижкия университет – Париж до проф. Т. Боров – С.
С известие за смъртта на Андре Мазон.
А.е. 1040, л. 1; 1 док.; 20 окт. 1951 г.; писмо – печатно, фр. ез.; Социологически институт – Брюксел до проф. Т. Боров – С.
Изказване на благодарности.
А.е. 1041, л. 1–22; 10 док.; 1949...1985 г.; покани – печатно, ръкоп.; Унгарски културен институт
– С. до проф. Т. Боров – С.
По случай 100-годишнината от смъртта на Ш. Петьофи; литературно-музикална вечер; чай по случай гостуване на унгарски музиканти.
А.е. 1042, л. 1–5; 2 док.; ян. 1949 г.; покани – печатно, ръкоп., бълг. и фр. ез.; Френски институт
– С. до проф. Т. Боров – С.
За сказка; изложба.
А.е. 1043, л. 1–2; 1 док.; юли 1948 г.; покана – печатно, фр. ез.; Френски институт и Алианс
франсез – С. до проф. Т. Боров – С.
За възпоменателна церемония.
А.е. 1043а, л. 1–3; 1 док.; б.д.; пощ. карта – печатно, англ. и китайски ез.; Институт за научна
информация – Пекин до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1044, л. 1–3; 1 док.; 12 дек. 1969 г.; покана – печатно.; Централен институт за научно-техническа информация – С. до проф. Т. Боров – С.
Юбилейна сесия.
А.е. 1044а, л. 1–4; 2 док.; 17 дек. 1948 г., дек. 1949 г.; пощ. карти – печатно; Шведски институт
– Стокхолм до проф. Т. Боров – С.
С пожелания за весела Коледа и Нова година.
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А. е. 1045 свободна архивна единица
А.е. 1046, л. 1–7; 4 док.; 26 дек. 1957...14 ян. 1962 г.; писмо, пощ. карта, телеграма – печатно,
ръкоп., ср.ез.; Югославски библиографски институт – Белград до проф. Т. Боров – С.
С благопожелания; за Нова година.
б.м.

А.е. 1047, л. 1; 2 док.; б.д.; бележка – ръкоп., бълг. и нем.ез.; Ирина – б.м. до проф. Т. Боров –
По лични въпроси; относно българо-немско културно сближаване.

А. е. 1048, л. 1–2; 1 док.; 1984 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Цонко Истатков – С. до проф. Т.
Боров – С.
Пожелания за Нова година.
А. е. 1049, л. 1–14; 7 док.; 1961...1970 г.; писма, пощ. картички, визитна картичка – машиноп.,
печатно, ръкоп., ср. ез.; Слободан Йованович – Белград до проф. Т. Боров – С.
За изнесена от Т. Боров лекция, поздравления за Нова година.
А.е. 1050, л. 1–2; 1 док.; 22 май 1955 г.; писмо – ръкоп.; Д. Йонков – С. до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за секретарско място във Философския институт при БАН.
А. е. 1051, л. 1; 1 док.; 1954 г.; телеграма – печатно, машиноп.; М. Йонков – С. до проф. Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
Русе.

А.е. 1052, л. 1–3; 1 док.; 27 февр.1918 г.; писмо – ръкоп.; А. Йончев – Лом до проф. Т. Боров –
Със сведения за годеж на брата на А. Йончев.

А.е. 1053, л. 1–2; 1 док.; 1 окт. 1940 г.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Иван Йончев – С. до
проф. Т. Боров – С.
Със сведения за ходатайство за работа.
А.е. 1054, л. 1–2; 1 док.; 30 ян. 1982 г.; писмо – ръкоп.; Цветана Йончева – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления по случай годишнина.
А.е. 1055, л. 1–2; 1 док.; 16 юли 1968 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно; Йончеви – Швеция до
проф. Т. Боров – С.
Поздрави от Швеция от негови студенти.
А.е. 1056, л. 1–4; 2 док.; 19 март 1948 г., б.д.; телеграми – печатно, машиноп.; Йордан – С., Видин
до проф. Т. Боров – С.
Честити имен ден и с пожелания за дълги дни.
А.е. 1057, л. 1–3; 2 док.; 3 дек. 1931 г., 23 дек.1941 г.; писма – ръкоп.; Велико Йорданов – б.м, С.
до проф. Т. Боров – б.м., С.
По лични въпроси, молба за услуга.
А.е. 1058, л. 1–5; 2 док.; б.д.; визитна картичка, пощ. карта – печатно, ръкоп.; Георги Йорданов
– С. до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1059, л. 1–4; 2 док.; 29 март 1919 г., 3 май 1919 г.; писма – ръкоп.; Радко Йорданов – Лом до
проф. Т. Боров – С.
Молба за услуга и явяване в Университета.
А.е. 1060, л. 1–2; 1 док.; 1936 г.; писмо – ръкоп., печатно; Сара Йорданова – Лом до проф. Т.
Боров – С.
Благодарности и хубави пожелания.
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А.е. 1061, л. 1; 1 док.; 25 юли 1918 г.; поздравителна карта – ръкоп., печатно; Йосиф – б.м. до
проф. Т. Боров – Лом.
За получено писмо и поздравления.
А.е. 1062, л. 1; 1 док.; 1916 г.; снимка – ръкоп.; Бернард Йосиф – б.м. до проф. Т. Боров – б.м.
С автограф за спомен.
А.е. 1063, л. 1–2; 1 док.; 1980 г.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Веселин Йосифов – С. до
проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1064, л. 1–16; 7 док.; 18 февр...18 окт. 1971 г.; писма, поздравителна карта, преписка – ръкоп., машиноп.; Йото Йотов – Троян, Малгобек, Русия до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Йото
Йотов – Троян, Малгобек, Русия.
С философски разсъждения, поздрав за Т. Боров, за порядките в Ингушетия, по лични въпроси.
А.е. 1064, л. 17–36; 10 док.; 27 авг. 1972...18 окт. 1981 г.; писма, поздравителна карта, преписка –
ръкоп., машиноп.; Йото Йотов – Грозни, Чечения, Малгобек, Русия до проф. Т. Боров – С.; Т. Боров
– С. до Йото Йотов – Грозни, Чечения, Малгобек, Русия.
По лични въпроси, стихотворение, поздрав за 9 септември, снимка с автограф; поздрав за Нова
година; лични въпроси.
А.е. 1065, л. 1; 1 док.; 26 март 1930 г.; картичка – ръкоп., печатно.; П. Йоцов – С. до проф. Т.
Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 1066, л. 1–16; 8 док.; 30 юни 1949...14 февр. 1968 г.; писма – ръкоп., печатно; Йозеф Кабрада
– Хавличкув брод, ЧССР (дн. в Чехия) до проф. Т. Боров – С.
Относно изпратена статия върху трудовете на Н. Михов; получен сборник в чест на акад. Н. Михов; благодарности за изпратени поздрави по случай новата 1961 година.
А.е. 1067, л. 1–7; 5 док.; 3 юли 1922, б.д.; писма, пощ. карти, покана – ръкоп., печатно; Христо
Каварналиев – С. до проф. Т. Боров – С.
С молба за изпращане на клишета; за изложба.
А.е. 1068, л. 1–17; 9 док.; 30 дек. 1962, б.д.; поздравителни карти, телеграми – ръкоп., печатно;
М. Кадънкова – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година и рожден ден.
А.е. 1069, л. 1–23; 10 док.; 28 дек. 1966, б.д.; поздравителни карти, телеграма, покана – ръкоп.,
печатно; М. Кадънкова – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година, откриване на изложба на Васил Радославов.
А.е. 1070, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп., печатно; Кадънкови – С., до проф. Т. Боров – С.
Пожелания за здраве и творчески успехи.
А.е. 1071, л. 1–2; 2 док.; 2 февр. 1921 г., 9 дек. 1954 г.; писма – ръкоп.; Хр. Казанджиев – б.м,
Пловдив до проф. Т. Боров – С.
Относно посещение на театър; изпратен портрет и сведения за д-р Никола Ив. Василиев.
А.е. 1072, л. 1–6; 3 док.; 1942, б.д.; визитни картички – ръкоп., печатно; д-р Рачо Казански – С.,
Свищов до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1073, л. 1–15; 13 док.; 1942...27 юли 1983 г.; визитна картичка, поздравителни карти, телеграми, некролог – ръкоп., печатно; Димо Казасов – С., Свищов до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за празника на просветата; съболезнования за Ценко; поздрав за 1  март; на Димо Казасов.
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А.е. 1074, л. 1–8; 6 док.; 14 дек. 1966, б.д.; поздравителни карти – ръкоп., печатно; Казасови –
Каракас, Венецуела, Варна до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за успеха на Иван; поздрави за Т. Боров.
А.е. 1075, л. 1–18; 12 док.; 7 ян. 1947, б.д.; радиограми, писма, поздравителна карта, телеграма
– ръкоп., печатно; С. Кайнаров – Стокхолм, Долна баня, Париж до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за празниците; служебни и лични въпроси; поръчка на машини; изпращане на книга.
А.е. 1076, л. 1–15; 5 док.; 5 авг. 1948...16 авг. 1977 г.; писма, пощ. карта, телеграма – ръкоп., печатно; Кайнарова – Стокхолм, Долна баня до проф. Т. Боров – С.
По лични въпроси; поздрав за рожден ден; адреси на Арне и Йохан Санде.
А.е.. 1077, л. 1–2; 1 док.; 1935 г.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Никола Кайряков – С. до
проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1078, л. 1–3; 2 док.; 1942 г., б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Стефан Калайджиев
– С. до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1079, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1960 г., б.д.; поздравителна карта – ръкоп., печатно; Е. Калбе –
Лайпциг, Германия до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1080, л. 1–3; 2 док.; 18 юли 1943 г., б.д.; поздравителни карти – ръкоп., печатно; Илия Калев – Мюнхен, Германия, С. до проф. Т. Боров – С.
Лични въпроси; поздрав за Нова година.
А.е. 1081, л. 1–15; 8 док.; 1971 г., б.д.; визитни картички, пощ. карти, покана – ръкоп., печатно;
Калина Малина – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година; за честване на 75-годишнината от рождението на литературния историк Д. Б. Митов.
А.е. 1082, л. 1–2; 2 док. 1968 г., 5 февр. 1973 г.; пощ. карти – ръкоп., печатно; Калинка – Варшава, Страсбург до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1083, л. 1–4; 3 док.; 17 юни 1938, 2 окт. 1946 г.; съобщения – ръкоп., печатно; Димитър Калинов – С., б.м. до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за изпратена статия; невъзможност да присъства на заседание.
А.е. 1084, л. 1–2; 2 док.; 25 февр. 1950 г., 28 февр. 1958 г.; телеграми – ръкоп., печатно; Калинови
– С., б.м. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за имен ден.
А.е. 1085, л. 1–16; 5 док.; 18 септ. 1939...20 авг. 1979 г.; писма – машиноп.; Стефан Калпакчиев –
С., Стара Загора до проф. Т. Боров – С.
По лични въпроси, спомени относно кореспонденцията между С. Калпакчиев и Кирил Христов.
А.е. 1086, л. 1–8; 2 док.; 29окт. 1929 г., 15 ноем. 1929 г.; писмо, плик – машиноп., нем. ез.; Р. Калтофен – Дрезден, Германия до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за изпратена студия за каталунската литература и преглед на „Съвременната югославска литература“; „Възраждане на каталунската литература“.
А.е. 1087, л. 1–22; 19 док.; 12 март 1945, б.д.; съобщения, сведение, покана – машиноп., ръкоп.,
печатно; Камара на народната култура – С. до проф. Т. Боров – С.
За конференция, изработване на проектозакон за Общ пенсионен фонд, заседание за разглеждане
на въпроси, свързани с учредяване на автономно държавно издателство, Общо събрание на Камарата на
народната култура, отзив за книгата на Л. Божков „България и Егейско море“, отлагане на Общото събрание на Камарата на народната култура.
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А.е. 1088, л. 1; 1 док.; юни 1923 г.; съобщение – ръкоп.; Камбуров – б.м. до проф. Т. Боров – С.
За оставена книга.
А.е. 1089, л. 1–2; 1 док.; 1962 г.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Евгений Каменов – С. до
проф. Т. Боров – С.
С поздрав за Нова година.
А.е. 1090, л. 1–4; 4 док.; 24 окт...1 дек. 1916 г.; пощ. карти – ръкоп., печатно; Страхил Каменов –
Враца до проф. Т. Боров – Лом.
По лични въпроси.
А.е. 1091, л. 1–47; 30 док.; 15 март...16 дек. 1917 г.; пощ. карти, писма – ръкоп., печатно; Страхил Каменов – Враца, С. до проф. Т. Боров – Лом, Русе.
Относно пристигане в Лом; поздрави; по лични въпроси; за ходене до София и липсата на музикална и литературна среда; за получени писма и картичка; за посещаване на лекции по руски език; получени
писма; молба да не пише на адреса на фирмата; пита дали може да го издържа два дни; поздрав за имен
ден и някои оценки в училище; молба за изпращане на пари.
А.е. 1092, л. 1–30; 21 док.; 14 ян...20 юли 1918 г.; пощ. карти, писма, телеграми – ръкоп., печатно; Страхил Каменов – Лом, С., с. Бешлий (дн. с. Байкал), Плевенско до проф. Т. Боров – Русе.
По лични въпроси; пътуване до София; пристигане в София; заминаване за Лом за наборна комисия; поздрав за имен ден; престой в Лом; пита за състоянието му.
А.е. 1093, л. 1–15; 11 док.; 4 февр. 1921...16 юли 1923 г.; пощ. карти, писма, телеграми – ръкоп.,
печатно; Страхил Каменов – Лом до проф. Т. Боров – С.
Да му изпрати английско-български речник; по лични въпроси; относно абонати, които не дават
пари; изпращане на пари и книги.
А.е. 1094, л. 1–22; 15 док.; 1928...3 юни 1937 г.; писма, записна заповед, пощ. картички – ръкоп.,
печатно, машиноп.; Страхил Каменов – Лом до проф. Т. Боров – Лом, С.
Поздрав за имен ден; за намалено пътуване с параход; поздрав за сватба; изплащане на сума; пътуване до Крайова; за хвърлена бомба в Лом; за хумористично описание във в. „Страж“, изпратени разписки.
А.е. 1095, л. 1–19; 11 док.; 1928...3 юни 1937 г.; писма, телеграма – ръкоп., печатно, машиноп.;
Страхил Каменов – Лом до проф. Т. Боров – С.
Относно поръчителство на баща му и абонамент на „Театр“ и „Новий мир“; посещение на Елин
Пелин в Лом; уреждане на въпроса с поръчителството; молба за услуга; по лични въпроси.
А. е. 1096, л. 1–13; 8 док.; 26 юли 1956...27 ян. 1972 г.; писма – ръкоп., печатно, машиноп.; Страхил Каменов – Лом до проф. Т. Боров – С.
С молба за изпращане на книга и помощ по личен въпрос; издирване на материали за Лом; за доставяне на книги на техния общ приятел Петър Славик; получена юбилейна книга и поздравления.
А.е. 1097, л. 1–14; 11 док.; б.д.; писма, визитни картички, бележки – ръкоп., печатно, машиноп.;
Страхил Каменов – Лом, Враца до проф. Т. Боров – С., Русе.
Относно изпращане на покани за „Развигор“; престой в Лом; изпращане на книги и убит подвързвач; уговорка за среща.
А.е. 1098, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно, фр.ез.; В. Каназирев – Париж до
проф. Т. Боров – б.м.
А.е. 1099, л. 1–2; 1 док.; 8 март 1939 г.; писмо – ръкоп.; Апостол Капитанов – С. до проф. Т.
Боров – С.
Извинява се за закъснение.
А.е. 1100, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – машиноп., ръкоп.; Христо Капитанов – С. до
проф. Т. Боров – б.м.
С пожелание за весели празници.
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А.е. 1101, л. 1–3; 2 док.; 22 дек. 1964 г., 25 ян. 1965 г.; преписка – ръкоп., машиноп; д-р К. Кантарев – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за издаването на „Български периодичен печат“ и пита дали ще има пълен азбучен
показалец.
А.е. 1102, л. 1–3; 2 док.; 30 авг. 1948 г., 22 юли 1953 г.; писма – ръкоп., машиноп; Кар... – С. до
проф. Т. Боров – С.
Относно назначаване на работа; използване на архив в Народното събрание, информира за продажба на хладилник западна марка.
А.е. 1103, л. 1–4; 2 док.; б.д.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Койка Каравелова – С. до
проф. Т. Боров – С.
А.е. 1104, л. 1; 1 док. б.д.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Карагушев – С. до проф. Т. Боров – С.
С пожелания за успех.
А.е. 1105, л. 1–2; 1 док.; 11 юли 1924 г.; писмо – ръкоп.; Кир. Карадашев – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно банкет в „Славянска беседа“.
А. е. 1106, л. 1; 1 док.; 29 юни 1979 г.; некролог – печатно; Карджови – С. до проф. Т. Боров – С.
За смъртта на Недялка Караджова.
А. е. 1107, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Стефан Каракостов – С. до
проф. Т. Боров – С.
С добри благопожелания.
А. е. 1108, л. 1–2; 1 док.; 18 ян. 1947 г.; писмо – печатно, ръкоп.; Ангел Каралийчев – С. до проф.
Т. Боров – С.
Относно ходатайство за работа.
А.е. 1109, л. 1–2; 1 док.; 18 дек. 1973 г.; известие – печатно; В. Каралийчева – С. до проф. Т.
Боров – С.
За годишнина от смъртта на Ангел Каралийчев.
А.е. 1110, л. 1-2; 1 док.; 1949 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; проф. Петру Караман – б.м.
до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1111, л. 1–2; 1 док. 1923 г.; покана – печатно; Димитър Каранджов – С. до проф. Т. Боров – С.
За сватба.
А. е. 1112, л. 1–2; 1 док.; 26 септ. 1945 г.; писмо – ръкоп.; Л. Каранова – Ловеч до проф. Т. Боров – С.
Благодарности за двата месеца, прекарани в ББИ.
А.е. 1113, л. 1–2; 1 док.; 26 септ.1945 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Ефрен Каранфилов
– С. до проф. Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година.
А.е. 1114, л. 1–7; 5 док. 10 авг. 1944...1975 г.; бележки, писмо, картичка – печатно, ръкоп.; Г. Караславов – С. до проф. Т. Боров – С.
За даване на кушетка и дюшек; избирателна карта; покана за обяд; поздравления за Нова година.
А.е. 1115, л. 1–8; 4 док.; 31 дек. 1973...1979 г.; картичка, визитна картичка – печатно, ръкоп.;
Слав Караславов – С. до проф. Т. Боров – С.
С пожелания за Нова година.
– С.

А.е. 1116, л. 1–3; 1 док.; 11 март 1979 г.; известие – печатно; Караславови – С. до проф. Т. Боров
За смъртта на Яна Караславова.
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А. е. 1117, л. 1–5; 3 док.; 2 септ. 1981, 23 септ. 1981 г. ; преписка, писмо –машиноп., ръкоп.; Караславови – С., Ямбол до проф. Т. Боров – С.
Относно биография на писателя Матвей Вълев.
А.е. 1118, л. 1; 1 док.; 26 ян. 1961 г.; поздравителна карта – машиноп., ръкоп.; К. Каруцин – С.
до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за получено отличие.
А. е. 1119, л. 1–2; 1 док.; 1976 г.; покана – машиноп., ръкоп., фр.ез.; Йохан Карч – б.м. до проф.
Т. Боров – С.
За коктейл.
А.е. 1120, л. 1–2; 1 док.; 12 окт. 1949 г.; писмо – ръкоп.; Петър Карчев – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно заплата, каса, две годишнини на сп. „Ново време“.
А.е. 1021, л. 1–3; 3 док.; 5 март 1937, б.д.; преписка, запис на заповед – машиноп., печатно;
Каса, кооперативна при съюза на служителите на БЗКБ – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно молбата му да не бъде вписван в списъците на касата; изплащане на сума.
А.е. 1122, л. 1–2; 2 док.; февр. 1962 г., 25 апр. 1962 г.; преписка – машиноп., ръкоп., рус. и фр. ез.;
Катедра по библиотекознание – Университет Будапеща – Будапеща до проф. Т. Боров – С.
Относно издания в областта на библиотекознанието.
А.е. 1123, л. 1–7, 3 док.; 30 окт. 1958 г., 24 май 1972 г.; писма, поздравителна карта – машиноп.,
ръкоп., печатно, рус. ез.; Катедра по библиотекознание – Карлов университет – Прага до проф. Т.
Боров – С.
Относно издаването на бюлетин по въпросите на библиотечното образование; поздрав за Нова
година; учебните програми в Катедрата по библиотекознание.
А.е. 1124, л. 1–8; 4 док.; б.д.; телеграми – машиноп., печатно; Сътрудниците от Катедра по библиотекознание и библиография – Софийски университет – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година, имен ден.
А.е. 1125, л. 1; 1 док.; 7 окт. 1985 г.; съобщение – ръкоп., печатно, англ.ез.; Катедра за математически методи и физика – Варшавски университет – Варшава до проф. Т. Боров – С.
Относно получена статия.
А.е. 1126, л. 1–7; 3 док.; 23 дек. 1959, 22 дек. 1966 г.; поздравителни карти – ръкоп., печатно,
чеш., рус. и англ.ез.; Катедра по журналистика и библиотекознание – Университет „Коменски“ –
Братислава до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1127, л. 1; 1 док.; 11 юли 1922 г.; писмо – ръкоп.; А. Катерински – гара Черепиш до проф.
Т. Боров – С.
Относно изпратена книга за Ботевата чета.
А.е. 1128, л. 1–7; 7 док.; 20 окт. 1923, б. д.; бележки, телеграми – ръкоп., печатно; Катя – б.м. до
проф. Т. Боров – С.
Относно посещение у Боров; даване на кюнци за печка; поздрав за имен ден.
А.е. 1129, л. 1–4; 3 док.; 30 авг. 1957...4 апр. 1962 г.; бележки – ръкоп., печатно; Н. Кафтанджиев
– б.м., С. до проф. Т. Боров – С.
Относно свободно място по разпределение; среща със съпругата на Борис Милев, която следва във
Франция библиография; тържество на българо-френската културна дружба.
А.е. 1130, л. 1–4; 3 док.; 30 март 1945...6 ян. 1949 г.; писма – ръкоп., печатно; Г. Кацаров – С.
до проф. Т. Боров – С.
Относно предаване на книжки; донасяне на списание от СССР; благодарности за пожеланията по
случай Нова година, прочетена статия.
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А.е. 1131, л. 1–4; 2 док.; 30 март 1945 г., 6 ян. 1949 г.; визитни картички – ръкоп., печатно; Д.
Кацаров – С. до проф. Т. Боров – С.
С поздрав за имен ден и Възкресение Христово.
А.е. 1132, л. 1–7; 6 док.; 25 март...12 авг. 1974 г.; писма, бележка, фактура – ръкоп., печатно, бълг.
и нем.ез.; Д. Кацаров – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно изпратена книга; направена рекламация; електрически радиатор.
А.е. 1133, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Н. Кацарови – Лом до проф.
Т. Боров – С.
Поздравления за Коледа и Нова година.
А.е. 1134, л. 1–2; 1 док.; б.д.; картичка – ръкоп., печатно, рус. ез.; А. Ква... – Ленинград (дн.
Санкт Петербург), Русия до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1135, л. 1–6; 3 док.; 6 дек. 1944, б.д.; писма, визитна картичка – ръкоп., печатно; Василка
Кертева – Калофер до проф. Т. Боров – С.
Със сведения  за зает нов пост, библиотеката на Н. Начов; описание на книги от библиотеката на
Н. Начов; поздравления за Рождество Христово.
А.е. 1136, л. 1; 1 док; б.д.; бележка – ръкоп., печатно, бълг. и фр. ез.; Кико – б.м. до проф. Т. Боров – б.м.
Със сведения за уговорка. Бележката е написана върху кутия от цигари.
А.е. 1137, л. 1; 1 док.; 1962 г.; визитна картичка – печатно, шв. ез.; Ф. Килберг – Упсала, Швеция
до проф. Т. Боров – б.м.
Със сведения за проф. Ф. Килберг.
А.е. 1138, л. 1–26; 11 док.; 1920...1940 г.; писма, визитна картичка – ръкоп.; Ст. Кинтишев – Виена до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за пристигането му във Виена; изпълнението на задължения; изпращане на вестник;
получени пари и издаваната там литература; поздравления за първа рожба; поздрав за имен ден.
А.е. 1139, л. 1–47; 27 док.; 1917...1944 г. поздравителни карти, писма – ръкоп, печатно, бълг. и
фр. ез., Цв. Кинтишев – Пещера, С., Скопие до проф. Т. Боров – Русе, С., Лом.
Със сведения за лични въпроси; поздрави за Нова година; с молба за заем от 2000 лв.; упреци за
малодушие.
А.е. 1140, л. 1–2; 2 док.; 23 авг. 1939 г., б.д.; бележка, поздравителна карта – ръкоп, печатно; Р.
Кинтишева – Варна, б.м. до проф. Т. Боров – С.
Относно покана за обяд на Цветница; пожелания от Варна.
А.е. 1141, л. 1–8; 7 док.; 1923, 1924 г., б.д.; пощ. карти – ръкоп., печатно; Пенка Кирова – Варна,
Пловдив, Бачково, Карлово до проф. Т. Боров – Лом, С.
Поздрави от Варна; Пловдив; Бачково; Карлово.
А.е. 1142, л. 1–13; 6 док.; 1956...1969 г.; писма, визитни картички, покана – ръкоп., печатно,
машиноп.; патриарх Кирил – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно благодарности за новогодишни поздравления; по случай 30 години архиерейско служение; тържествено заседание по случай 1100 години от смъртта на Константин Философ.
А.е. 1143, л. 1–23; 13 док.; 1948...1981 г., некролози, карти, писма – ръкоп., печатно; Киркови – С.
до проф. Т. Боров – С.
Относно смъртта на Евстати Кирков; Татяна Киркова; среща за обяд; поздрави за Нова година;
лични въпроси.
А.е. 1144, л. 1–3; 2 док.; 20 апр. 1934 г., 14 май 1934 г.; писма – ръкоп.; Николай Кирмидчиев – с.
Бранковци, Видинско, С. до проф. Т. Боров – С.
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С молба за отпечатване на статия във в. „Мира“ за бесарабските българи; благодарности за поместената статия.
А.е. 1145, л. 1–3; 3 док.; 1928...1931 г.; телеграми – машиноп., ръкоп., печатно; Митко Киров –
б.м. до проф. Т. Боров – Лом, С.
Поздравления за имен ден, присъединяване към всеобщата радост.
А.е. 1146, л. 1–2; 1 док; 3 юни 1923 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно; Ст. Киров – Виена до проф.
Т. Боров – С.
Относно отиването на Р. Алексиев във Виена.
А.е. 1147, л. 1–85; 44 док.; 1952...1987 г.; писма, поздравителни карти, телеграма – ръкоп., печатно, машиноп.; Елена Кирова – Русе, С., Москва, Варшава, Прага, Берлин, Истанбул до проф. Т.
Боров – С.
Със сведения за контакти с Народната библиотека във Варшава, поздрави за имен ден; посещение
в Берлин; поздравления за Нова година.
А.е. 1148, л. 1; 1 док.; [1949 г.]; телеграма – машиноп., печатно; Китова – С. до проф. Т. Боров – С.
Поздравления за имен ден.
А.е. 1149, л. 1; 1 док.; 22 ноем. 1942 г.; карта – ръкоп., печатно; Китраянов – Варна до проф. Т.
Боров – С.
Относно изпратена книга.
А.е. 1150, л. 1–2; 1 док.; 29 май 1929 г.; писмо – машиноп.; Кицов – Берлин до проф. Т. Боров – С.
По лични въпроси, направени коректури, впечатления от Берлин.
А.е. 1151, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Джеймс Кларф – б.м. до проф.
Т. Боров – б.м.
Със сведения за Дж. Кларк.
А.е. 1152, л. 1–10; 6 док.; 1937...1942 г., писма, визитна картичка – печатно, ръкоп.; Джеймс
Кларк – Шумен, С. до проф. Т. Боров – С.
Относно излизането на сп. „Библиотекар“; провеждането на научна конференция в Шумен; поздравления за Нова година.
А.е. 1153, л. 1–12; 1 док.; 1962 г.; издание – печатно; Тьонес Клеберг – Упсала, Швеция до проф.
Т. Боров – С.
Сребърна библия на Упсала.
А.е. 1154, л. 1–4; 2 док.; 1939 г., 1941 г.; покани – ръкоп, печатно, бълг. и фр.ез.; Клуб на българските читателки – С. до проф. Т. Боров – С.
За мартенска вечер; чай.
А.е. 1155, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – машиноп., шв. ез.; Дискусионен клуб „Каролина“ – б.м. до
проф. Т. Боров – б.м.
Относно лекция, която трябва да изнесе.
А.е. 1156, л. 1–2; 1 док.; 1947 г.; покана – печатно, ръкоп.; Клуб Камара на народната култура –
С. до проф. Т. Боров – б.м.
За общо годишно събрание.
А.е. 1157, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – печатно; Културен клуб при Софийския държавен университет – С. до проф. Т. Боров – С.
За концерт от възпитаници на интерната за даровити деца и юноши.
А.е. 1158, л. 1–4; 3 док.; 1947 г.; покани – печатно, ръкоп.; Клуб „Септември“ – С. до проф. Т.
Боров – С.
За концерти.
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А.е. 1159, л. 1–2; 1 док.; 1947 г.; покана – печатно; Линдън Клуг – С. до проф. Т. Боров – С.
За коктейл.
А.е. 1160, л. 1–2; 2 док.; 1947 г.; покана, докладна записка – печатно, ръкоп.; Линдън Клъф – С.
до проф. Т. Боров – С.
За детско коледно тържество и нареждане на Т . Боров до Христо Тренков за отговор; изпълнение
на нареждането.
А.е. 1161, л. 1–16; 7 док.; 1941...1947 г.; покани – печатно, ръкоп.; Столичен кмет – С. до проф.
Т. Боров – С.
За откриване на Градската библиотека и Картинна сбирка; тържествено утро по случай 67-годишнината от Освобождението на София; тържествено утро по случай 69-годишнината от Освобождението на
София.
А.е. 1162, л. 1–2; 1 док.; 1940 г.; поздравителна карта – ръкоп.; Книговезница „Т. Ив. Карагьозов“ – б.м. до проф. Т. Боров – б.м.
Пожелания за имен ден.
А.е. 1163, л. 1–8; 4 док.; 1932...1935 г.; покани – машиноп.; Книгоиздателство „Азбука“ – С. до
проф. Т. Боров – С.
За влизане в комитет по отпразнуване на 35-годишния писателски и обществен юбилей на Стилиян
Чилингиров; сътрудничество на Книгоиздателство „Азбука“.
А.е. 1164, л. 1–17; 12 док.; 1938...1942 г., поздравителна карта; телеграма, бланка – печатно, ръкоп., бълг. и нем.ез.; Книгоиздателство „Хемус“ – С. до проф. Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година; имен ден; на Книгоиздателство „Хемус“.
А.е. 1165, л. 1–2; 1 док.; 22 авг. 1940 г.; писмо – печатно, ръкоп.; Книгоиздателство „Хр. Г. Данов“ – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно издаването на „Златна книга за Добруджа“.
А.е. 1166, л. 1–2; 1 док.; 1984 г.; писмо – машиноп., ръкоп.; Книгопоща – С. до проф. Т. Боров – С.
Относно съдействие при закупуване на книги.
А.е. 1167, л. 1–6; 3 док.; 1974...1976 г.; писма, поздравителна карта – ръкоп., печатно, машиноп.;
Книгоразпространение – С. до проф. Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година; получена е поръчана от него книга; нов адрес на „Книгоразпространение и търговия с книжарски стоки“.
А.е. 1168, л. 1–139; 94 док.; 1921...1970 г.; съобщения, сметки – ръкоп., печатно, машиноп., бълг.
и нем.ез.; Германска книжарница – С., Лайпциг, Германия до проф. Т. Боров – С.
За изтекъл абонамент; набавяне на книга по антикварен начин; направена поръчка.
А.е. 1169, л. 1–30; 21 док.; 1930...1958 г.; съобщения, сметки, плик за писмо – ръкоп., печатно,
машиноп., бълг. и нем.ез.; Немски книжарници – С. до проф. Т. Боров – С.
За изтекъл абонамент; информация за търсена книга; получена книга, която е поръчана от проф. Т.
Боров; периодични издания.
А.е. 1169а, л. 1–12; 12 док.; 1928...1929 г.; съобщения – ръкоп., печатно, нем.ез.; Немски книжарници – С. до проф. Т. Боров – [С.].
За изтекъл абонамент.
А.е. 1170, л. 1–5, 4 док.; 1956...1967 г.; сметка, картичка – ръкоп., печатно; Книжарница „Максим Горки“ – С. до проф. Т. Боров – С.
За продадени книги; получена книга.
А.е. 1171, л. 1–4; 4 док.; 1956 г.; съобщения, пощ. карта – печатно, ръкоп., машиноп.; Книжарница „Г. Димитров“ – С. до проф. Т. Боров – С.
За абонамент в книжарницата; получена книга; за нови книги.
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А.е. 1172, л. 1–3; 2 док.; 1966 г.; писма – машиноп., печатно, бълг. и фр.ез.; Книжарница Larousse
– Париж до проф. Т. Боров – С.
За изпратена книга.
А.е. 1173, л. 1–2; 2 док.; 1916 г., 1917 г.; пощ. карти – ръкоп., печатно; Книжарница „Симеон
Симеонов“ – Русе до проф. Т. Боров – Лом.
Относно изпратени книги; списък с налични книги.
А.е. 1174, л. 1–4; 4 док.; 1956...1957 г.; писма – ръкоп, печатно; Книжарница за съветски многотомни издания – С. до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за получена книга.
А.е. 1175, л. 1–7; 7 док.; 1963...1967 г., писма – машиноп, ръкоп., печатно; Книжарница „Л. Н.
Толстой“ – С. до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за новия адрес на книжарницата; получена книга.
А.е. 1176, л. 1; 1 док.; [1970 г.]; пощ. карта – ръкоп., печатно; Книжарница „П. Славейков“ – С.
до проф. Т. Боров – С.
Със сведения за получена книга в книжарницата.
А.е. 1177, л. 1–4; 3 док.; 1916...1928 г.; пощ. карта, списъци – ръкоп., печатно; бълг. и нем ез.;
Книжарница и книгоиздателство „Т. Ф. Чипев“ – С. – до проф. Т. Боров – С.
Относнно изпратени книги; налични книги.
А.е. 1178, л. 1–7; 1 док.; 1969 г.; списъци – печатно, англ. и нем. ез.; Книжарници, принтери
Almqvist & Wiksell – Стокхолм до проф. Т. Боров – б.м.
С подбрана литература по различни теми.
А.е. 1179, л. 1–7; 4 док.; 1962...1974 г., писма, пощ. карта – ръкоп., печатно, нем. ез.; Кнут Кнутсон – Стокхолм до проф. Т. Боров – С.
Относно изпратена книга; поздрав за Нова година; благодарности за пожелания за Нова година.
А.е. 1180, л. 1–13; 8 док.; 1958...1972 г.; писма, пощ. карта – машиноп., печатно, ръкоп., нем.,
англ. и рус. ез.; проф. Мате Ковач – Прага, Будапеща до проф. Т. Боров – С.
Относно представяне на първи том от документална сбирка; поздравления за Нова година; благодарности за изпратена статия; впечатления от вилата на проф. Т. Боров и вкусните плодове; благодарности
за пожелания за Нова година.
А.е. 1181, л. 1–3; 3 док.; 1929...1940 г.; пощ. карти – ръкоп., печатно; Асен Ковачев – Варна, Женева, Рим до проф. Т. Боров – С.
Поздрави от Черно море; за Нова година.
А.е. 1182, л. 1; 2 док.; 1975 г.; покана, бележка – печатно, ръкоп.; Маргарита Коева – С. до проф.
Т. Боров – С.
За лекция, лични въпроси.
А.е. 1183, л. 1–4; 4 док.; б.д.; бележки – печатно, ръкоп.; Р. Коева – б.м. до проф. Т. Боров – б.м.
Адреси и телефони.
А.е. 1184, л. 1–2; 1 док.; юли 1929 г.; покана – печатно; Леон Коен – С. до проф. Т. Боров – С.
За венчавка.
А.е. 1185, л. 1–8; 3 док.; 1966...1972 г.; писма, изрезка от вестник – ръкоп. печатно, бълг. и нем.
ез.; Хелена Хлеб-Козанска – Несебър до проф. Т. Боров – С.
По лични въпроси, поздрав за Нова година.
А.е. 1186, л. 1–5; 4 док.; 1976 г.; писма – ръкоп.; д-р Т. Козаров – С. до проф. Т. Боров – С.
По лични въпроси.
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А.е. 1187, л. 1–5; 4 док.; 1973 г.; писмо, бланка – печатно, машиноп., англ. ез.; Кой кой е – Брюксел до проф. Т. Боров – С.
Относно издаването на „Кой кой е в света“.
А.е. 1188, л. 1–18; 14 док.; 1979...1980 г.; писма, бланки – печатно, машиноп., англ. ез.; Кой кое в
Америка – Чикаго до проф. Т. Боров – С.
Относно издания на „Кой кой е в света“.
А.е. 1189, л. 1–6; 3 док.; 1979, б.д.; писмо, бланка – печатно, машиноп., англ. и фр. ез.; Кой кой е
в Европа – Брюксел до проф. Т. Боров – С.
С молба за корекции на текст.
А.е. 1190, л. 1–3; 2 док.; 1979 г., 1980 г.; писмо, плик за писмо – печатно, машиноп., англ., нем. и
фр. ез.; Кой кой е – международен – Лондон до проф. Т. Боров – С.
За попълване на формуляр.
А.е. 1191, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. карта – печатно; Ст. Койчев – б.м. до проф. Т. Боров – С.
Поздрав за Нова година.
А.е. 1192, л. 1–2; 1 док.; 11 окт. 1957 г.; писмо – ръкоп.; М. Коларова – б.м. до проф. Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 1193, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп., печатно; Коле – б.м. до проф. Т. Боров – С.
Пожелания за здраве и щастие.
А.е. 1194, л. 1–4; 2 док.; 1942 г., 1956 г.; покани – печатно, машиноп.; Борис Колев – С. до проф.
Т. Боров – С.
За изложба.
А.е. 1195, л. 1–2; 2 док.; 1967 г., б.д.; писма – ръкоп., машиноп.; Колеги от Катедрата – С. до
проф. Т. Боров – С.
Пожелания за имен ден.
А.е. 1196, л. 1–2; 1 док.; [1949 г.]; телеграма – машиноп., печатно; Колеги от НБКМ – С. до проф.
Т. Боров – С.
Пожелания за имен ден.
А.e. 1197, л. 1–3; 2 док.; 4 май 1947 г.; писма – машиноп., печатно; Литературен клуб „Христо
Смирненски“ – Пловдив до проф. Т. Боров – С.
С молба за статия за живота и творчеството на Х. Смирненски; адрес на проф. Т. Боров.
А.е. 1198, л. 1–2; 1 док.; [1980 г.]; картичка – ръкоп., печатно; Анна Колушева – С. до проф. Т.
Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1199, л. 1–80; 35 док.; авг...окт. 1927 г.; писма, пощ. карти, снимки – ръкоп., машиноп., печатно, нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – Лом.
По лични въпроси; ходене на кино; надежди за скорошно виждане.
А.е. 1199, л. 81–119; 11 док.; ноем. 1927 г.; писма – ръкоп., машиноп.; Марга Колхоф – Берлин
до Т. Боров – Лом.
Във връзка с взаимоотношенията между двамата; скорошно виждане.
А.е. 1199, л. 120–150; 10 док.; дек. 1927 г.; писма – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф –
Берлин до Т. Боров – Лом.
Относно тяхното приятелство, поръчани книги, получена заплата; загуба на работа, ходене на кино.
А.е. 1199, л. 150–182; 9 док.; ян...февр. 1928 г.; писма – ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин
до Т. Боров – Лом.
По лични въпроси.
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А.е. 1199, л. 183–212; 14 док.; март...май 1928 г.; писма – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – Лом.
По лични въпроси; за заболяване; нежеланието ѝ да живее в Лом, получаване на списание, работа в
шведска фирма за производство на лагери за автомобили и вагони, доходи, земетресение в България; ново
жилище на Т. Боров; любими занимания; съвет да си намери работа в София.
А.е. 1199, л. 213–242; 12 док.; юни...юли 1928 г.; писма, пощ. карти – ръкоп., машиноп., нем. ез.;
Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – Лом.
Относно загуба на приятелка; посещение при приятелка; информация за филми; лични въпроси;
относно пътуване на Лили до България; смяна на жилище.
А.е. 1199, л. 243–275; 14 док.; авг...ноем. 1928 г.; писма, пощ. карти, изрезки от вестник, пликове
за писма – ръкоп., машиноп., печатно, нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – Лом.
Относно заболяване на приятел; получено писмо с негова снимка, изпратена от нея вратовръзка, за
да му достави радост, финансови затруднения на нейна приятелка; нуждата ѝ от пари; ходене до Потсдам;
лични въпроси; благодарности за изпратени снимки и пари, ходене на кино, доходи.
А.е. 1199, л. 276–291; 6 док.; ноем...дек. 1928 г.; писма, пликове за писма – ръкоп., машиноп.,
печатно, нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – Лом.
Със сведения за често ходене на кино, посещение на концерт, лични въпроси; здравословни проблеми.
А.е. 1199, л. 292–329; 37 док.; 1928 г., пощ. марки – печатно, нем.ез; Марга Колхоф – Берлин до
Т. Боров – Лом.
Пощ. марки от 1928 г.
А.е. 1199, л. 330–353; 8 док.; ян...май 1929 г.; писма, пликове за писма – ръкоп., машиноп., нем.
ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – Лом, С.
Със сведение за грип в Берлин, приятно прекарана ваканция; студена зима, силни снеговалежи,
покупки, ходене на кино; съветва го да си потърси работа в София, болки в пръста, които ѝ пречат да пише;
покупка на палто, да ѝ донесе от България пастърма; благодарности за изпратени подаръци.
А.е. 1199, л. 354–374; 9 док.; юни...дек. 1929 г.; писма, пликове за писма, пощ. карта – ръкоп.,
машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Относно изпратено до него писмо, гледане на филм с Ал Джонсън; лични въпроси; ваканция;
проф. Балабанов; честа консумация на алкохол от Т. Боров, пожелания за весела Коледа.
А.е. 1199, л. 375–389; 8 док.; ян...апр. 1930 г.; писма, пликове за писма, пощ. карта – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров, проф. Балабанов – С.
С благодарности за поздравите по случай Нова година, покачване на цените в Берлин; посещение
при Фред Хилденбранд, загубена статия, проблеми с бъбреците; дифтерит, лични въпроси; евентуално
пътуване до България.
А.е. 1199, л. 390–398; 5 док.; юни...септ. 1930 г.; писма, пликове за писма, пощ. карта – ръкоп.,
машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 1199, л. 399–400; 1 док.; 12 март 1931 г.; писмо и плик за писмо – машиноп., нем. ез.; Марга
Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Относно техните взаимоотношения.
А.е. 1199, л. 401–414; 6 док.; юни...дек. 1933 г.; писма, пликове за писма, снимка – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
По лични въпроси, радва се, че Т. Боров ще става баща, пътуване до Берлин; слушане на радио от
Букурещ; филм за България, среща с Ханс Шнеебергер; поздравления по случай бащинството му, добре
обзаведена стая.
А.е. 1199, л. 415–427; 7 док.; ян...окт. 1934 г.; писма, пликове за писма, пощ. карта – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Чехословакия до Т. Боров – С.
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Поздрави за новата 1934 година, рожден ден, евентуална ваканция в планината, лични въпроси,
ходене на кино, театър, опера, игра на карти и шах, прекаран грип през пролетта, предстояща ваканция, с
молба за българска блуза; благодарности за изпратена блуза, политиката на правителството по отношение
на браковете; има ли радио, по лични въпроси; молба за блуза, мостра от плат.
А.е. 1199, л. 428–437; 4 док.; ян...окт. 1935 г.; писма, скица, пликове за писма, пощ. карта, снимка – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Лугано, Швейцария до Т. Боров – С.
Поздравления за рожден ден, по лични въпроси, за желаната блуза; боледуване в началото на годината; почивка на юг в Швейцария и Италия.
А.е. 1199, л. 438–450; 5 док.; февр...дек. 1936 г.; писма, пликове за писма, пощ. карта, снимки 2
бр. – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
По лични въпроси, пътуване на д-р Шефер до София, олимпиадата; бъдещо пътуване в Италия,
навършване на 33 години, Коледна ваканция.
А.е. 1199, л. 451–452; 1 док.; 10 септ. 1938 г.; писмо, плик за писмо – машиноп., нем. ез.; Марга
Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
По лични въпроси, ревнив приятел.
А.е. 1199, л. 453–462; 5 док.; ян...дек. 1939 г.; писма, пликове за писма, пощ. карта – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Относно изложба в София, отложен годеж, описание на жилище, молба да ѝ изпрати кафе; желае
спиране на войната, кани го в Берлин;  изпращане на пакет за Германия, работещи семейни жени в Германия, предстоящо пътуване до България, ако се прекрати войната, празнуване на 36-ти рожден ден.
А.е. 1199, л. 463–469; 3 док.; ян...февр. 1940 г.; писма, пликове за писма – машиноп., ръкоп., нем.
ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Поздравления за рожден ден, студ и сняг, предстояща зимна ваканция.
А.е. 1199, л. 470–475; 3 док.; ян...юни 1941 г.; писма, пликове за писма – машиноп., ръкоп., нем.
ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
С благодарности за изпратен календар от България, надежди за победа във войната, концерт на
Райков.
А.е. 1199, л. 476; 1 док.; [1951 г].; визитна картичка – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф
– Берлин до Т. Боров – С.
С адрес на Маргарет Колхоф.
А.е. 1199, л. 477–485; 6 док.; юни...ноем. 1958 г.; писмо, плик за писмо, снимки 4 бр., пощ. карта
– машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Лугано, Швейцария до Т. Боров – С.
Благодарности за картичките и поздравите от негово пътуване, гледане на представлението „Троянки“ от Еврипид, слушане на финалния мач между Бразилия и Швеция от световното първенство, проведено в Швеция през 1958 г.; предстоящо пътуване на Марга Колхоф до някой курорт, лични въпроси.
А.е. 1199, л. 486–496; 6 док.; май...дек. 1959 г.; писмо, плик за писмо, сметка, пощ. карта – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Със спомени от отминали години; за консумация в хотел; почивка в Таунус, Германия, посещение
на манастира Ебербах; абонаменти за театър, пристигане на приятелка от Швейцария; пожелания за Нова
година, планове за ваканция през следващата, игра на карти, посещение на театрална постановка.
А.е. 1199, л. 497–517; 11 док.; апр...дек. 1960 г.; писма, пликове за писма, прикрепено писмо от
Тотко, пощ. карти – машиноп., ръкоп., нем. ез. – Марга Колхоф, [Тотко] – Берлин до Т. Боров – С.
Със сведения за завръщане от почивка, препарат за зъби, абонамент за опера; гледане на криминален филм; получено писмо; прочетен роман на Томас Ман „Вълшебната планина“; пожелания за весела
Коледа, здравословни проблеми, предстояща почивка.
А.е. 1199, л. 518–541; 13 док.; ян...дек. 1961 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти, снимки 2
бр. – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Австрия до Т. Боров – С.
С пожелания за 60-годишнината на Т. Боров, здравословни проблеми; пътуване до Ерфурт, лечение
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в Швалбах, Германия; отказано разрешение за пътуване до Ерфурт; пътуване до Тирол; евентуално пътуване до България; гледане на филм с Марио дел Монако, пътуване до Щутгарт за Коледа.
А.е. 1199, л. 542–562; 12 док.; ян...юли 1962 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
С благодарности за новогодишните пожелания, ходене на опера, лични въпроси; изпращане на покана за пътуване до България, инцидент в мина, ураган; предстояща конференция, на която ще присъства
и Т. Боров; гледане на операта „Аида“; пътуване до Тирол; лични въпроси; слушане на румънско радио.
А.е. 1199, л. 563–582; 12 док.; авг...дек. 1962 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Австрия до Т. Боров – С.
Със сведения за среща след 36 години с Вера, предстоящо пътуване; планува посещение при болна от рак приятелка, футболен мач между Германия и Югославия, ходене на опера; слушане на концерт с
пианиста Юри Буков, облачно време, желание да пътува до Белгия; пожелания за Коледа и Нова година,
получени 80 марки за Коледа; ходене на зъболекар, празнуване на св. Силвестър при позната, здравни съвети, ходене на опера, болна от рак колежка.
А.е. 1199, л. 583–595; 8 док.; ян...юли 1963 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Франкфурт на Майн, Люцерн, Швейцария до Т. Боров – С.
Със сведения за големи студове по време на ваканцията ѝ, здравословни проблеми, отопление през
зимата, арестувани граждани на турската граница, желание да пътува свободно, да посещава приятели в
Източен Берлин; слушане на радио; прекаран грип; пожелания за хубав Великден, предстояща ваканция;
пенсиониране през следващата година, самолетна катастрофа.
А.е. 1199, л. 596–616; 11 док.; авг...дек. 1963 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти, снимка 1
бр. – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Линдау, Германия до Т. Боров – С.
Със сведения за предстоящо пътуване до Констанц, Германия, земетресение в Югославия, желание за свободно пътуване, премахване на оръжията; пътуване на Т. Боров до Копенхаген; получено писмо,
поръчан хладилник, слушане на концерт; отбелязване на 60-годишнина, загуба на приятел, смъртта на
Кенеди; лични въпроси, студено време.  
А.е. 1199, л. 617–635; 8 док.; февр...дек. 1964 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
По лични въпроси, здравословни съвети, изпратен телевизор на Вера, загуба на болна от рак колежка; приготвяне на пудинг с малини, пожелания за хубав Великден; планове за отпуска, пътуване на Т.
Боров в Швеция, Дания, Германия, здравословни проблеми, цени на самолетни билети Хамбург – Берлин
– Хамбург, Хамбург – Берлин – Бон, разписание на полети; евентуална среща; разделението на Европа;
пожелания за Коледа и Нова година.
А.е. 1199, л. 636–640; 3 док.; апр. 1964...ноем. 1965 г.; пощ. карти, писма, пликове за писма – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Със сведения за Берлин, снеговалеж, поднасяне на цветя на паметната плоча на Дж. Кенеди, празнуване на рожден ден, загуба на приятели.
А.е. 1199, л. 641–647; 6 док.; март...дек. 1966 г.; пощ. карти, писма, пликове за писма – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Руполдинг, Германия до Т. Боров – С.
По лични въпроси, за времето; хобито; получено негово писмо, пътуване на нейна приятелка до
Москва и Ленинград, четене на книги за  Дебюси и Хайне.
А.е. 1199, л. 648–665,; 11 док.; ян...авг. 1967 г.; пощ. карти, писма, пликове за писма, покана –
машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Щутгарт до Т. Боров – С.
Поздрави и пожелания за рожден ден, пътуване до Щутгарт, ваканция; евентуално пътуване до
България; благодарности за поканата за пътуване до България, сведения за предстоящото пътуване до
България, здравословни проблеми, за гости в България.
А.е. 1199, л. 666–682; 11 док.; септ...дек. 1967 г.; бордеро, писма, пликове за писма, разписки, бележка, адресна регистрация, телеграма, писма, пощ. карта – машиноп., ръкоп., бълг., нем., фр., рус.
и англ.ез.; Марга Колхоф – Берлин, Щутгарт до Т. Боров – С.
За обмяна на валута; предоставяне на необходимите документи за връщането на М. Колхов в За132

паден Берлин; платени суми; служебен телефонен номер; успешно кацане; пътуването към Германия; изпратени подаръци, гледане на операта „Тайният брак“, слушане на радио; пожелания за Весела Коледа и
успешна Нова година, покана от г-жа Руска Попвасилева от Българския културно-информационен център
в Източен Берлин, желание да прекара няколко дни във Варна.
А.е. 1199, л. 683–705; 11 док.; ян...дек. 1968 г.; писма, пликове за писма, снимка от вестник, пощ.
карти – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, до Т. Боров – С.
По лични въпроси; Хайнрих Болл; поздравления за рожден ден, получена луканка и пастърма,
подредба на жилището, надежда за край на войната във Виетнам; здравословното състояние; желание да
посети отново България, Австрия, планува пътуване до Орб, Германия на лечение; получени поздрави от
Прага; ходене на кино, здравословното състояние, предстоящо лечение, свободата и приятелството; желание да прекара 65-ия си рожден ден в Париж;  празнуване вкъщи на 65-ия рожден ден, нов телевизор,
пожелания за Коледа и Нова година.
А.е. 1199, л. 706–721; 8 док.; ян...юни 1969 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
С благодарности за новогодишна картичка, гледане на филм, слушане на 9-та симпфония от Бетовен под диригентството на Х. Караян, страхува се от една евентуална война в Близкия Изток, за сина
му; поздравления за рожден ден, полет на руски астронавти; за времето, сведение за награда на опрения
певец Борис Христов, гледане на фигурно пързаляне, мисли за един по-добър свят, избор на Г. Хайнеман
за бундеспрезидент; планувано пътуване до България.
А.е. 1199, л. 722–731; 6 док., юли...дек. 1969 г.; писма, пликове за писма, бордеро, пощ. карти –
машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Със свдения за предстоящо пътуване до България; сведения за полета, пристигане на нейна приятелка от Швейцария в Берлин; политическата обстановка; за обмяна на валута; връщането в Берлин;
здравословното състояние, новия бундеспрезидент.
А.е. 1199, л. 732–753; 9 док.; ян...дек. 1970 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
С поздравления за рожден ден; лични въпроси, грип; времето; здравословното състояние; политическки въпроси, световно първенство по футбол; лечение, желание да пътува до Норвегия; благодарности
за поздравленията за рождения ѝ ден, гледане на български филми.
А.е. 1199, л. 754–764; 6 док.; март...юни 1971 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Относно здравословни проблеми, посещение на приятели в Орб, Швейцария, времето, пътуване
на нейните приятели от Швейцария до Москва, Ленинград и Киев, световно първенство по хокей на лед;
тревожи се за Харитина; завръщане от почивка; не иска да пътува повече.
А.е. 1199, л. 765–774; 6 док.; юли...дек. 1971 г.; писма, пликове за писма, пощ. карти – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Със сведения за по-доброто състояние на Харитина, похвали за малкия Тошко, здравословното
състояние; изпраща му 4 тома, ходене на лекар, престой в болница, пътуване на Харитина до Париж; поздрави за Нова година и Коледа.
А.е. 1199, л. 775–797; 12 док.; ян...дек. 1972 г.; писма, пощ. карти, плик за писмо – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, Цюрих, Лугано, Швейцария до Т. Боров – С.
Със сведения за 14-дневна почивка, свободно пътуване в Източния блок, цени на телефонни разговори; благодарности за поздравите по случай настъпването на пролетта, загуба на приятелка, намерение да
посети концерт на български изпълнители; пенсията, изпълненията на българите; трудности при писането
на машина и ръка, ваканция през юни; вирусна инфекция, предстояща олимпиада; намерение за пътуване
в Швейцария; поздрави от Швейцария; пътуването в Швейцария, поздрави за Коледа.
А.е. 1199, л. 798–814; 9 док.; ян...ноем. 1973 г.; писма, пощ. карти, плик за писмо – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров – С.
Поздравления за 72-ри рожден ден, надежда, че войната във Виетнам е към края; здравословното
състояние, пожелания за Великден, покана за Швейцария; гости от Швейцария, вземане на медикаменти,
хотелите в Берлин; операция на нейна близка от рак; цени на хотелски стаи, приемане на погрешни меди133

каменти; евентуално пътуване на Т. Боров до Берлин; надежда, че са прекарали добре в Берлин, война в
Близкия Изток.
А.е. 1199, л. 815–825; 6 док.; ян...дек. 1974 г.; писма, пощ. карта – машиноп., ръкоп., нем. ез.;
Марга Колхоф – Берлин, Цюрих до Т. Боров – С.
Със сведения за получено писмо от Т. Боров, получена картичка от Вера, времето; инфлация, стачка; здравословното ѝ състояние; радва се, че са успяли да се видят миналата година, световното първенство по футбол; пожелания за Коледа и Нова година, времето.
А.е. 1199, л. 826–838; 6 док.; ян...ноем. 1975 г.; писма, пощ. карта – машиноп., ръкоп., нем. ез.;
Марга Колхоф – Берлин, Цюрих до Т. Боров – С.
Поздрави за рожден ден; по случай настъпването на пролетта, весел Великден, интересува се за
здравословното състояние на Т. Боров; благодарности за получена картичка, филм за Рилския манастир;
здравословното състояние, футболна среща между Германия и България, гледала е Т. Живков по телевизията.
А.е. 1199, л. 839–848; 5 док.; ян...дек. 1976 г.; писма – машиноп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин
до Т. Боров – С.
По лични въпроси, мисли за България, наводнения в Северна Германия; постъпване в болница;
престоя в болницата, болна приятелка от левкимия, проблеми с очите на Т. Боров.
А.е. 1199, л. 849–858; 6 док.; ян...ноем. 1977 г.; пощ. карта, писма – машиноп., ръкоп., нем. ез.;
Марга Колхоф – Берлин, до Т. Боров – С.
Поздравления за рожден ден; относно неговото мълчание; покана да пътува до България, но не
може да пътува; тъгува, че не може да пътува; здравословното състояние.
Ае. 1199, л. 859–865; 4 док.; ян...окт. 1978 г.; пощ. карти, писмо, преписка – машиноп., ръкоп.,
нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Марга Колхов – Берлин.
Поздрави за Коледа и Нова година, поздрави на семейството; времето, за тяхната любов.
А.е. 1199, л. 866–871–871а–871б; 4 док.; ян. 1979...февр. 1980 г., пощ. карти, писмо – машиноп.,
ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Т. Боров, Б. Пенков – С.
Поздрави за Коледа и Нова година, рожден ден; здравословното ѝ състояние.
А.е. 1199, л. 872; 1 док.; б.д.; плик за писмо – ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, до Т.
Боров – С.
Със сведения за място на подване и място на получаване.
А.е. 1199, л. 873–887; 11 док.; б.д.; пощ. карти – машиноп., ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин, до Т. Боров – С.
По лични въпроси; поздрави на семейството; поздрави за Великден.
А.е. 1200, л. 1–3; 11 док.; 2 апр...27 дек. 1923 г., б.д.; телеграми, писмо с плик, пощ. карта, бележки – ръкоп.; Кольо – Мюнхен, Германия, Лом, Харманли, Шумен, С. до Т. Боров – С.
С поздравления за имения му ден; във връзка с явяването му пред наборна комисия; изпращане
на лектор;  поздрав от Мюнхен;  информация за битови проблеми; изброени градове по р. Дунав; лични
финансови сметки; коментар за филма „Поход към слънцето“; издаване на служебна бележка на името на
Тамара Пеева; споменава се името на Илия Будинов.   
А.е. 1201, л. 1–13; 6 док.; 30 дек. 1962...7 ян. 1979 г.; пощ. карти – ръкоп., ср. и фр. ез.; Слободан
Командич – Белград, Париж до Т. Боров – С.
С поздрави; данни за проведена международна среща на библиографите от ЮНЕСКО в Париж (1977).
А.е. 1202, л. 1–11; 4 док.; 30 апр. 1957...[края 1959/началото на 1960] г.; поздравителни картички
с пликове – печатно; Полиграфически комбинат „Д. Благоев“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления от ръководството на Полиграфическия комбинат и „Полиграфиздат“.
А.е. 1203, л. 1–3; 2 док.; 15 септ. 1952 г., 24 апр. 1957 г.; писма – машиноп., бълг. и нем. ез.; Библиотечна комисия по въпроси за подготовка при държавния секретариат за висше образование –
Берлин до Т. Боров – С.
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Относно подготовката на сътрудници в научните библиотеки – служебен превод от Ст. Икономов;
получена негова статия за библиографията в НРБ.
А.е. 1204, л. 1–35; 20 док.; 1957...20 ян. 1966 г., б.д.; писма, покани, поздравителна картичка –
машиноп., бълг и фр. ез.; Национална комисия на НРБ за ЮНЕСКО – С. до Т. Боров – С.
Относно заседания на Национална комисия на НРБ за ЮНЕСКО, покани за заседания; планове за
работа на отделението „Информация“ и секцията по „Библиография, библиотечно дело и документация“.
А.е. 1205, л. 1–6; 4 док.; 19 апр. 1936...май 1936 г., б.д.; резолюция, писма – машиноп.; Общогражданска комисия – С. до Т. Боров – С.
Относно гражданско събрание на безработни с подкрепата на Български женски съюз, Български
читалищен съюз, Общостудентски съюз „Христо Ботев“, Дружество „Васил Левски“, Дружество „Култура“ и др., посветено на безработицата, свикано в София; оратори: Димитър Николов, д-р Геновски, И.
Милев.
А.е. 1206, л. 1–9; 4 док.; 18 дек. 1964...1965 г.; грамофонна плоча във вид на пощ. карта, пощ.
карти с пликове – печатно, унг., англ. и рус. ез.; Шандор Малер – Будапеща до Т. Боров – С.
Поздравления от Унгарската национална комисия за ЮНЕСКО.
А.е. 1207, л. 1–2; 1 док., 1959 г.; поздравителна картичка – машиноп., рус. ез.; Албански комитет
за задгранични културни връзки – б.м. до [Т. Боров] – [С.].
Поздравления за Нова година.
А.е. 1208, л. 1–3; 1 док.; 13 ян. 1979 г.; поздравителна картичка – машиноп, ръкоп., англ. и нем.
ез.; Комисия на музея на библиотеката – Хеемстеде, Холандия до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1209, л. 1–2; 1 док.; преди 6 юни 1949 г.; покана – машиноп.; Всенароден комитет за честване 150-годишнината от рождението на А. С. Пушкин – б.м. до Т. Боров – С.
Тържествен концерт.
А.е. 1210, л. 1–2; 1 док.; 19 март 1932 г.; писмо – ръкоп.; Върховен комитет на безработните в
България – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за имения му ден.
А.е. 1211, л. 1–2; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; ГК на БКП и ГНС – Елин Пелин до Т. Боров – С.
Поздравления по случай празника 24 май.
А.е. 1212, л. 1–24; 8 док.; 5 дек. 1968…[1970] г.; покана, писмо, програми, бележка – печатно, ръкоп., фр. ез.; Международна асоциация за изследване на Югоизточна Европа; Туристическа агенция
„Балкания“ – Атина до Т. Боров – С.
Агенция, наета за организиране на Втория международен конгрес за изследване на Югоизточна Европа; заседания по секции; адреса на Т. Боров в София.
А.е. 1213, л. 1–2; 1 док.; дек. 1968, 6 ян. 1969 г.; писмо – печатно; Международна федерация на
библиотечните асоциации – Лондон до Т. Боров – С.
Съдържа информация за промени, извършени от Комисията по унифициране на каталожни правила.
А.е. 1214, л. 1–2; 1 док.; 1951 г.; покана – печатно; Комитет за защита на мира, Българо-съветско дружество, Профорганизация при Държавен библиотечен институт – С. до Т. Боров – С.
Вечер в чест на рождения ден на Сталин.
А.е. 1215, л. 1–19; 10 док.; 31 окт. 1967...26 ноем. 1972 г., б.д.; покани, писмо, плик с бележка –
печатно, ръкоп.; Комитет за изкуство и култура – С. до Т. Боров – С.
Конференция в чест на 50-годишнината от Октомврийската революция; пленуми на Комитета за
култура; изложба на Иван Христов; относно попълване на анкетна карта във връзка с избирането му за делегат на Конгреса на културата от гр. Видин – от Захари Миланов; върху плика – бележка кога е оставена
попълнената карта в КИК.
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А.е. 1216, л. 1–4; 3 док.; 1 апр. 1965…10 ян. 1968 г.; покани – машиноп.; Комитет за изкуство и
култура – С. до Т. Боров – С.
Относно подготовката на научна сесия по библиотечно дело; план за работата на Библиотечния
съвет.
А.е. 1217, л. 1–2; 1 док.; 1945 г.; покана – машиноп., рус., англ. и фр. ез.; Изпълнителен комитет
по уреждане на националната антифашистка изложба – С. до Т. Боров – С.
Изложба в Студентския дом.
А.е. 1218, л. 1; 1 док.; 1933 г.; покана – машиноп.; Инициативен комитет за провеждане на
протестна конференция на българската интелигенция против изстъпленията в Германия – С. до Т.
Боров – С.
В салона на „Чиновническото кооперативно дружество“; говорители: Антон Страшимиров, проф.
Емануил поп Димитров, проф. д-р Асен Златаров, Екатерина Каравелова, Димитрана Иванова и Х. А.
Фархи; членове: Антон Страшимиров, проф. Емануил поп Димитров, проф. д-р Асен Златаров, Димитрана
Иванова, проф. П. Стайнов, Ив. Камбуров, Досьо Негенцов, Ив. Кирилов, Д. Б. Митов, М. Никифоров,  Х.
А. Фархи и д-р Н. Леви.
А.е. 1219, л. 1–38; 20 док.; 30 окт. 1950...1985 г., б.д.; покани – машиноп.; Комитет за изкуство и
култура – С. до Т. Боров – С.
Национални празници, чествания и изложби на: Никола Танев, Руска Маринова, Стоян Сотиров,
Борис Иванов, Георги Павлов – Павлето и др.
А.е. 1220, л. 1–7; 3 док.; 1 май 1981 г.; покани – машиноп.; Комитет за изкуство и култура и
НБКМ – С. до Т. Боров – С.
Честване патронния празник на библиотеката; тържествена сесия и изложба.
А.е. 1221, л. 1–3; 1 док.; 9 юни 1987 г.; покана – машиноп.; Комитет за изкуство и култура и
Национален музей на българската литература – С. до Т. Боров – С.
Откриване на изложба.
А.е. 1222, л. 1–2; 1 док.; 5 авг. 1968 г.; писмо – машиноп., рус., фр. и чеш. ез.; Международен
комитет на славистите – Прага до Т. Боров – С.
По повод участието му в Международен конгрес на славистите.
А. е. 1223, л. 1–4; 2 док.; 20 ян. 1969 г., 16 септ. 1971 г.; писма – машиноп., пол. ез.; Международен
комитет на славистите – Варшава до Т. Боров – С.
Относно участието му в Библиографската комисия на комитета.
А.е. 1224, л. 1–2; 1 док.; 21 дек. 1947 г.; покана – машиноп.; Народен комитет за честване паметта на Н. ѝ. Вапцаров – б.м. до Т. Боров – С.
Концертна програма в театър „Балкан“.
А.е. 1225, л. 1–2; 1 док.; окт. 1941 г.; позив – машиноп.; Комитет за народно спасение – б.м. до
Т. Боров – С.
Прославянски и антигермански призиви.
А.е. 1226, л. 1–5; 3 док.; 5 юли 1948...12 авг. 1953 г.; покани, писмо – машиноп.; Комитет за наука, изкуство и култура – С. до Т. Боров – С.
Относно организирането на ретроспективна изложба; създаване на печатна база при Библиографския институт.
А.е. 1227, л. 1; 1 док.; 13 септ. 1951 г.; покана – машиноп.; Комитет за наука, изкуство и култура
– С. до Т. Боров – С.
Във връзка с разглеждането на проект за бюджета на Комитет за наука изкуство и култура за 1952 г.
А.е. 1228, л. 1–6; 4 док.; 2 юли 1949...[1956] г.; покани, пощ. картичка –машиноп.; Национален
комитет за защита на мира – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с определянето му да говори на Световен конгрес за мир; чествания на А. Мицкевич и
Ф. М. Достоевски.  
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А.е. 1229, л. 1–4; 2 док.; 6 ноем. 1947 г., б.д.; покани – машиноп.; Национален комитет на отечествения фронт – С. до Т. Боров – С.
Годишнина от Октомврийската революция; манифестация.
А. е. 1230, л. 1–9; 5 док.; [1965] г.; покана, информация, приложения – машиноп.; Национален
комитет по подготовка на Международна изложба на изкуството на книгата в Лайпциг – С. до Т.
Боров – С.
С информация за подготовката на България за участие в изложбата; по време на изложбата се организират три симпозиума с българско участие на тема – „Проблеми на илюстрирането“, „Проблеми на
шрифта и типографията“, „Проблеми на техническото редактиране“; примерен тематичен план на изложба в Лайпциг, Германия; програма за деня на българската книга; план за командироване на служебни лица.
А.е. 1231, л. 1–7; 4 док.; 1 ноем...30 ноем. 1977 г., б.д.; покана, писма (преписка), разписка – машиноп.; Общински партиен комитет – с. Драганово, Великотърновско до Т. Боров – С.
За честване на годишнина в селото; покана за участие в юбилеен сборник; отговор с потвърждение
за изпратена статия; разписка за пощ. разходи.
А.е. 1232, л. 1–2; 2 док.; [1948 г.], [май] 1949 г.; покани – печатно, машиноп.; Общонароден комитет „Христо Ботев“ – С. до Т. Боров – С.
За участие в юбилейни тържества.
А.е. 1233, л. 1–7; 3 док.; 1961 г.; покани – печатно; Общински комитет на БКП – с. Горна Малина, Софийско до Т. Боров – С.
Откриване на къща-музей на Елин Пелин.
А.е. 1234, л. 1–17; 8 док.; 19 дек. 1960...21 май 1986 г.; писма, телеграми, поздравителни картички – печатно, машиноп.; Окръжен комитет на БКП – Михайловград (дн. Монтана) до Т. Боров – С.
С покани за участие в срещи; промяна датата на среща; по повод национални празници.
А.е. 1235, л. 1; 1 док.; 27 септ. 1945 г.; писмо – ръкоп.; Окръжен комитет на Работническата
партия – Варна до Т. Боров – С.
Относно назначаването на Тодор Попилиев за директор на Университетска библиотека.
А.е. 1236, л. 1–6; 3 док.; 1975 г.; покани, бележка – печатно, ръкоп.; Организационен комитет за
честване на Елин Пелин – Елин Пелин до Т. Боров – С.
Честване на Елин Пелин; шопски празник; относно транспорта до Елин Пелин.
А.е. 1237, л. 1–3; 1 док.; 1987 г.; поздравителна картичка – печатно; Окръжен комитет на БКП
– Михайловград (дн. Монтана) до Т. Боров – С.
Поздравления за деня на славянската писменост.
А.е. 1238, л. 1–2; 1 док.; 1981 г.; покана – печатно; Организационен комитет за провеждане на
Първи международен конгрес по българистика – С. до Т. Боров – С.
Откриване на конгреса.
А.е. 1239, л. 1–8; 3 док.; 22 дек. 1973...1974 г.; покани, бележка – печатно, ръкоп., фр. ез.; Организационен комитет за провеждане на ІІІ международен конгрес за изследване на Югоизточна
Европа – Букурещ до Т. Боров – С.
Програма на конгреса; оферта за настаняване; заявка за участие.
А.е. 1240, л. 1–18; 5 док.; 15 май 1971 г.; покана, писмо – печатно, машиноп., англ. и фр. ез.;
Организационен комитет за провеждане на Международна конференция по информационни науки
– Израел, Тел Авив до Т. Боров – С.
Програма с условия за настаняване и регистриране.
А.е. 1241, л. 1–3; 1 док.; 3 септ. 1938 г.; празнична картичка – печатно, нем. ез.; Организационен
комитет за провеждане честването на деня на националната спестовна каса за жилищно кредитиране – Цюрих, Швейцария до Т. Боров – С.
Тържествено отбелязване.
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А.е. 1242, л. 1–2; 1 док.; 1979 г.; покана – печатно, ръкоп.; Организационен комитет за честването 100-годишнината от раждането на Алберт Айнщайн – С. до Т. Боров – С.
Изброена поредността на изказванията.
А.е. 1243, л. 1; 1 док.; 22 март 1946 г.; писмо – машиноп.; Организационен комитет за честването 50-годишната театрална дейност на Кръстьо Сарафов; Дирекция на Народния театър – С. до Т.
Боров – С.
С покана да напише статия в предстоящ сборник.
А.е. 1244, л. 1–15; 10 док.; 1955...1962 г., б.д.; покани, писма (преписка), юбилейна карта, резолюция – машиноп., ръкоп.; Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина – С. до Т. Боров – С.
Различни чествания; сведение за Евгения Христова Стоилова.
А.е. 1245, л. 1–28; 15 док.; 19 апр...3 юли 1974 г., б.д.; призовка, покани, пропуски поздравителна
картичка, поверително писмо, бележки – печатно, машиноп., ръкоп.; Коларовски районен комитет;
Софийски градски комитет на БКП – Карлово, С. до Т. Боров – С.
Честване на национални празници; относно повишаване на родителския контрол на младежта;
библиографски бележки.
А.е. 1246, л. 1–4; 3 док.; 1956...3 дек. 1956 г.; поздравителни картички, призовка – печатно, ръкоп.; Червенковски районен комитет на БКП – С. до Т. Боров – С.
По повод Нова година; да се яви при кварталния отговорник в клуба на БКП.
А.е. 1247, л. 1–2; 1 док.; 4 март 1943 г.; писмо – машиноп.; Редакционен комитет на списание
„Българска военна мисъл“; Военнонаучен институт – С. до Т. Боров – С.
С молба на напише статия за военната библиография.
А.е. 1248, л. 1–2; 1 док.; 1947 г.; покана – печатно; Редакционен комитет на дружество „Изкуство и печат“ – Хасково до Т. Боров – С.
С молба на напише материал.
А.е. 1249, л. 1–4; 2 док.; 7 юни 1932 г., б.д.; писма – машиноп.; Юбилеен комитет за честване
35-годишна писателска дейност на Стилиян Чилингиров; Редакционен комитет на сборник в чест
на същия – С. до Т. Боров – С.
С покана да напише статия; да внесе пари за бъдещия сборник.
А.е. 1250, л. 1–3; 2 док.; [1946] г.; покани – машиноп., ръкоп.; Славянски комитет – С. до Т. Боров – С.
Участие в тържествена вечеря; събрание.
А.е. 1251, л. 1; 2 док.; 30 май 1949 г., 31 май 1949 г.; покана, бележка – машиноп., ръкоп.; Славянски комитет – С. до Т. Боров – С.
Заседание с участието на Александър Гундоров – председател на Славянския комитет на СССР,
проф. Удальцов и С. Н. Пилипчук – редактор на сп. „Славяне“; не успява да се свърже с организаторите.
А.е. 1252, л. 1–10; 5 док.; 25 авг. 1948...27 дек. 1958 г.; радиограма, телеграма, пощ. карти – печатно, рус. ез., рус ез. на латиница; Славянски комитет на СССР – Москва до Т. Боров – С.
Относно изпратена статия за сп. „Славяне“; поздравления за Нова година.
А. е. 1253, л. 16; 5 док.; 9 март 1959...1959 г.; покани, поздравителна картичка – ръкоп.; Славянски комитет – С. до Т. Боров – С.
Заседания; график с дежурства.
А.е. 1254, л. 1–6; 4 док.; 6 май...31 дек. 1948 г.; писма, таблица, графика – машиноп.; Строителен
комитет за доизграждане на Народната библиотека – С. до Т. Боров – С., Стокхолм, Швеция.
Относно дейността по доизграждането на библиотеката.
А.е. 1255, л. 1; 1 док.; 21 ноем. 1947 г.; покана – машиноп.; Камарата на народната култура – С.
до Т. Боров – С.
Да изнесе доклад.
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А.е. 1256, л. 1–2; 1 док.; 17 март 1923 г.; покана – печатно; Комитет „Художествени модерни
танци“ – С. до Т. Боров – С.
Бенефис на Цеца.
А.е. 1257, л. 1–11; 6 док.; 2 юли 1953...1969 г.; покани – печатно, машиноп.; Централен комитет
на БКП – С до Т. Боров – С.
Тържества; служебни срещи.
А.е. 1258, л. 1–2; 1 док.; 12 февр. 1970 г.; покана – печатно; Централен комитет и Софийски
градски комитет на БКП; Българска академия на науките и др. – С. до Т. Боров – С.
Тържествено събрание.
А.е. 1259, л. 1–4; 2 док.; 2 март 1970 г., 8 март 1970 г.; писмо, анкета – печатно; ЦК на БКП Информационен център – С. до Т. Боров – С.
С въпроси за „обществено-държавното начало в ръководството на културата“ в България.
А.е. 1260, л. 1–2; 1 док.; 2 ноем. 1968 г.; писмо-покана с плик – печатно; ЦК на БКП – С. до Т.
Боров – С.
Годишнина от рождението на Хр. Смирненски, рецитал-концерт със стихове на поета.
А.е. 1261, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно; Централен първомайски комитет – С. до Т. Боров – С.
С точно указание къде да застане на площада.
А.е. 1262, л. 1–4; 2 док.; 8 ян. 1935 г.; покани с плик – печатно; Комитет по честването на двадесет и пет годишната художествена дейност на Константин Щъркелов – С. до Т. Боров – С.
За изложба в галерията на ул. „Аксаков“, № 16; вечеря в чест на художника в ресторант „Балабанов“, ул. „Раковска“, № 117.
А.е. 1263, л. 1–2; 1 док.; 28 юни 1938 г.; покана с плик – печатно; Комитет по честването Д. Б.
Митов – С. до Т. Боров – С.
Вечеря в чест на редактора на седмичника „Литературен глас“  в гранд хотел „България“.
А.е. 1264, л. 1–3; 3 док.; 31 май...21 юни 1948 г.; покана, писмо, бележка – печатно, ръкоп.; Комитет по честването на осемдесет годишнината на Иван Н. Моллов – Шумен до Т. Боров – С.
За тържество в читалище „Добри Войников“ – Шумен; Т. Боров не бил в София.
А.е. 1265, л. 1–2; 1 док.; 19 февр. 1953 г.; покана – печатно; Комитет за честване 80 години от
обесването на В. Левски – С. до Т. Боров – С.
За тържество в Народния театър „Кръстю Сарафов“.
А.е. 1266, л. 1–2; 1 док.; [25] март 1945 г.; покана – печатно; Комитет по честване петдесет годишната литературна дейност на поета Д. И. Полянов – С. до Т. Боров – С.
За тържество в театър „Балкан“.
А.е. 1267, л. 1–2; 1 док.; 25 май 1947 г.; покана – печатно; Комитет за честване петдесет годишнината от смъртта на Алеко Константинов – С. до Т. Боров – С.
За тържество в Народния театър.
А.е. 1268, л. 1–3; 1 док.; 25 апр. 1966 г.; покана – печатно; Национален комитет за честване
100-годишнината от рождението на Пенчо Славейков – С. до Т. Боров – С.
За тържество в Народен театър „Иван Вазов“.
А.е. 1270, л. 1–2; 1 док.; 3 ноем. 1935 г.; писмо-покана – печатно; Комитет по честване 30 години
юбилей от студентското дружество „Родина“ – Берлин – С. до Т. Боров – С.
Тържество в ресторант „България“.
А.е. 1271, л. 1–8; 7 док.; 4 май...20 юни 1959 г.; покани, писмо, пощ. карта, картичка с пликове
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– печатно, ръкоп., нем., англ., рус., фр., исп. и итал. ез.; Комитет за честване на 100-годишнината от
смъртта на Александър фон Хумболт – Берлин до Т. Боров – С.
За програмата на тържествата; настаняване в хотел.
Ае. 1272, л. 1–8; 5 док.; 25 ян...7 окт. 1938 г.; покани – печатно; Комитет за честване 30 години
юбилей на Българско национално студентското дружество „Родина“ – Берлин – С. до Т. Боров – С.
Тържества в хотел „България“.
А.е. 1273, л. 1–3; 1 док.; 6 дек. 1968 г.; покана – печатно; Комитет по честване 80-годишнината
на Градска народна библиотека – Варна – Варна до Т. Боров – С.
Тържество в салона на Народния театър „Ст. Бъчваров“ – Варна.
А.е. 1274, л. 1–3; 1 док.; 1953 г.; картичка – печатно; Комтоа М. – Париж до Т. Боров – С.
Поздравления за новата 1963 г., Министерство на образованието, Отдел международни връзки.
А.е. 1275, л. 1–8; 4 док.; 14 дек. 1972 г., 15 дек. 1972 г.; покана, списък – печатно; Комитет за провеждането на Втори конгрес на българската култура – С. до Т. Боров – С.
Провеждане на конгреса в зала „Универсиада“; на членовете на Комитет за изкуство и култура.
А.е. 1276, л. 1–3; 2 док.; 25 юли 1962 г.; писма (преписка) – печатно, ръкоп., чернова, рус. ез.; И.
Кондаков, Държавна библиотека „В. Л. Ленин“ – Москва до Т. Боров – С.
Изпратен юбилеен плакет във връзка с 100-годишнината на библиотеката; Благодарност от страна
Т. Боров.
А.е. 1277, л. 1–2; 1 док.; 28 дек. 1962 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Никола Кондарев
– С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1278, л. 1–2; 1 док.; 1968 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Константин Велики – Букурещ до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1279 – свободна архивна единица
А.е. 1280, л. 1–53; 26 док.; 1 авг. 1959...20 ян. 1975 г., б.д.; писма (преписка), пощ. карти – печатно, ръкоп., рум. и фр. ез.; А. Константинеску – Букурещ до Т. Боров – С.
Акад. А. Константинеску желае да получи публикации на ББИ, за да направи рецензии за тях и да
ги публикува, в това число годишниците на института, „Българска възрожденска книжнина“ на М. Стоянов, трите тома на „Априлското въстание“, сборника в чест на Никола Михов и т. І на „Български периодичен печат“; изразява желание да направи това и за сборника в чест на Марин Дринов и румъно-български
речник на Иван Пенаков и Георги Паунчев; доволен е от участието си в Петия международен конгрес на
славистите; моли за официална покана от страна на ББИ, като заявява, че му трябва само формално и ще
поеме всички разходи по пътуването и престоя в София; Т. Боров обещава да направи нужното.
А.е. 1281, л. 1–11; 6 док.; 31 дек. 1956...1972 г., б.д.; пощ. карти, телеграма – печатно, ръкоп.,
рум., фр. и рус. ез.; А. Константинеску – Букурещ до Т. Боров – С.
Новогодишни поздравления.
А.е. 1282, л. 1–6; 3 док.; 18 дек...24 дек. 1941 г.; писма, визитна картичка – ръкоп.; Алеко Константинов – Враца, проф. А. Ст. Бешков – С. до Т. Боров – С.
Предлага за изкупуване 54 тома на Волтер; ходатайства за А. Константинов.
А.е. 1283, л. 1–18; 11 док.; 27 дек. 1984...1987 г.; поздравителни картички, визитни картички –
печатно; Георги Константинов – С. до Т. Боров – С.
Поздравления.
А.е. 1284, л. 1–6; 1 док.; 29 окт. 1922 г.; писмо – ръкоп.; Йосиф Конфино – Виена до Т. Боров – С.
Афоризми за жените.
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А.е. 1285, л. 1–3; 3 док.; 30 септ. 1942 г.; писмо – печатно; Потребителна кооперация „Периодичен печат“ – С. до Т. Боров – С.
Относно снабдяване с хартия и за изготвяне на тарифа за печатарския труд.
А.е. 1286, л. 1–23; 17 док.; 24 февр. 1936...21 февр. 1946 г.; писма, телеграми, бележка – печатно,
ръкоп.; Спестовно-строителна кооперация „Подслон“ – С. до Т. Боров – С.
За присъствие на общо събрание; да предостави свидетелство за съдимост; за заверка на сметка; за
оценка на апартамент.
А.е. 1287, л. 1–3; 1 док.; 1 май 1968 г.; поздравителна картичка – печатно, ръкоп., рус. ез.; Ф.
Коровин – Москва до Т. Боров – С.
Поздравления от ректора на Московския държавен институт за култура.
А.е. 1288, л. 1–2; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка – печатно.; акад. Д. Косев – С. до Т. Боров – С.
Новогодишни поздравления от ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.
А.е. 1289, л. 1–3; 1 док.; 15 авг. 1922 г.; писмо – ръкоп.; Йордан Косев – с. Карапча, Ямболско до
Т. Боров – С.
За абонамент за сп. „Развигор“.
А.е. 1290, л. 1–6; 2 док.; 3 авг. 1946 г., 26 февр. 1947 г.; писма – ръкоп.; Е. Костова – Москва до
Т. Боров – С.
Лични отношения, специално внимание на Цветан Тодоров;
А.е. 1291, л. 1–2; 1 док.; 28 май 1956 г.; писмо – ръкоп.; Лаура Костадинова – Москва до Т. Боров – С.
Автобиография.
А.е. 1292, л. 1; 1 док.; 20 ноем. 1950 г.; писмо – машиноп., ръкоп.; Д. Костов – С. до Т. Боров – С.
С молба за предоставяне на коректури на неговата статия „Биографията на Иларион Драгостинов“;
по повод изграждането на паметник в родното му село Арбанаси.
А.е. 1293, л. 1–2; 2 док.; 26 ян. 1918 г., 14 февр. 1918 г., картички – печатно, ръкоп.; И. Костов –
Русе до Т. Боров – С.
Проблеми с комуникацията.
А.е. 1294, л. 1–3; 1 док.; 29 февр. 1960 г.; писмо – ръкоп.; Кирил Костов – Берлин до Т. Боров – С.
Изразява възхищение от доклад на Т. Боров.
А.е. 1295, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – печатно; М. Костова – [София] до Т. Боров – С.
Изпраща за преглед словник за кратка българска енциклопедия.
А.е. 1296, л. 1–7; 5 док.; [1938…1940 г.]; визитни картички – печатно; Дончо Костурков – С. до
Т. Боров – С.
Честитки за Нова година.
А.е. 1297, л. 1; 1 док.; 8 дек. 1935 г.; касова бележка – печатно, ръкоп.; Марко Костурков – С. до
Т. Боров – С.
Покупки.
А.е. 1298, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Борис Коцев – С. до Т. Боров – С.
Визитна картичка на Борис Коцев – художник.
А.е. 1299, л. 1–3; 2 док.; 30 дек. 1967 г.; визитна картичка, писмо – печатно, ръкоп.; Венелин
Коцев – С. до Т. Боров – С.
По повод доклади от заседания.
А.е. 1300, л. 1–10; 5 док.; 17 февр. 1972...1976 г.; новогодишни картички, писмо (преписка) – печатно, ръкоп.; Хелена Кошанска – Варшава до Т. Боров – С.
Поздравления и благодарности за Нова година; за предстоящо пътуване на Т. Боров до Варшава.
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А.е. 1301, л. 1–2; 1 док.; 12 окт. 1963 г.; писмо – печатно, нем ез.; Ерик Краг – Осло до Т. Боров – С.
Проф. Краг съобщава, че е намерил „Кратка българска граматика“ и „Учебник по български език“,
чете българска литература и преводна, като например Den vita svalen от Оке Нилсон, надява се да се видят
отново.  
А.е. 1302, л. 1–3; 1 док.; 19 февр. 1921 г.; писмо – ръкоп.; Соня Ст. Краева – [София] до Т. Боров – С.
С молба да изпрати книги.
А.е. 1303, л. 1–9; 8 док.; 1940...30 ноем. 1945 г., б.д.; писма, телеграма, визитни картички, бележка – печатно, ръкоп.; Михаил Кремен – [София] до Т. Боров – С.
Съобщава за лични въпроси.
А.е. 1304, л. 1–24; 12 док.; 8 окт. 1981...25 дек. 1984 г., б.д.; писма, телеграми, новогодишни картички – печатно, ръкоп., пол. ез.; Кремена – [София] до Т. Боров – С.
Изпраща му книга на Рей Бредбъри; препис на статия на Д. Маринов; новогодишни пожелания.
А.е. 1305, л. 1–8; 3 док.; 26 апр...18 дек. 1958 г.; писма, пощ. карта – печатно, ръкоп., рус. и фр.
ез.; Ярмила Кунанова – Прага до Т. Боров – С.
За посещение в София; за точната дата на пристигане; новогодишни пожелания.
А.е. 1306, л. 1–2; 1 док.; 4 ян. 1958 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Йон Кришан – Букурещ до Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година.
А.е. 1307, л. 1–9; 1 док.; 22 ян. 1966 г.; писмо – ръкоп.; Г. Г. Кричевский – Москва до Т. Боров – С.
Относно статия на Т. Боров.
А.е. 1308, л. 1–9; 9 док.; 2 авг...15 ноем. 1977 г.; писма (преписка) – печатно, ръкоп., нем. ез; Ханс
Крол – Хемщат, Холандия до Т. Боров – С.
Относно участие на международен конгрес в Брюксел и издирване на лица, които се занимават с
архивистика и библиотекознание; Т. Боров е съгласен да се създаде музей по история на библиотеките;
иска сведение за Елин Пелин като библиотекар; относно лица, свързани с библотекознание и архивистика;
дава сведения за Елин Пелин, Трайчо Костов, Георги Райчев, Чудомир, Дамян Калфов, Добри Немиров,
Рачо Стоянов, Михаил Кремен, Владимир Полянов, Димитър Пантелеев, Кирил Хистов, Добри Чинтулов,
Васил Априлов, Марин Дринов, Захари Стоянов, Петко Славейков, Камен Калчев и Елисавета Багряна;
споменава за интересен конгрес в Брюксел; поздравления за Нова година.
А.е. 1309, л. 1–5; 3 док.; 1942, б.д.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Хансхайнрих Крузе
– С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1310, л. 1–4; 2 док.; 23 май 1924 г., б.д.; писмо, отпечатък – печатно ръкоп.; В. Крумов –
Пловдив до Т. Боров – С.
С молба да публикува в „Развигор“ информация за дейността на „Глобус“ и публикуване на негов
ръкопис; из дейността на дирекция „Глобус“ по народните четения през зимния сезон на 1923–1924 г. в гр.
Пловдив.
А.е. 1311, л. 1–2; 1 док.; 1943 г.; визитна картичка – печатно; Пенчо Д. Крусев – б.м. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1312, л. 1–2; 1 док.; 21 ноем. 1931 г.; писмо – печатно, нем. ез.; Д. Круц – Берлин до Т. Боров – С.
Благодарствено писмо от Д. Круц – генерален директор на Пруската държавна библиотека, за изпратената му статия на Т. Боров за сводния каталог на библиотеката.
А.е. 1313, л. 1–3; 1 док.; 18 февр. 1991 г.; покана – печатно; Елена и Христо Крушеви – С. до
Т. Боров – С.
Покана за сватбено тържество.
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А.е. 1314, л. 1–3; 2 док.; 18 февр. 1991 г.; писмо – покана, програма – печатно; Кръжец „Живо
слово“ – С. до Т. Боров – С.
За вечер, посветена на Ив. Вазов; програма на вечерта.
А.е. 1315, л. 1–6; 4 док.; 10 ян. 1941...21 май 1942 г., б.д.; писма, визитна картичка – печатно,
ръкоп.; Тодор Крънзов – Берлин до Т. Боров – С.
Относно заявление за хартия; предлага на Т. Боров да напише статия за „Българска мисъл“.
А.е. 1316, л. 1–11; 8 док.; 30 ян. 1944...29 дек. 1947 г., б.д.; писма, пощ. карта, пропуски – печатно,
ръкоп.; Иван Хр. Кръстанов – Пирдоп, Софийско до Т. Боров – С.
Пострадал е от бомбардировките и се обръща за помощ; пита как да си достави „Българска книга“;
моли да му изпрати други книги; за Дирекция на радиото.
А.е. 1317, л. 1–2; 1 док.; 4 юни 1975 г.; писмо – печатно; Кръстева – С. до Т. Боров – С.
Има възможност да редактира ръкописа „Летопис за живота и делото на Ив. Вазов“ от Милка Марковска, рецензиран от проф. Велчо Велчев и проф. Георги Димов.
А.е. 1318, л. 1; 1 док.; 18 юли 1923 г.; телеграма – печатно; Кръстио – С. до Т. Боров – Варна.
Работата е уредена.
А.е. 1319, л. 1; 1 док.; 22 дек. 1917 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Кръсто и Борис – Враца до
Т. Боров – С.
Поздрави от Враца.
А.е. 1320, л. 1–5; 3 док.; 3 авг. 1929 г.; писма, бележка – ръкоп.; Кръстю – с. Лилеково, Смолянско до Т. Боров – Варна.
Битови проблеми; относно заложен часовник; дадени пари.
А.е. 1321, л. 1; 1 док.; 1 юни 1941 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Хар. Кузов – Пловдив до Т.
Боров – С.
Получил е брошурата на Т. Боров „Защо ни е нужен български библиографски институт“ и очаква
друга негова брошура за „Домашните библиотеки“.
А.е. 1322, л. 1; 1 док.; 22 март 1975 г.; телеграма – печатно; Мария и Константин Кугийски –
б.м. до Т. Боров – С.
Честит имен ден.
А.е. 1323, л. 1; 1 док.; 25 окт. 1957 г.; бележка – ръкоп.; Кузманова – С. до Т. Боров – С.
Молба за среща.
А.е. 1324, л. 1; 1 док.; 1961 г.; телеграма – печатно; Ал. Кулеков – б.м. до Т. Боров – С.
Поздравления по повод 60-годишнината му.
А.е. 1325, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Богомил Кулеков – С. до Т.
Боров – [С.].
Записан адрес.
А.е. 1326, л. 1; 1 док.; 19 дек. 1967 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп., рус. ез.; Е. Кукушкин – Москва до Т. Боров – [С.].
Поздравления и пожелания за Нова година.
А.е. 1327, л. 1; 1 док.; [13] ян. 1958 г.; писмо – покана – печатно; Кулова – С. до Т. Боров – С.
Покана за участие във факултетен съвет.
А.е. 1328, л. 1–5; 1 док.; [дек. 1982 г.]; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Александра и Милен Куманови – С. до Т. Боров – С.
Поздравления и пожелания за Нова година.
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А.е. 1329, л. 1; 1 док.; 22 юни 1962 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп., нем. ез.; Вилхелм Кунце –
Швайнбах, Германия до Т. Боров – С.
Благодари за писмото от 1 юни.
А.е. 1330, л. 1–5; 3 док.; 26 авг. 1960...26 ноем. 1965 г.; писма, пощ. карта – печатно, ръкоп., нем.
ез.; Х. Кунце – Берлин, Карлови вари, Чехия до Т. Боров – С.
Във връзка със свои планове след читателската конференция да посети конгреса на Австрийската
библиотека в Клагенфурт; Х. Кунце е навършил 50 години и благодари за поздравленията; лични въпроси
и пътуване до Карлсбад.
А.е. 1331, л. 1–34; 25 док.; 5 май 1959...17 авг. 1983 г.; писма (преписка), бележки, пощ. карти,
визитни картички, изрезка от вестник – печатно, ръкоп., нем. ез.; Хорст Кунце – Берлин до Т.
Боров – С.
Със сведения за пътуване до Берлин и надежда за скорошно виждане; предстоящо пътуване до София с молба за сведения за Елин Пелин, проф. Делчо Нестев; от Т. Боров от 30 юни 1962 г. с благодарност
за изпратени книги, за ангажименти относно ІV национална конференция на ЮНЕСКО; благодарности за
поздравленията по повод 60-годишнината; картичка с адреса на проф. Кунце.
А.е. 1332, л. 1–6; 4 док.; 26 авг. 1960...26 ноем. 1965 г.; писма (преписка), пощ. карта – печатно,
ръкоп., нем. ез.; Хорст Кунце – Карлови вари, Чехия до Т. Боров – С.
Т. Боров разказва за студени зимни дни, поздрави за Нова година; поздравления за Нова година.
А.е. 1333, л. 1; 1 док.; 15 юли 1938 г.; писмо – печатно, нем. ез.; Куони – Цюрих до Т. Боров – С.
Относно пътуване в Швейцария.
А.е. 1334, л. 1; 7 док.; 20 дек. 1978...26 ян. 1979 г.; пощ. карти – печатно, ръкоп., нем. ез.; Мария
Кутийска – Виена до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1335, л. 1; 1 док.; 25 февр. 1939 г.; телеграма – печатно; Никола Кутинчев – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 1336, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – покана – печатно; Централен квалификационен курс за софийските библиотекари – С. до Т. Боров – С.
Лекция на тема: „Съвещание на актива на библиотечните работници в Москва“ от Славка Шопова.
А.е. 1337, л. 1, 1 док.; 30 дек. 1951 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; В. Куртева – Калофер до Т.
Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1338, л. 1; 1 док.; 30 дек. 1951 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Маргарит Куртоа – Париж
до Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година.
А.е. 1339, л. 1; 2 док.; 30 дек. 1970 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Йосиф Куюмджиев – С. до
Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година.
А.е. 1340, л. 1; 2 док., 29 дек. 1969 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; сем. Куюмджиеви – С. до Т.
Боров – С.
Пожелания за Нова година.
– С.

А.е. 1341, л. 1–2; 1 док.; 12 ян. 1950 г.; картичка – ръкоп.; сем. Куюмджийски – С. до Т. Боров
Честита Нова година и Рождество.

А.е. 1342, л. 1–4; 3 док.; март...3 апр. 1935 г.; писма – печатно; Уйлсън Къмпани – Ню Йорк ,
САЩ до Т. Боров – С.
Относно абонамент на The Standard Catalog for Public Libraries.
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А.е. 1343, л. 1–12; 6 док.; 31 май 1966...5 март 1973 г.; писмо, покани – печатно; Ив. Кънчев – С.
до Т. Боров – С.
По повод землячески сбирки.
А.е. 1344, л. 1–3; 2 док.; 1941 г., 1942 г.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Никола Ив. Кънев
– С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1345, л. 1–3; 1 док.; 24 окт. 1951 г.; писмо – ръкоп.; Здр. Кънчева – [С.] до Т. Боров – С.
Изразява възхищение от негова сказка в Клуба на културните дейци.
А.е. 1346, л. 1; 1 док.; 19 февр. 1957 г.; писмо – ръкоп.; Кънчева – б.м. до Т. Боров – С.
Относно предоставени книги на Министерство на културата.
А.е. 1347, л. 1–4; 4 док.; 1 ян. 1948...2 ян. 1950 г., б.д.; телеграми – печатно, ръкоп.; П. Кънчева
– С. до Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година.
А.е. 1348, л. 1–69; 26 док.; 25 ноем. 1965...7 ноем. 1868 г., б.д.; писма (преписка), телеграми, отпечатък на статия, автореферат – печатно, ръкоп.; Марта Кърпачева – Москва до Т. Боров – С.
Мотивировка и мнения за темата на дисертацията на М. Кърпачева „Современное состояние библиографии по славянской филологии и перспективы ее развития“; относно процедурата по одобряване на
темата; план на дисертацията и отговор с конкретни бележки на Т. Боров; пита как върви писането; съобщава за успешната защита; изпраща отзивите на официалните опоненти на дисертацията на М. Кърпачева.
А.е. 1349, л. 1–4; 4 док.; 20 февр...22 дек. 1922 г., б.д.; писма, телеграма – печатно, ръкоп.; Димо
Кьорчев – С. до Т. Боров – Лом.
Относно публикации на Т. Боров в сп. „Пролом“.
А.е. 1350, л. 1–11; 3 док.; 1 авг. 1963...30 окт. 1963 г.; писма (преписка), рекламен материал – печатно, ръкоп.; Ханс Кьостер Кьоникщайн – планинатаТаунус, Германия – до Т. Боров – С.
Относно изпратена книга; за книги.
А. е. 1351, л. 1–9; 5 док.; 13 апр. 1947...30 апр. 1947 г., б.д.; пощ. карти, телеграма, писмо, бележка
– печатно, ръкоп.; В. Куюмджиеви – С. до Т. Боров – С.
Пожелания за Нова година; относно определяне на заплата.
А.е. 1352, л. 1; 1 док.; 26 юни 1982 г.; телеграма – печатно; Кюркчиева – С. до Т. Боров – С.
Покана за заседание.
А.е. 1353, л. 1–2; 1 док.; 14 май 1945 г.; писмо – печатно; Кр. Кюлявков – С. до Т. Боров – С.
Относно честване на Хр. Смирненски.
А.е. 1354, л. 1–8; 5 док.; 31 дек. 1937...22 февр. 1942 г., б.д.; визитни картички, телеграма – печатно, ръкоп.; Стефан Кямилев – С. до Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година.
А.е. 1355, л. 1–14; 6 док.; 20 ноем. 1937...22 дек. 1967 г.; писма, пощ. карти – печатно, ръкоп.;
Небойша Лазаревич – Белград до Т. Боров – С.
За изпратена книга; новогодишни поздравления.
А.е. 1356, л. 1; 1 док.; 13 окт. 1957 г.; пощ. карта – писмо – печатно, ръкоп.; Александър Лазаров
– Видин до Т. Боров – С.
Относно военния данък.
А.е. 1357, л. 1–10; 6 док.; 12 март 1965...17 апр. 1967 г.; телеграми, писма – печатно, ръкоп.; Лазов – Москва, София до Т. Боров – С.
Поздравления за имен ден; относно курс за квалификация в Москва; за разработвана дисертация.
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А.е. 1358, л. 1–3; 1 док.; 23 дек. 1948 г.; пощ. карта, писмо – печатно; Марта и Арне Ланде –
Стокхолм до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1359, л. 1–35; 19 док.; 20 дек. 1965...1972 г., б.д.; писма, пощ. карти – печатно, ръкоп., рус. ез.;
Николай Ласкеев – Ленинград (дн. Санкт Петербург) до Т. Боров – С.
Новогодишни пожелания; благодари за изпратени брошури и статии на Т. Боров; поздравления за
24-ти май; за 1-ви май; изпратил е 16 тома от трудовете на Ленинградския институт за култура; относно
писането на дисертацията.
А.е. 1359, л. 36–70; 20 док.; 1972...8 дек. 1986 г., б.д; плик, пощ. карти, визитни картички, бележка – печатно, ръкоп., рус. ез.; Николай Ласкеев – Ленинград (дн. Санкт Петербург) до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година; с адрес в Ленинград.
А.е. 1359a, л. 1–3; 2 док.; 28 ян.1964, б.д.; писмо, бележка – печатно, ръкоп., нем. ез.; Анемари
Лаубе – Берлин до Т. Боров – С.
За есе за българите в немската литература през XIX–XX век.
А.е. 1360, л. 1; 1 док.; 4 юли 1942 г.; пощ. картa – печатно, нем. ез.; П. [Ле...] – Лайпциг, Германия
до Т. Боров – С.
Благодарности за изпратени списания.
А.е. 1361, л. 1–5; 4 док.; 28 ноем. 1933...1960 г.; писма, пощ. картa, телеграма – печатно, ръкоп.,
нем. ез.; Хенри Левенсон – Виена до Т. Боров – С.
Относно заснемане на диапозитиви.
А.е. 1362, л. 1–2; 2 док.; 19 ноем. 1952 г.; писмо, бележка – печатно; ръкоп.; Рубен Леви [и Т.
Боров] – С. до Т. Боров – С.
Относно предложение за награждаване на Леон Филипов Харалампиев със званието „Заслужил
културен деятел в областта на самодейното изкуство“ и Тодор Иванов Николов с орден „Народен орден на
труда“ – златен.
А.е. 1363, л. 1–10; 6 док.; б.д.; пощ. карти – печатно, ръкоп.; Любомир Левчев – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за национални празници.
А.е. 1364, л. 1–4; 2 док.; 4 юли 1966 г., б.д.; покани – печатно, ръкоп., англ. ез.; Американска
легация – С. до Т. Боров – С.
Покани за прием по повод националния празник на САЩ.
А.е. 1365, л. 1–2; 1 док.; 29 ноем. 1961 г.; писмо – печатно; Българска легация в Швеция – Стокхолм до Т. Боров – С.
Благодарности за изпратена статия.
А.е. 1366, л. 1–2; 1 док.; 29 юни 1951 г.; покана – печатно, англ. ез.; Легация на Великобритания
– С. до Т. Боров – С.
Покана за следобедно парти в легацията по повод рождения ден крал Джордж VІ.
А.е. 1367, л. 1-6; 3 док.; б.д.; покани – печатно, фр. ез.; Легация на Италия – С. до Т. Боров – С.
Покана за националния празник на Италия.
А.е. 1368, л. 1–4; 2 док.; 1 юни 1962 г., 1 юли 1962 г.; покана – печатно, фр. ез.; Легация на Швейцария – С. до Т. Боров – С.
Покана за официалния празник на Швейцария; коктейл в част на българските делегации в Швейцария и ЮНЕСКО.
А.е. 1369, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно, фр. ез.; Легация на Швеция – С. до Т. Боров – С.
Покана за коктейл.
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А.е. 1370, л. 4; 2 док.; б.д.; покани – печатно, ръкоп., фр. ез.; Легация на Франция – С. до Т.
Боров – С.
Покана до него и съпругата му за прожекция на френски филм; с покана за закуска.
А.е. 1371, л. 1–8; 6 док.; 19 юни 1934...7 авг. 1934 г.; писмо (преписка), бележка – печатно, ръкоп.,
нем ез.; Георг Леи – Тюбинген, Германия до Т. Боров – С.
Проф. д-р Леи, директор на университетската библиотека в Тюбинген, пита Т. Боров за разрешение
да публикува негов доклад за сградата на Народната библиотека; отговор на Т. Боров, който съобщава, че
изпраща още две свои статии; относно коректура на статия на Т. Боров за сградата на библиотеката; отговор чернова на Т. Боров с исканите поправки.
А.е. 1372, л. 1–3; 1 док.; 28 май 1954 г., писмо – ръкоп.; Иван Лекарски – С. до Т. Боров – С.
Коментар и въпроси относно негова сказка по радиото на тема „Библиографията“.
А.е. 1373, л. 1–2; 2 док.; 29 апр. 1942 г., 30 апр. 1945 г.; бележки – ръкоп.; Иван Леков – С. до Т.
Боров – С.
Относно списание; среща с Разцветников за речник.
А.е. 1374, л. 1–6; 3 док.; 26 апр. 1940...26 авг. 1969 г., б.д.; пощ. карти – печатно, ръкоп.; Лени –
Виена, Дубровник, Лом до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година и Великден; пътуване през Дубровник и Сараево.
А.е. 1375, л. 1–5; 3 док.; 14 ян. 1949 г., б.д.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Мишел Лео – С.
до Т. Боров – С.
Поздравления.
А.е. 1376, л. 1; 2 док.; 3 юни 1939 г., б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Стефан Ил. Лепавцов – С. до Т. Боров – С.
Да му изпрати 3–4 книги художествена литература за съпругата му, която е болна.
А.е. 1377, л. 1–5; 3 док., б.д.; писмо, печатни материали – печатно, ръкоп.; Иван Лесичков – С.
до Т. Боров – С.
Писмо относно лична библиография с приложена автобиография; относно обществени прояви на
Ив. Лесичков със снимки от Витоша.
А.е. 1378, л. 1–3; 2 док.; 3 ян. 1937 г., 3 ян. 1967 г.; визитна картичка, телеграма – печатно, ръкоп.; Арсени Лечев – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година; определя среща.
– С.

А.е. 1379, л. 1; 1 док.; 15 февр. 1969 г.; телеграма – печатно, ръкоп.; Лиа Тренче – С. до Т. Боров
Съобщава за кончината на Никола Балабанов.
А.е. 1380, л. 1–3; 3 док.; б.д.; бележки – ръкоп.; Ото Либих – С. до Т. Боров – С.
Покана за среща относно връщането му на работа в Операта като пианист-корепетитор.
А.е. 1381, л. 1–2; 2 док.; 18 ян. 1951 г.; бележки – печатно, ръкоп.; Ликов – С. до Т. Боров – С.
Ходатайства за Ненка Найденова Йончева.
А.е. 1382, л. 1-2; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Николай Лилиев – С. до Т. Боров – С.
Ходатайства за Мария Динова.

А.е. 1383, л. 1–20; 10 док.; 28 дек. 1972...27 дек. 1981 г., б.д.; пощ. и визитни картички – печатно,
ръкоп.; Александър Лилов – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1384, л. 1; 1 док.; 30 ян. 1961 г., телеграма – печатно; Лиляна – С. до Т. Боров – С.
Честити рождения му ден.
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А.е. 1385, л. 1–15; 13 док.; 10 дек. 1960...14 дек. 1968 г., б.д.; телеграма, писма, пощ. карти, преписка – печатно, ръкоп., рус. ез.; Лихачов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.,
Т. Боров – С. до Лихачов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия .
Поздравления за 60-годишнината му; Т. Боров благодари с писмо; поздравления за Нова година.
А.е. 1385, л. 16–37; 13 док.; [1969]...28 дек. 1980 г., б.д.; писма, пощ. карти, бележка, преписка –
печатно, ръкоп., рус. и фр. ез.; Лихачов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.,
Т. Боров – С. до Лихачов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Поздравления за Нова година; получил е от Цв. Тодоров две книги; Т. Боров отговаря, като изпраща адреса на сина си в Париж и се оплаква, че никой не публикува статиите му; Т. Боров обръща внимание
да му пише на домашния адрес, съобщава за влошеното си здраве; с адреса на Цветан Тодоров в Париж.
А.е. 1386, л. 1–44; 18 док.; 9 авг. 1958...28 дек. 1973 г., б.д.; писма, пощ. карти, преписка – печатно, ръкоп., рус. и фр. ез.; Лихачова – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С., Т.
Боров – С. до Лихачова – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С благодарност за топлото посрещане в ББИ; честити новата 1959, 1960 и 1973 година; благодари на Т. Боров и Ив. Унджиев за помощта при работата ѝ по създаването на библиография на Хр. Ботев;
честити 60-годишнината на Т. Боров;  относно получения от Боров екземпляр от библиографията, която е
направила, и уверението, че ще бъде предадена на акад. Н. Михов.
– С.

А.е. 1387, л. 1; 1 док., б.д.; визитна картичка – печатно; Лоншер Бригите – Берлин до Т. Боров
Без текст.

А.е. 1388, л. 1–5; 2 док.; 1962 г., 15 авг. 1963 г.; пощ. карта, писмо – ръкоп.; Рут, Вили, Лугер –
Берлин до Т. Боров – С.
Честити Нова година; за евентуално пътуване до София.
А.е. 1389, л. 1–6; 4 док.; 4 юни 1968 г., б.д.; покани, визитна картичка, бележка – печатно, ръкоп.; Вера Лукова – С. до Т. Боров – С.
За изложби; битови въпроси.
А.е. 1390, л. 1; 1 док.; 12 авг. 1939 г.; пощ. карта – ръкоп.; Люба – Варна до Т. Боров – С.
Поздрави.
А.е. 1391, л. 1–3; 2 док.; дек. 1985 г., 30 ян. 19[90] г., пощ. карта, телеграма – ръкоп.; Любен –
Чирпан до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година; за рождения му ден.
А.е. 1392, л. 1–7; 4 док.; 11 дек. 1963...28 март 1968 г.; пощ. карта, писма, преписка – печатно,
ръкоп., рус. ез.; А. Люблинска – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.; Т. Боров
до А. Люблинска – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Новогодишни поздравления; съобщава за смъртта на съпруга ѝ – Владимир Сергеевич Люблински; Т. Боров изразява своите съболезнования.
А.е. 1393, л. 1–5; 3 док.; 24 апр. 1966...23 дек. 1967 г.; писмо, пощ. карти – печатно, ръкоп., рус.
ез.; Владимир Сергеевич Люблински – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Благодари за дългогодишното им приятелство; честити настъпващата 1968  година.
А.е. 1394, л. 1; 1 док., б.д.; покана – печатно; Михаил Лютов – С. до Т. Боров – С.
Покана за негова изложба.
А.е. 1395, л. 1; 1 док.; 22 март 1919 г.; пощ. карта – ръкоп.; Димитър М. – Русе до Т. Боров – Русе.
Поздрави за имения му ден.
А.е. 1396, л. 1; 1 док.; 7 май 1918 г., пощ. карта – ръкоп.; М. – Русе до Т. Боров – Русе.
Поздрави за Рождество.                                                                                                                                                                        
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А.е. 1397, л. 1; 2 док.; 22 март 1919 г.; празен плик, бележка – ръкоп.; Мавер С. – Рим до Т. Боров – С.
Вероятно в плика са били съхранявани бележки и формуляри от швейцарски библиотеки.
А.е. 1398, л. 1–2; 3 док.; 9 февр. 1945 г., б.д.; визитна картичка, бележки – ръкоп.; Никола Мавродинов – С. до Т. Боров – С.
Относно посещение при министъра; откупуване на вещ.
А.е. 1398а, л. 1–2; 1 док.; 7 авг. 1964 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Рут Майер – Берлин до Милорада Анастасова (респ. Т. Боров) – С.
Благодарности за новогодишните поздравления, престой в болница, включването на ББИ към
НБКМ, лични въпроси.
А.е. 1399, л. 1–4; 3 док.; б.д.; визитни картички – печатно; Пол Месън – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1400, л. 1–6; 2 док.; 11 юли 1922 г.; вестник, бележка – печатно, ръкоп.; Макабара –
Франкфурт, Германия до Т. Боров – С.
Относно получен материал от А. Лилиев във Виена.
А.е. 1401, л. 1–4; 2 док.; 3 ян. 1934 г., 12 май 1937 г.; визитна картичка, покана – печатно; Евгения Макавеева – С. до Т. Боров – С.
Покана за сватбено тържество.
А.е. 1402, л. 1–12; 9 док.; 15 септ. 1943...22 юни 1956 г., б.д.; пощ. карти, писма, визитни картичка, бележки – ръкоп.; Велко Македонски – с. Марково, Пловдивско, Берлин, С. до Т. Боров – С.
Д-р Македонски съобщава, че след бомбардировка на София практикува в Пловдивско; битови
въпроси; поздравления.
А.е. 1403, л. 1–2; 1 док.; 4 дек. 1956 г.; покана – печатно; Димитър Македонски – С. до Т. Боров – С.
Покана за негова изложба.
А.е. 1404, л. 1; 1 док.; 13 март 1940 г.; телеграма – печатно; сем. Македонски – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за имен ден.
– С.

А.е. 1405, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно, ръкоп.; посланик Прокоп Макса – С. до Т. Боров
Покана за прием в чехословашкото посолство.
А.е. 1406, л. 1–3; 1 док.; 4 дек. 1956 г.; писмо – ръкоп.; Венета Максимова – Варна до Т. Боров – С.
Благодарна бивша студентка изпраща дамаджанка с тригодишно вино.

А.е. 1407, л. 1–3; 2 док.; 14 авг. 1964 г.; писмо – печатно, ръкоп.; Лука Малеев – Стокхолм до Т.
Боров – С.
Съобщава за свое пътуване в Италия.
А.е. 1408, л. 1–3; 1 док.; 15 ян. 1962 г., пощ. карта – печатно, ръкоп.; Л. Малиле – Париж до Т.
Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1409, л. 1–3; 1 док.; 14 ян. 1945 г.; писмо – ръкоп.; [А. Малин] – С. до Т. Боров – С.
Относно ръководството на Университетската библиотека.
А.е. 1410, л. 1–2; 2 док.; 21 март 1913 г., 22 февр. 1914 г.; пощ. карти – ръкоп.; Донка Ив. Миленкова – Лом, Русе до Т. Боров – Лом.
Поздравления за имен ден.
А.е. 1411, л. 1; 1 док.; 29 март 1947 г.; телеграма – печатно; Малинов – С. до Т. Боров – С.
Да предаде поздрави на Н. В. Михов.
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А.е. 1412, л. 1–9; 5 док.; 7 септ. 1962...20 апр. 1970 г.; писма, преписка – ръкоп.; Л. Малклес –
Париж до Т. Боров – С.
Съжалява, че не е бил в Париж; изпраща му списък с имена на университетски библиотеки; благодари за изпратена книга; благодари за изпратен каталог; ще му изпрати своя „Учебник по библиография“;
очаква пристигането на сина му; срещнал се е с Цветан Тодоров и му е помогнал да започне да чете в библиотеката на Сорбоната, но е изгубил след това връзката с него; в отговор Т. Боров благодари за изпратения
учебник; за грижите за сина му.
– С.

А.е. 1413, л. 1–2; 1 док.; 10 ян. 1962 г.; пощ. карта – ръкоп.; К. Манафски – Стокхолм до Т. Боров
Поздрави за Нова година

А.е. 1414, л. 1–8; 5 док.; 1938...1941 г.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Иван Г. Манчев – С.
до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1415, л. 1–3; 1 док.; 28 ноем. 1944 г., писмо – ръкоп.; Маньо Стоянов Манев – Пловдив до Т.
Боров – С.
Относно мястото Директор на Пловдивската библиотека.
А.е. 1416, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Веселин Ст. Манов – С. до Т.
Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1417, л. 1–2; 1 док.; 26 дек. 1971... 28 дек. 1974 г., б.д.; пощ. карти – ръкоп.; Емил Манов – С.
до Т. Боров – С.
Поздрави за Нова година.
А.е. 1418, л. 1–2; 1 док.; 29 март 1945 г.; писмо – печатно; Стефан Манов – С. до Т. Боров – С.
Относно ходатайство за назначаване на работа.
А.е. 1419, л. 1–2; 1 док.; 23 септ. 1940 г.; писмо – ръкоп.; С. Манолов – [С.] до Т. Боров – С.
Извинява се за закъснението си.
А.е. 1420, л. 1–4; 3 док.; 8 февр. 1932...20 март 1933 г.; пощ. карти, писмо – печатно; Иван Манчев – Лом до Т. Боров – С.
Относно изкупуването на тираж от негова книга.
А.е. 1421, л. 1–3; 3 док.; 2 окт. 1928...18 февр. 1939 г., б.д.; пощ. карти, писмо – ръкоп.; Мара –
Виена, Пловдив, С. до Т. Боров – Лом, С.
Поздрави; относно някакво удостоверение.
А.е. 1422, л. 1; 1 док.; 12 апр. 1983 г.; бележка – ръкоп.; Марето – С. до Т. Боров – С.
Изразява съжаление, че не може да дойде същата вечер.
А.е. 1423, л. 1–7; 5 док.; 30 ян. 1973...30 ян. 1975 г., б.д.; пощ. карта, телеграми, бележки – печатно, ръкоп.; Марето и Мишо – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за рожден ден; неясни проблеми.
А.е. 1424, л. 1–3; 1 док.; 21 февр. 1922 г.; писмо – ръкоп.; Марийка – С. до Т. Боров – Лом.
Относно лични отношения.
А.е. 1425, л. 1; 2 док.; 16 март 1984 г., 24 март 1984 г.; преписка – печатно, ръкоп.; Донка Жекова
Маринкова – С. до Т. Боров – С.
С молба за професионално мнение; Т. Боров отговаря, че поради проблеми със зрението не може
да бъде полезен.
А.е. 1425а, л. 1; 1 док.; б.д..; покана – печатно; Руска Маринова – С. до Т. Боров – С.
За изложба, която ще бъде открита от проф. Илия Бешков.
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А.е. 1426, л. 1–2; 1 док.; б.д..; пощ. карта – ръкоп.; Мария – Виена до Т. Боров – С.
Новогодишни пожелания.
А.е. 1427, л. 1–3; 1 док.; 25 дек. 1980 г.; пощ. карта – ръкоп.; Марето и Мишо – С. до Т. Боров – С.
Новогодишни пожелания.
А.е. 1428, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Генчо Марков – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Рождество.
А.е. 1429, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Марко Марков – [С.] до Т. Боров – [С.].
Съобщава, че е срещнал Дечко Узунов и че заповедта не е подписана.
А.е. 1430, л. 1–2; 1 док.; 20 авг. 1921 г.; писмо – ръкоп.; Кица Маркова – Ловеч до Т. Боров – С.
Относно забравени негови вещи.
А.е. 1431, л. 1–11; 6 док.; 1946...3 ян. 1948 г., б.д.; визитна картичка, писма, телеграма – ръкоп.,
печатно; Борислав Д. Марковски – Свищов до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Рождество; относно служебни финансови въпроси; получил е парите и съобщава цената на яйцата, сиренето и меда; извинява се, че изпратената птица е постна и обещава да прати
за Коледа пуйка; изпратил е пуйка и кокошка и съобщава цените.
А.е. 1432, л. 1; 1 док.; 1 септ. 1947 г.; писмо – печатно; Ив. Мартинов – С. до Т. Боров – С.
     По партийни въпроси.
А.е. 1433, л. 1–12; 5 док.; 26 апр. 1946...5 май 1946 г., б.д.; изрезка от вестник, писма, пощ. карти
– печатно, ръкоп.; М. Матакиева – С., Балчик до Т. Боров – Стокхолм, С.
Интервю на Орлин Василев в качеството му на директор на НБКМ; новини относно обстановката
в библиотеката след закриването на института, споменава Иван Богданов, Елена Савова и др.; поздрави от
морето и за имения му ден.
А.е. 1433а, л. 1–9; 4 док.; 29 апр. 1943...22 март 1944 г., б.д.; писма, бележка – печатно, ръкоп.;
Матвей – Видин, С. до Т. Боров – С.
Лични въпроси; отпечатване на книга.
А.е. 1434, л. 1–4; 2 док.; 23 юни 1968 г., 22 юни 1970 г.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Павел Матев – С. до Т. Боров – С.
Поздравления.
А.е. 1435, л. 1–3; 1 док.; 19 дек. 1972 г., пощенска карта – ръкоп., рус. ез.; Матеева – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1436, л. 1–12; 7 док.; 20 март 1948 г., бележки, пощ. карти – печатно, ръкоп.; Цветана Матеева – Лайпциг, Германия, С. до Т. Боров – С.
Пита да поръча ли книга на исландския биолог Арне Сакнеум; поздрави от Германия; поздравления за Нова година.
А.е. 1437, л. 1–3; 1 док.; 8 юни 1963 г.; покана – печатно; словашки, рус., нем. и англ. ез.; Матица
словенска – Братислава до Т. Боров – С.
По повод 100-годишнината от основаването на Словашката национална библиотека.
А.е. 1438, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Ото Мах – Мюнхен, Германия до Т.
Боров – [С.].
Д-р Ото Мах – библиотечен съветник в Баварската държавна библиотека.
А.е. 1439, л. 1–36; 15 док.; 28 ян. 1928...17 юли 1928 г.; писма – печатно, ръкоп., нем. и бълг. ез.;
Маци – Берлин, София, с. Вълчидръм [дн. Вълчедръм], Ломско до Т. Боров – Лом.
1.Упреква го, че пише по-често на Марга; не трябва да остава в Лом, чрез Владигеров се е запознала с [Матей] Вълчев; превела е две стихотворения от [Асен] Разцветников; 2. Пише, че положението и
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е тежко, но Карл вече е получил пари от филм, ще вземе още; изпраща том V на [Курт] Тухолски и две
тетрадки; 3. Току-що идвала от Марга, но тя имала почивен ден; изпраща му една книга, да ѝ пише,
ако иска и други; изказва предположение, че вече е в София, в сладкарницата на „Цар Освободител“ с
приятеля си Бал[абанов]; 4. Може да отседне у тях, защото бащата на Марга е безработен; гледала е два
пъти цирк на Чарли Чаплин, а също и руски филм за Санкт Петербург; 5. Неговото писмо я е наранило;
по-скъп ѝ е от Марга, на която много липсва; Карл ще печели четири месеца по 380–400 марки; 6. Притеснена е, че не ѝ се обажда; 7. Относно идването ѝ в България, за която смята да снима филм; 8. Съвети
за трудната финансова ситуация, в която е попаднал; ще пътуват с Марга, която може да живее у тях; 9.
За пътуването ѝ с Марга до Лом; 10. Съобщава, че майка и ще е в София до 15-ти; пощата много пъти не
пристига; посочва адреса си в София; 11. За препятствията пред възможността да са заедно; моли го да
вземе пощата за Данчето и да я изпрати; 12. Би трябвало да е страшно ядосана [на всичко] в България;
13. Скоро трябва да тръгва и да и донесе някои неща; 14. Друг път ще говорят за Ницше, но смята, че
написаното от него е пресилено; страхува се да не се разболее; 15. Благодари му за вестниците; ще дойде
пак в събота.
А.е. 1439, л. 36–68; 13 док.; 9 авг. 1928...14 ян. 1929 г., б.д.; писма, снимки – печатно, ръкоп.; нем.
и бълг. ез.; Маци – София, с. Вълчидръм [дн. Вълчедръм] Ломско, Берлин до Т. Боров – Лом.
1. Споделя впечатленията си от посещението при проф. Бал[абанов]; 2. С молба да завери свидетелство в околийското управление, а после и в окръжното и във Видин; учудва се на забавянето на
Бал[абанов], наложило се е да му пише втори път; самата тя от два дни има ужасен зъбобол; в града има
малария; 3. Била е на зъболекар; жалко, ако той не може да иде при нея; тя ще иде за 10 дни до Варна и
Лом от 1 септември; 4. Моли го да пише на Б. за решението си да пътува, но според същия Б. Берлин ще
е „гибел“ за него; тя сега е при Данчето, където идва и лекар; снимка [вероятно нейна]; 5. Защо да пътува
за Варна, а не за Лом; 6. Б. е направил всичко според желанието на получателя; 6. Относно ежедневното ѝ
разписание; дълго е вече [в България], а още не е била във Варна; 7. Съжалява, че още не е дошъл; вече има
два случая на малария; 8. Ще дойде в събота, дори да вали; Карл и е писал веднъж; 9. Уморена е от лъжи
и упреци; да и изпраща писмата си препоръчани; снимка; 10. Вижда го в нова светлина; моли да ѝ върне
парите по-скоро; 10. Спешно ѝ трябват парите; 11. Отношенията им не вървят; станал е неприятен.
А.е. 1440, л. 1; 1 док.; 24 апр. 1918 г., пощ. карта – ръкоп.; Машиян – Плевен до Т. Боров – Лом.
Пита как върви учението и го поздравява.
А.е. 1441, л. 1–4; 2 док.; б.д.; писмо, визитна картичка – печатно, ръкоп.; Н. Ю. Меворах – С. до
Т. Боров – С.
Относно ходатайство за Петър Георгиев.
А.е. 1442, л. 1; 1 док.; 29 дек. 1927 г., пощ. карта – ръкоп.; Клаус Менерт – Щутгарт, Германия
до Т. Боров – Лом.
Не се чете.
А.е. 1443, л. 1–4; 4 док.; 3 ноем. 1943...26 юни 1944 г.; пощ. карти – ръкоп.; Месечков Н. – Долна
баня, Ихтиманско, Божидар, Карловско до Т. Боров – С.
Щастлив е, че пътешества; Виденов казал, че е най-добре да говори с проф. Б. Йоцов за финансовите проблеми на института; уточнява, че помощта за института не е зачеркната, а е спряна, и какво да
направи; поздрави от Вера Лукова, споменава проф. Арнаудов.
А.е. 1444, л. 1; 1 док.; 25 септ. 1937 г.; пощ. карта – ръкоп.; А. Мегкусевски – Созопол, Бургаско
до Т. Боров – С.
Поздрави от морето; ще се срещнат, като се върне.
А.е. 1445, л. 1–5; 5 док.; 15 ян. 1918...26 март 1918 г.; пощ. карти – ръкоп.; Владо [Ми...] – Лом
до Т. Боров – Русе.
Да пише по-често и да му изпрати адреса на квартирата в Русе; имали 7 ученички в класа, които
станали причина за намаляване на поведението му; проблеми със съученичките, не учат химия, защото
нямат учител; поздрави.
А.е. 1446, л. 1; 1 док.; 4 юли 1937 г.; пощ. карта – ръкоп.; Мила – Ню Йорк до Т. Боров – С.
Силно е впечатлена от пътуването с кораба и от това, което вижда в града.
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– С.

А.е. 1447, л. 1; 1 док.; 6 окт. 1984 г; пощ. карта – ръкоп.; Мила и Христо – Москва до Т. Боров
Поздрави.

А.е. 1448, л. 1–10; 6 док.; 11 септ. 1961...3 ян. 1962 г., б.д.; визитни картички, телеграми – ръкоп.;
Борис Милев – С. до Т. Боров – С.
Поздравления; ще го посети у дома му.
А.е. 1449, л. 1–5; 4 док.; 8 май 1966...30 юни 1966 г., б.д.; разписка, писмо, бележки – ръкоп.; Мильо Маринов Милев – С. до Т. Боров – С.
М. Милев взел 45 лв. на заем от Т. Боров.
А.е. 1450, л. 1–7; 5 док.; 5 май 1932 г., б.д.; пощ. карта, визитни картички – ръкоп.; Тодор М.
Милев – Орадеа, Румъния, С. до Т. Боров – С.
Поздрави от гр. Орадеа, Румъния; честити Нова година и Рожество.
А.е. 1451, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Дарина Милева – С. до Т. Боров – С.
За върнати книги.
А.е. 1452, л. 1–7; 5 док.; 2 апр. 1961...9 авг. 1961 г.; преписка, писма – печатно, ръкоп.; Дунка
Милева – С., Париж до Т. Боров – С.
Прави изследване на тема „Априлското въстание във френския печат“ и го е търсила за консултация, но не са се срещнали; съжалява за грубия тон на предходното си писмо; изпраща му френски пътеводител от Жан Мариот по политически и социални въпроси.
А.е. 1453, л. 1; 1 док., б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Евгения Милева – [С.] до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1454, л. 1–3; 1 док.; 1 апр. 1948 г.; писмо – ръкоп.; Боян Милинтев – С. до Т. Боров – С.
Относно ходатайство за назначаване в библиотеката.
А.е. 1455, л. 1–3; 3 док.; 16 март 1940 г., б.д.; телеграми – печатно; Милка, Стоян – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 1456, л. 1–2; 1 док.; 14 юли 1985 г.; пощ. карта – ръкоп.; Емилия Милчева – Варна до Т.
Боров – С.
Поздрави от морето.
А.е. 1457, л. 1–2; 1 док.; 1984 г.; пощ. карта – ръкоп.; Емилия Милчева – Варна до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1458, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Милчо – б.м. до Т. Боров – С.
Предлага да ходят на кино.
А.е. 1459, л. 1–4; 4 док.; 16 апр. 1947 г.; писмо, бележки – ръкоп.; Мина, Т. Боров – [С.] до Т.
Боров – С.
Относно ходатайство за кандидат-студента Александър Любенов Петров; написани са имената и
кандидатстудентският му номер; неясни политически констатации; относно характеристика на Албанска.
А.е. 1460, л. 1; 1 док.; 25 окт. 1929 г., пощ. карта – ръкоп.; Антон Минев – Кула, Видинско до Т.
Боров – С.
Относно битови въпроси.
А.е. 1461, л. 1–10; 4 док.; 30 дек. 1951...8 апр. 1957 г., б.д.; писмо, статия, визитни картички – печатно, ръкоп.; Димо Минев – Сталин (дн. Варна) до Т. Боров – С.
С молба да помогне за публикуването на статия „Към библиографията на Д. Благоев“, спряна от
проф. Христов; непубликувано към момента писмо на В. Благоева към брат ѝ Георги Живков по повод
арест на Д. Благоев с информация за политическите възгледи на Д. Благоев; пожелания за Нова година.
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А.е. 1462, л. 1–2; 1 док.; 12 дек. 1956 г.; покана – печатно.; Стефан Минев – С. до Т. Боров – С.
Покана за изложба.
А.е. 1463, л. 1–32; 24 док.; 5 май 1921...11 май 1964 г., б.д.; пощ. карти, визитна картичка, писма,
бележки – печатно, ръкоп.; Веска Минева – Виена, Варна, Хемптън, Англия, Брусарци, Лом, Торонто, Канада до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Рождество; с поздрави от борда на „Аквитания“; среща с адвокат; проблеми
с имот в Лом; различни битови въпроси.
А.е. 1464, л. 1; 1 док.; 4 юли 1955 г.; бележка – ръкоп.; Еленка [Минева] – [С.] до Т. Боров – С.
Моли вуйчо си да ходатайства за назначаване на работа.
А.е. 1465, л. 1; 1 док.; 4 юли 1955 г.; пощ. карта – ръкоп.; Лина [Минева] – Лом до Т. Боров – С.
Честити Рождество и Нова година.
А.е. 1466, л. 1–2; 2 док.; 8 март 1930 г., б.д.; телеграми – ръкоп.; Антон, Веска, Лени [Миневи] –
Кула, Видинско до Т. Боров – С.
Честитят му Тодоровден.
– С.

А.е. 1467, л. 1–2; 1 док.; 19 март 1983 г.; писмо – ръкоп.; Тошо и Жени Миневи – С. до Т. Боров
С покана за съвместно празнуване на Тодоровден.

А.е. 1468, л. 1–16; 10 док.; 31 март 1934...апр. 1957 г.; преписка, писма, бележка – печатно, ръкоп.; Министерство на външните работи и на вероизповеданията – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С.
до Министерство на външните работи и на вероизповеданията – С.
Предложение от норвежкия посланик в Анкара за обмен на библиографска информация; изразява
съгласието си да се заеме с работата; покани за тържествен молебен в храм-паметника „Св. Александър
Невски“; покана да изпрати биография и снимка в Дирекция на печата за бъдещ „културен архив“; Т. Боров е изпратил исканите материали по друг повод по-рано; покани за участие в Комисията за ЮНЕСКО.
А.е. 1469, л. 1–23; 18 док.; 5 март 1946...12 дек. 1947 г., б.д.; писма, покани, бележка – печатно,
ръкоп.; Министерство на информацията и на изкуствата – С. до Т. Боров – С.
Покана за прием в чест на Кръстю Сарафов; участието му в комисия по разпределение на хартия;
командировка в народните библиотеки в страната за даване на указания; членството му в комисия по изработване на правилник на Института за преводачите; възлагат му се статии по повод годишнини на Ив.
Вазов и Ал. Константинов и отзиви  за книги; член е на жури за подбор на картини за изложба в Париж;
относно командировка в Швеция.
А.е. 1470, л. 1–17; 11 док.; 5 февр. 1955...26 март 1962 г., б.д.; писма, покани, бележка – печатно,
ръкоп.; Министерство на културата – С. до Т. Боров – С.
Откриване паметника на съветската армия в София; изложба на Илия Бешков; относно оглед на
статуята на Хр. Смирненски; разни чествания; по повод наводнение в библиотеката; относно комисия,
която да прегледа представен модел на подвижни стелажи.
А.е. 1471, л. 1–6; 2 док.; 29 дек. 1959 г., 31 дек. 1959 г.; пощ. карти – печатно.; Министерство на
просветата и културата – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1472, л. 1–3; 2 док.; 12 ян. 1957 г., писмо, формуляр – печатно, ръкоп.; Министерство на
народното здраве и социалните грижи – С. до Т. Боров – С.
С искане да даде подробни сведения за д-р Андрей Михайлов Попов; формуляр на сведение.
А.е. 1473, л. 1–17; 14 док.; 18 дек. 1945...25 юни 1963 г., б.д.; писма, покани, резолюция, бележки
– печатно, ръкоп.; Министерство на народното просвещение – С. до Т. Боров – С.
Министерството му възлага да напише заедно с П. Динеков критични рецензии за български писатели; относно осигурителни вноски; план за доклада „Проблеми на висшето образование на сегашния
етап на нашето развитие“ с бележка от Т. Боров; резолюция на съвещанието по проблемите на висшето
образование, проведено в 272 аудитория на Софийския университет.
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А.е. 1474, л. 1–8; 3 док.; 21 дек. 1959...29 дек. 1961 г.; пощ. карти – печатно, ръкоп.; Министерство на националната просветата на Франция – Париж до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1475, л. 1–6; 4 док.; 10 май 1962...2 апр. 1963 г., б.д.; покани, писмо – печатно; Министерство
на просветата и културата – С. до Т. Боров – С.
Изложба на Никола Танев; изложба на българската книга; изпращат му тематичния план на издателствата за 1964–1966 г.
А.е. 1476, л. 1–3; 2 док.; 24 май 1962 г., 28 май 1962 г.; покани – печатно; Министерство на просветата и културата и Националната комисия за ЮНЕСКО – С. до Т. Боров – С.
За заседания на семинар на тема „Училището в служба на икономическото и социално развитие“;
коктейл по повод завършването на семинара.
А.е. 1477, л. 1–2; 1 док.; б.д.; пощ. карта – печатно; рус. и китайски ез.; Министерство на строителството на Китайската народна република – Пекин до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1478, л. 1–2; 1 док.; 15 септ. 1946 г.; покана – печатно; Министър- председател – С. до Т.
Боров – С.
За прием по случай обявяването на България за Народна република.
А.е. 1479, л. 1–3; 3 док.; б.д.; бележка, списък, визитна картичка – печатно, ръкоп.; Светослав
Минков – С. до Т. Боров – С.
Относно откупуване на книги.
А.е. 1480, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Александър Минчев – [С.] до Т. Боров – [С.].
Битови въпроси.
А.е. 1481, л. 1–2; 1 док.; 1940 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Христо Г. Минчев – С. до
Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1482, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп.; Миров – С. до Т. Боров – Лом.
Битови въпроси.
А.е. 1483, л. 1–25; 19 док.; 4 ноем. 1917...22 юни 1918 г., б.д.; писма, пощ. карти, телеграма – ръкоп.; Фьодор Иванович Миронов – Мездра, Врачанско, Лом, Гара Карлуково, Ловешко до Т. Боров
– Русе.
Житейски въпроси.
А.е. 1484, л. 1–2; 1 док.; 14 дек. 1976 г.; покана – печатно; сем. Мирчеви – С. до Т. Боров – С.
За панихида на проф. чл.-кор. Кирил Мирчев.
А.е. 1485, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно, англ. ез.; Американска политическа мисия в
София – С. до Т. Боров – С.
За прожекция на американски филми.
А.е. 1486, л. 1–3; 3 док.; 22 март 1951...31 март 1951 г.; преписка, бележка – печатно, ръкоп.; Дипломатическа мисия на Германската демократична република – С. до Т. Боров – С.
Изпращат му брой първи на „Информационна служба на Германската демократична република“; Т.
Боров отговя, че желае да получава книгата и за в бъдеще на немски език.
А.е. 1487, л. 1–47; 33 док.; 6 ян. 1918...30 ян. 1961 г. б.д.; писма, пощ. карти – печатно, ръкоп.;
Ефрем Митев – Лом, Свищов, с. Деков (дн. Ловешко), Русе, Мачин, Румъния, с. Печенега (дн. Окорш)
Разградско, с. Ковачица (дн. Горно Линово), Монтанско, б.м. до Т. Боров – Русе, Лом, С.
Служи в понтонна част и съобщава за войнишкото ежедневие; честити Великден; моли за информация
по повод юбилей на Елин Пелин; обиден от това, че е определен като „широк социалист“ и разказва надълго за
неволите си преди 9 септември и за събитията през 1923 г.; поздравява го за шейсетгодишнината му.
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А.е. 1488, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Митко – б.м. до Т. Боров – б.м.
С проклятие.
А.е. 1489, л. 1–13; 10 док.; 27 юли 1920...22 юни 1965 г., б.д.; писмо, пощ. карти, визитни картички, бележка, некролог – печатно, ръкоп.; проф. Д. Б. Митов – Лом, С. до Т. Боров – Лом, С.
Изпращане на книги и битови въпроси; с молба да предаде картичка на Балабанов; честити Нова
година; панихида за годишнина от смъртта на проф. Д. Б. Митов.
А.е. 1490, л. 1–34; 14 док.; 18 септ. 1941...31 дек. 1943 г.; писма, визитни картички, бележка – печатно, ръкоп.; Петър Митов – Бургас, Гюмюрджина (дн. Ксанти), Гърция, с. Букьовци, Оряхово, С.
до Т. Боров – Лом, С.
Започва работа като учител в мъжката гимназия в Бургас и работи върху библиография на В. Друмев; проявява интерес към съдбата на Библиографския институт; командирован е в Гюмюрджина като
учител по български език; съобщава, че местни българи почти няма и че гърците се изселват; гимназията
се разраства; уведомява го, че се е върнал на село и извършва културно-просветна дейност; кани го да му
стане кум; поздравява го, че е станал директор на библиотеката.
А.е. 1491, л. 1–3; 1 док.; 28 юни 1966 г.; покана – печатно; сем. Митови – С. до Т. Боров – С.
За панихида на Д. Б. Митов.
А.е. 1492, л. 1–22; 10 док.; 3 ян. 1953...1962 г.; писмо, визитни картички, телеграма, пощ. карта
– печатно, ръкоп.; Георги Михайлов – Лазне Йесник, Чехия, С. до Т. Боров – С.
Търси информация за живота на библиотеката; поздрави от чужбина; поздравления за Нова година.
А.е. 1493, л. 1–7; 5 док.; 29 февр. 1936...18 апр. 1966 г.; телеграми, визитни картички, бележка –
печатно, ръкоп.; Иван Михайлов – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Тодоровден; относно асистентско място.
А.е. 1494, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Панчо Михайлов – б.м. до Т.
Боров – С.
Честити Нова година и Рождество.
А.е. 1495, л. 1–3; 1 док.; 28 февр. 1976 г.; покана – печатно, ръкоп.; Рафаел Михайлов – С. до Т.
Боров – С.
За изложба.
А.е. 1496, л. 1–2; 2 док.; 26 юли 1944 г.; бележки – ръкоп.; Михайлова – С. до Т. Боров – С.
С молба да получи неговата книга „Пътят към книгите“.
А.е. 1497, л. 1–14; 6 док.; 1 юли 1970...13 юни 1973 г.; писма, пощ. карти – ръкоп.; Ани Михайлова – Венеция, Италия, С. до Т. Боров – С.
Относно катедрено заседание; обсъждане на нейната дисертация; кани го на празненство по повод
успешната защита.
А.е. 1498, л. 1–6; 4 док.; 6 ноем. 1957...4 ян. 1959 г.; писмо, пощ. карти, телеграма – печатно, ръкоп.; Искра Михайлова – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия, С. до Т. Боров – С.
Относно длъжностите библиотекар и библиограф в различните институти и техните заплати; поздрави и пожелания.
А.е. 1499, л. 1; 1 док.; 7 ян. 1939 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Люба Михайлова – С.
до Т. Боров – С.
Честити Нова година и Рождество.
А.е. 1500, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1951 г.; бележка – ръкоп.; Г. Михайлова – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1501, л. 1; 1 док.; 31 юли 1966 г.; телеграма – ръкоп.; Г. Мери [Михайлова-Пенкова] – С. до
Т. Боров – С.
Във връзка със събирането в Панчарево.
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А.е. 1502, л. 1–8; 4 док.; 7 авг. 1961...27 септ. 1968 г.; бележка, писма, пощ. карта – ръкоп.; Искра
Михайлова – Берлин, б.м. до Т. Боров – С.
Текуща информация; благодари за парите за копията; съобщава за следването си.
А.е. 1503, л. 1–50; 29 док.; 25 март 1930...1 дек. 1944 г., б.д.; писма, пощ. карти, телеграми – ръкоп.; Асен В. Михов – Габрово до Т. Боров – С.
Благодари за написаното от Т. Боров за брат му Н. В. Михов; относно участие в кооперация „Подслон“; изразява задоволство от публикация на Т. Боров за Габрово във в. „Мир“; получава статии на Т.
Боров и е възхитен от тях; битови въпроси; благодари за изпратени книги.
А.е. 1504, л. 1–3; 3 док.; 12 март 1938 г., б.д.; телеграми – печатно, ръкоп.; семейство Михови –
Велико Търново, Габрово до Т. Боров – С.
Поздравления за Тодоровден.
С.

А.е. 1505, л. 1–3; 2 док.; 15 септ. 1961 г., б.д.; покани – печатно; Атанас Михов – С. до Т. Боров –

Да посети негови изложби или да изпрати представител, който да откупи картини за библиотеката,
с което да го подкрепи.

А.е. 1506, л. 1–20; 18 док.; 26 ноем 1929...18 дек. 1943 г.; писма, пощ. карти, бележки – ръкоп.;
Никола Михов – Париж, Габрово, с. Панчарево, Софийско, до Т. Боров – С.
Чете в библиотеката; по повод негова публикация – да не му слагат снимката на корицата на списанието; битови проблеми; пита как върви изложението; относно работата му в Софийския университет.
А.е. 1506, л. 21–39; 18 док.; 27 дек. 1943...10 май 1948 г., б.д.; писма, пощ. карти, телеграма, бележки – ръкоп.; Никола Михов – Габрово, с. Панчарево, Софийско, с. Бяла Черкова, Павликенско,
Свищов, С. до Т. Боров – С.
Битови проблеми; информация за общи познати; да се пренесат книгите и документите, съхранявани в неговата стая, в библиотеката при Т. Боров или да се предадат на неговата ученичка – Блага Димитрова; препоръчал го е на проф. Державин; разписка за получени от Министерството на информацията и
изкуствата 100.000 лева.
А.е. 1506, л. 40–83; 28 док.; 4 апр. 1949...1 ноем. 1951 г.; писма, пощ. карти, телеграми, бележки,
преписка – печатно, ръкоп.; Никола Михов – Свищов, С. до Т. Боров – С.
Изказва съболезнования по повод кончината на г-ца Аврамова; получил е поредните книжки на
„Български летопис“ и го поздравява; споделя за битови въпроси; информация за общи познати; ходатайство за назначение в библиотеката; относно личния архив на Иван Евстатиев Гешов; изненадан и възмутен
е от новината за ликвидирането на ББИ; писал е на [акад. Сава] Гановски за помощ за института; излага
доводи в защита на института; писмо от Н. В. Михов до Вълко Червенков в защита на ББИ и отговор от В.
Червенков; чернови на други писма до В. Червенков; да не споменава за писмото от В. Червенков.
А.е. 1506, л. 84–132; 30 док.; 4 апр. 1949...20 юни 1956 г.; писма, пощ. карти, телеграма, бележки
– ръкоп.; Никола Михов – Свищов, С. до Т. Боров – С.
Кани го в Свищов на почивка; пише си със сина му Иван, който е в Москва; изказва задоволство от
кратко пътешествие с кораб по р. Дунав; ходатайства за приемане в специалността „Архивистика“; успокоява го по повод проблемите му с катедрата в Университета; споделя битовите си и здравословни проблеми; получил е писмото от [Йозеф] Кабрда и е щастлив от неговата оценка за творчеството му; съобщава, че
е отклонил предложението да стане редактор на библиографията на акад. Т. Павлов, съставена от Йордан
Заимов.
А.е. 1507, л. 1–3; 2 док.; б.д.; писмо – печатно, ръкоп.; Димитър Мишев – С. до Т. Боров – С.
С молба да подкрепи изложеното в писмото; относно възникнал проблем с издаването на биографията на Ван Гог „Жажда за живот“ от Ървинг Стоун.
А.е. 1508, л. 1; 1 док.; 14 февр. 1974 г., пощ. карта – ръкоп.; Мишо – Берлин до Т. Боров – С.
Поздрави от Берлин.
А.е. 1509, л. 1–4; 2 док.; 29 май 1947 г., 29 септ. 1954 г.; писма – печатно, ръкоп.; Петър Миятев
– С. до Т. Боров – С.
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Пита дали е възможно да се върне в Ориенталския отдел на библиотеката; благодари и отказва да
стане хоноруван преподавател в Университета.
А.е. 1510, л. 1–10; 5 док.; 18 дек. 1969...17 февр. 1970 г.; писма, пощ. карта – печатно, ръкоп.;
Петър Младенов, Мишо Ковачев – С., Драгалевски манастир до Т. Боров – С.
Изразява възхищението си от статия на Иван Тодоров; съобщава подробности за М. Ковачев, като
прилага и писмо от него.
А.е. 1511, л. 1; 1 док.; 8 авг. 1939 г.; бележка – ръкоп.; Рангел Младенов – С. до Т. Боров – С.
Относно коректури.
А.е. 1512, л. 1; 1 док.; 17 февр. 1967 г.; некролог – печатно; Младенови – С. до Т. Боров – С.
За смъртта на адвокат Страхил Каменов Младенов.
А.е. 1513, л. 1–4; 2 док.; 9 апр. [1981 г.], 28 февр. 1982 г.; покани – печатно; Юлия Моллова – С.
до Т. Боров – С.
Относно панихиди за съпруга ѝ Константин Моллов.
А.е. 1514, л. 1–2; 1 док.; 22 ноем. 1986 г.; писмо – ръкоп.; Л. Монева – Берлин до Т. Боров – С.
Изпраща му копие на карикатура на вуйчо си Ал. Балабанов.
А.е. 1515, л. 1–5; 2 док.; 19 юли 1947 г., 19 дек. 1947 г.; писма – печатно; Александра Монеджикова – Москва до Т. Боров – С.
Относно обмена на книги с централни руски библиотеки и създаване на библиотека към българската легация в Москва; уведомява го, че първите пакети с книги са получени в различни библиотеки.
А.е. 1516, л. 1–2; 1 док.; 28 юли 1952 г.; писмо – печатно; Н. Монова – С. до Т. Боров – С.
Относно доклада на В. Червенков пред ІІІ конгрес на ОФ.
А.е. 1517, л. 1–3; 1 док.; 12 дек. 1929 г.; писмо – печатно; М. Москов – В. Търново до Т. Боров – С.
По повод евентуално списване на библиографско списание.
А.е. 1518, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Константин Василиевич Мочулский – [С.] до Т.
Боров – С.
Върнал е три книги.
А.е. 1519, л. 1; 1 док.; 26 май 1932 г.; бележка – ръкоп.; И. Мошев – С. до Т. Боров – С.
Интересува се за произведения на Хр. Смирненски.
А.е. 1520, л. 1–6; 3 док.; 22 дек. 1960...26 дек. 1962 г.; писма, пощ. карта – ръкоп., англ. ез.; Британски музей – Лондон до Т. Боров – С.
Патрик Феърс – служител в Отдела за славянски ръкописи, изразява задоволство от съвместната
работа и пожелава успешна Нова година; честити новата 1963 година.
А.е. 1521, л. 1–18; 8 док.; 28 дек. 1966...2 ноем. 1969 г.; покани – печатно, ръкоп.; Военноисторически музей – Плевен до Т. Боров – С.
За юбилейни тържества.
А.е. 1522, л. 1; 1 док.; [1947] г.; пощ. карта – ръкоп.; Къща музей „Христо Ботев“ – Калофер до
Т. Боров – С.
Поздравления за настъпващата пролет и предстоящия юбилей на Хр. Ботев.
А.е. 1523, л. 1-3; 1 док.; 7 дек. 1966 г.; покана – печатно; Музей „Иван Вазов“ – С. до Т. Боров – С.
За тържествена вечер.
А.е. 1524, л. 1–6; 3 док; 1963...25 дек. 1976 г.; покана, пощ. карти – печатно, ръкоп.; Музей „Васил Коларов“ – С. до Т. Боров – С.
Изложба с трудове на В. Коларов; поздравление за Нова година.
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А.е. 1525, л. 1–3; 1 док.; 3 дек. 1970 г.; покана – печатно; Къща музей „Димитър Димов“ – С. до
Т. Боров – С.
Да изпрати, ако има материали, свързани с Д. Димов и неговото семейство.
А.е. 1526, л. 1–3; 1 док.; 13 юли 1976 г.; покана – печатно; Музей „Васил Коларов“ – С. до Т.
Боров – С.
За тържествена вечер.
А.е. 1527, л. 1–3; 1 док.; 8 окт. 1951 г.; писмо – печатно; Къща музей „Николай Хрелков“ – С. до
Т. Боров – С.
Анкета за набиране информация за Н. Хрелков.
А.е. 1528, л. 1–3; 1 док.; 18 дек. 1960 г.; пощ. карта – печатно; Интернационален музей на керамиката – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1529, л. 1–2; 1 док.; 4 март 1945 г.; покана – печатно; Народен етнографски музей – С. до Т.
Боров – С.
Покана за изложба.
А.е. 1530, л. 1; 1 док.; 1 ян. 1932 г.; рекламен материал – печатно; Библиотека на музея на науката – Лондон до Т. Боров – С.
Представяне на библиотеката.
А.е. 1531, л. 1; 1 док.; 7 окт. 1950 г.; покана – печатно; Национален музей и архив на съпротивата – С. до Т. Боров – С.
Покана за съвещание.
А.е. 1532, л. 1–2; 1 док.; 15 авг. 1982 г.; писмо – печатно; Национален музей „Рилски манастир“
– Рилски манастир, Благоевградско до Т. Боров – С.
С благодарност за изпратената негова книга с автограф и посвещение.
А.е. 1533, л. 1–3; 2 док.; 2 ян. 1961 г.; писмо, плик – печатно; Музей на революционното движение – С. до Т. Боров – С.
Предложение да напише свои спомени за сборник „Българската прогресивна литература през иглените уши на фашистката полиция и цензура“.
А.е. 1534, л. 1–2; 1 док.; 1 септ. 1957 г.; бележка – ръкоп.; Мусаков – С. до Т. Боров – С.
Уведомява го, че връща дължимата сума.
А.е. 1535, л. 1–8; 5 док.; 2 апр. 1946 г.; писма, визитни картички – печатно, ръкоп.; Владимир
Мусаков – С. до Т. Боров – С.
Относно битови въпроси; изпраща му преведена от него книга; поздравления за Нова година.
А.е. 1536, л. 1–4; 2 док.; 3 февр. 1964 г., 28 дек. 1964 г.; пощ. карти – печатно, ръкоп.; Хр. Мусаков – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1537, л. 1–3; 2 док.; 1 ноем. 1940 г., 4 ноем. 1940 г.; бележка, пощ. карта – печатно, ръкоп.;
Хр. Мусаков – Балчик, Добричко до Т. Боров – С.
Сърдечни поздрави; моли го да изпрати картини за украсата на клона на банката.
А.е. 1538, л. 1–6; 4 док.; 31 ян. 1961...11 ноем. 1962 г.; телеграма, писма, преписка – печатно;
Милка Мутафова – Коларовград (дн. Шумен) до Т. Боров – С.
Поздравления за получена награда; пита дали може да му стане аспирантка; Т. Боров отговаря да
му изпрати план и тезиси на евентуалната дисертация.
А.е. 1539, л. 1–3; 1 док.; 22 юли 1973 г.; покана – печатно; Росица Мутафчийска и Николай Македонски – С. до Т. Боров – С.
Покана за сватба.
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А.е. 1540, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп; Мутов – С. до Т. Боров – С.
С молба за среща.
А.е. 1541, л. 1–2; 1 док.; преди 5 апр. 1949 г.; покана – печатно, ръкоп.; Дора Мушанова – С. до
Т. Боров – С.
За танцов спектакъл.
А.е. 1542, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно, ръкоп.; Джон Морган Мъксуини – С. до Т. Боров – С.
За прием по повод националния празник на САЩ.
А.е. 1543, л. 1–2; 1 док.; 1961 г.; телеграма – печатно; Мънзова – С. до Т. Боров – С.
Поздравления по повод 60-годишнината му.
А.е. 1544, л. 1–4; 5 док.; 28 февр. 1918...5 апр. 1918 г., пощ. карти – ръкоп.; Мърко, Шарлота
Ингеборг – Враца до Т. Боров – Русе.
Битови проблеми; поздрав от Ш. Ингеборг.
А.е. 1545, л. 1–3; 2 док.; 14 юли 1959 г.; писмо, визитна картичка, бележка – ръкоп.; Йоханес
Мюлер – Варна до Т. Боров – С.
Д-р Мюлер – директор на университетската библиотека в Лайпциг, пише по лични въпроси; Т.
Боров му е отговорил.
А.е. 1546, л. 1; 1 док.; 31 окт. 1986 г.; пощ. карта – ръкоп.; Н. – Берлин до Т. Боров – С.
Сърдечни поздрави от Берлин.
А.е. 1547, л. 1; 1 док.; 6 ян. 1954 г.; писмо – печатно; Г. Наджаков – С. до Т. Боров – С.
Акад. Наджаков съобщава, че е получил годишника на ББИ.
А.е. 1548, л. 1–2; 2 док.; [20] ян. 1935 г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Исак Наимович –
С. до Т. Боров – С.
Поздравява семейството на Т. Боров.
А.е. 1549, л. 1; 1 док.; 20 март 1948 г.; телеграма – печатно; Найденов – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 1550, л. 1; 1 док.; 12 март 1948 г.; телеграма – печатно; сем. Н. Найденов – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 1551, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – печатно; Трою Найденов – б.м. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 1552, л. 1–5; 2 док.; 10 авг. 1942 г., 5 ян. 1949 г.; писма – ръкоп.; Мария Найденова – Пловдив
до Т. Боров – С.
Благодари за оказаната ѝ помощ; честити nовата 1943 година.
А.е. 1553, л. 1–2; 1 док.; 26 май [1942] г.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Ж. Налчаджиан
– С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1554, л. 1–15; 21 док.; 15 окт. 1917...25 юли 1918 г., б.д.; писма, пощ. карти, театрална програма, бележка – ръкоп.; Нарс, Мърко, Шанко и др. неразчетени автори – Мездра, Лом, Враца до Т.
Боров – Русе.
Битови въпроси; от сатирично представление.
– С.

А.е. 1555, л. 1; 1 док.; 13 май 1943 г.; писмо – печатно; Училищно настоятелство – С. до Т. Боров

Председателят на настоятелството Ив. Г. Лекарски – пом.-кмет на Столична голяма община, и Мет.
Витанов – секретар, го канят да присъства на откриването на Централна ученическа библиотека „Ив. Н.
Денкоглу“.
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А.е. 1556, л. 1–2; 1 док.; дек. 1954 г.; покана – печатно; Началник на столичния гарнизон – С. до
Т. Боров – С.
Да присъства със съпругата си на вечеринка за посрещане на Нова година.
А.е. 1557, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Н. Начев – [С.] до Т. Боров – [Лом].
Предава му поздрав от проф. Балабанов, който не може да да дойде в Лом.
А.е. 1558, л. 1–2; 1 док.; 23 апр. 1949 г.; писмо – ръкоп.; М. Начева – Враца до Т. Боров – С.
Относно организирането на изложба.
А.е. 1559, л. 1–2; 2 док.; 25 февр. 1939 г., 2 апр. 1939 г.; телеграма, пощ. карта – печатно, ръкоп.;
Начо – Париж, С. до Т. Боров – С.
Поздравления; поздрави от Париж.
А.е. 1560, л. 1–5; 2 док.; 5 дек. 1929 г., 12 дек. 1929 г.; писма – ръкоп.; Начов – С. до Т. Боров – С.
Относно статия и снимка на Ив. В. Шопов; проф. Францов –  възпитаник на БАН, емигрант към
момента, дал сведения за Ив. Шопов.
А.е. 1561, л. 1–20; 16 док.; 16 авг. 1939...30 дек. 1964 г., б.д.; пощ. карти, писма, телеграми, бележи
– печатно, ръкоп.; Недков – Москва, С. до Т. Боров – С.
Поздрави и пожелания за Тодоровден и Нова година; предложение за оратор на тържество по повод
9 септември; списък на имена.
А.е. 1562, л. 1; 1 док.; 4 ян. 1957 г.; бележка – ръкоп.; Ст. Недялкова – С. до Т. Боров – С.
Относно работата ѝ в ББИ „Елин Пелин“.
А.е. 1563, л. 1–2; 2 док.; 30 ян. 1944 г.; бележки – ръкоп.; Нейков – С. до Т. Боров – С.
С молба за ходатайство.
А.е. 1564, л. 1–11; 6 док.; 17 апр. 1957...3 ян. 1981 г., б.д.; писма, телеграма, визитна картичка,
пощ. карти – печатно, ръкоп.; Любен Нейков – Прага, С. до Т. Боров – С.
Поздрави от Прага; поздравления за Нова година; с ходатайство.
А.е. 1565, л. 1–10; 9 док.; 5 май 1938...21 март 1964 г., б.д.; телеграми, писмо, покана, бележки –
печатно, ръкоп.; арх. Любомир М. Нейков – С. до Т. Боров – С.
Честити рождения му ден; връща взета книга; честити Нова година.
А.е. 1566, л. 1–4; 2 док.; 9 юли 1937г., б.д.; писмо, визитна картичка – ръкоп.; Нейко Нейков – С.
до Т. Боров – С.
Адвокат Нейков пише по финансови въпроси; честити Нова година и Рождество.
А.е. 1567, л. 1–2; 2 док.; 22 дек. 1948г., б.д.; писмо, визитна картичка – ръкоп.; Стоян Нейков – С.
до Т. Боров – С.
По финансови въпроси.
А.е. 1568, л. 1–8; 5 док.; ян. 1937...25 авг. 1945 г., писма, телеграма, визитна картичка, бележка
– печатно, ръкоп.; Димитър Ив. Ников – Пловдив, С. до Т. Боров – С.
За заседание на контролен съвет и по кадрови въпроси; да изпрати „Български историопис“.
А.е. 1569, л. 1–2; 1 док.; 30 апр. 1959г., б.д.; писмо – ръкоп.; Симеон Нейчев – Пловдив до Т. Боров – С.
Относно снимки.
А.е. 1570, л. 1–3; 2 док.; 8 март 1946 г., б.д.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Фьодор Левович Неманов – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за Тодоровден.
А.е. 1571, л. 1–15; 7 док.; 24 дек. 1973...22 дек. 1981 г., б.д.; писмо, пощ. карти, покана – печатно,
ръкоп.; Е. Л. Немировски – Москва. до Т. Боров – С.
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Благодари за изпратената книга и честити Нова година; за научна сесия; изпратил му е свой доклад
и статия; поздравления за Нова година.
А.е. 1572, л. 1; 1 док.; 29 септ. 1987 г.; писмо – ръкоп.; Фридрих Нестлер – Берлин до Т. Боров – С.
Относно цитат от труд на А. Хумболт.
А.е. 1573, л. 1–5; 2 док.; 24 дек. 1953 г., б.д.; писмо, визитна картичка – ръкоп.; Нестор Несторов
– Русе до Т. Боров – С.
Относно ходатайство за работа; честити Нова година и Рождество.
А.е. 1574, л. 1; 1 док.; 28 дек. 1960 г.; пощ. карта – ръкоп.; Христо Несторов – Москва до Т. Боров – С.
Поздравления за Нова година.
А.е. 1575, л. 1; 1 док.; 1 март 1941 г.; военна пощ. карта – ръкоп.; Несторов – с. Любимец, Хасковско до Т. Боров – С.
Относно абонамент и предаване на книга.
А.е. 1576, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Нечков – С. до Т. Боров – С.
Честити Тодоровден.
А.е. 1577, л. 1; 1 док.; 31 окт. 1946 г.; телеграма – ръкоп.; Н. Ник... – С. до Т. Боров – С.
Относно заплащане на служители в Пловдивската народна библиотека.
А.е. 1578, л. 1–2; 1 док.; 19 юни 1963 г.; писмо – ръкоп., рус. ез.; С. Никитин – Москва до Т. Боров – С.
Благодари за награждаването му.
А.е. 1579, л. 1–2; 1 док.; 14 март 1930 г.; писмо – ръкоп.; Ников – б.м. до Т. Боров – С.
По повод финансово задължение на Т. Боров.
А.е. 1580, л. 1–2; 1 док.; 3 ян. 1948 г.; визитна картичка – ръкоп.; Димитър Ив. Ников – Пловдив
до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
– С.

А.е. 1581, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Николай Ников – Пловдив до Т. Боров
Без текст.

А.е. 1582, л. 1–2; 3 док.; 25 окт. 1944...29 окт. 1946 г., б.д.; пощ. карта, писмо, бележка – ръкоп.;
Антон Николаев – Пловдив до Т. Боров – С.
Относно назначаване на работа; Т. Боров уточнява кога А. Николаев е работил в библиотеката.
А.е. 1583, л. 1–22; 14 док.; 29 окт. 1940...24 юли 1946 г.; визитна картичка, писма, телеграма,
съдържание, пощ. карта – печатно, машиноп.; Николай Николаев – С. до Т. Боров – С.
Поздравления за назначаването му; ходатайства за сина си да бъде назначен в института; за покупката
на ленти за пишеща машина и индиго по повод превод; относно кампания срещу библиотеката; благодари за
хонорара за превода; доставка на книги; събиране на кръжеца „История на България и БКП“; битови въпроси; съдържание на книгата „Административно устройство на българската държава“ от Н. П. Николаев.
А.е. 1584, л. 1–6; 5 док.; 9 март 1966...15 апр. 1968 г.; писма, преписка – машиноп., ръкоп.; рус.
ез.; Андрей Николаевич – [Москва] до Т. Боров – С.
Изпраща му книги със свои статии; за свои бъдещи планове и за работата на Н. В. Михов в Петербург; Т. Боров отговаря каквото знае; изпраща му своя работа за Георги Бакалов; Т. Боров благодари за
книгата и се надява да се видят на VІ славистичен конгрес в Прага.
А.е. 1585, л. 1–4; 4 док.; 31 ноем. 1917...21 юли 1928 г., б.д.; пощ. карти, телеграма – ръкоп.; Николинка – Лом, Люцерн до Т. Боров – Русе, Лом.
Лични въпроси; честити му Тодоровден.
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А.е. 1586, л. 1–2; 1 док.; 5 март 1962 г.; писмо – машиноп.; Николов – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с хомосексуалното поведение на Кръстьо Димитров Белев.
А.е. 1587, л. 1–6; 3 док.; 29 дек. 1981...20 септ. 1982 г.; рисунка, преписка – машиноп.; Йото Николов – Плевен до Т. Боров – С.
Акварел с автограф и авторски текст с пожелание за Нова година; поздравява го и го хвали за книгата му „Книга и литература“; Т. Боров му благодари.
А.е. 1588, л. 1–2; 1 док.; 15 юли 1930 г.; писмо – ръкоп.; Костадин Николов – С. до Т. Боров – С.
По финансов въпрос.
А.е. 1589, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Кръсто Николов – Лом до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1590, л. 1; 1 док.; 27 май 1959 г.; писмо – ръкоп.; М. Николов – С. до Т. Боров – С.
Относно изпратен за четене и бележки ръкопис.
А.е. 1591, л. 1–8; 6 док.; 14 апр. 1946...8 авг. 194[6] г.; писма, визитна картичка, бележка – машиноп., ръкоп.; Найден Николов – Москва, С. до Т. Боров – С.
Молба за ходатайство; доставка на стъкло.
А.е. 1592, л. 1–2; 1 док.; 19 юли 1962.; пощ. карта – ръкоп.; Ст. Николов – Варна до Т. Боров – С.
Поздрави от морето.
А.е. 1593, л. 1; 2 док.; 1 февр. 1958 г.; заявление, бележка – машиноп., чернова; Витка Сп. Николова – С. до Т. Боров – С.
За издаване на документ за прослужено време; с молба за по-бързо издаване на документа.
А.е. 1594, л. 1–56; 31 док.; 20 март 1948...2 ян. 1986 г., б.д.; пощ. карти, телеграми, писмо – машиноп., ръкоп.; Бинка и Борислав Николови – С. до Т. Боров – С.
Поздравления по повод лични и национални празници; молба за среща със сина им Борис.
А.е. 1595, л. 1–3; 1 док.; 14 ян. 1985 г.; пощ. карта – ръкоп.; Оля Николчева – С. до Т. Боров – С.
Честити Нова година.
А.е. 1596, л. 1; 1 док.; 12 юли 1947.; радиограма – машиноп.; Нилсон – Прага до Т. Боров – С.
Пристига в София.
А.е. 1597, л. 1–2; 1 док.; 28 ян. 1979 г.; писмо – ръкоп.; Боян Ничев – С. до Т. Боров – С.
Относно предложена от Т. Боров статия за печат.
А.е. 1598, л. 1–5; 4 док.; 14 ян. 1918...15 март 1918 г.; пощ. карти, визитна картичка – ръкоп.; В.
Новаков – Лом, Враца до Т. Боров – Русе.
Лични въпроси; пожелания за Нова година.
А.е. 1599, л. 1–8; 4 док.; 3 юни 1923...1 авг. 1923 г.; писма – ръкоп.; Цветана Новоселова – Лом
до Т. Боров – С.
Лични въпроси.
А.е. 1600, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Георги Ноков – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1601, л. 1–4; 3 док.; 6 окт. 1938...6 февр. 1946 г., б.д.; пощ. карта, писмо, бележка – ръкоп.;
Жорж Нурижан – С. до Т. Боров – С.
Поздрави от Рим; с молба за ходатайство.
А.е. 1602, л. 1–3; 1 док.; 29 дек. 1968 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., печатно; Държавно обединение „Българска книга“ – С. до Т. Боров – С.
С пожелания за творчески успехи през новата 1969 година.
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А.е. 1603, л. 1–2; 2 док.; 12 дек. 1953 г., [1953 г]; преписка – машиноп., Държавно обединение
на издателствата – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С до Държавно обединение на издателствата – С.
Във връзка с учредяването на консултативни научни и художествени съвети като съвещателен орган към директора на Държавно обединение на издателствата, посочват се целите и задачите на тези съвети, с покана към Т. Боров да се включи в състава на тези съвети като специалист по печат и книгознание;
в отговор на това писмо Т. Боров изразява съгласие да вземе участие в консултативния научен съвет.
А.е. 1604, л. 1–2; 1 док.; 5 ян. 1947 г.; визитна картичка и плик – машиноп., ръкоп., печатно; Ал.
Обретенов – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1605, л. 1–9; 4 док.; 23 ян. 1930...31 дек. 1960 г.; писма, програма, покана, пликове – ръкоп.,
печатно; Бенчо Обрешков – С. до Т. Боров – С.
Относно изпратена от него снимка, с молба след, като се направи клишето снимката да му бъде
върната; програма за втората художествена изложба на Б. Обрешков, с покана Т. Боров да я посети; с молба
да помогне на дъщеря му Юлияна Обрешкова да изкара студентската си бригада в НБКМ; покана да присъства на откриването на негова изложба.
– С.

А.е. 1606, л. 1; 1 док.; 1930 г.; покана – печатно; семейство Лазар Обрешкови – С. до Т. Боров

Канят го да присъства на сватбата на сина им.
А.е. 1607, л. 1–3; 1 док.; 28 дек. 1953 г.; покана и плик – машиноп., печатно, англ. ез.; Библиографично общество на Америка – Портланд, САЩ до Т. Боров – С.
Във връзка със среща на Библиографичното общество на Америка, със сведения за трите доклада,
които ще се изнесат.
А.е. 1608, л. 1–3; 1 док.; 16 апр. 1953 г.; писмо – машиноп., фр. ез.; Швейцарско общество на
книжарите и издателите – Цюрих, Швейцария до Български библиографски институт – С.
Със сведения, че е излязла от печат голяма библиография „Швейцарска книга“, предлагат да изпратят първи том на техния месечен бюлетин.
А.е. 1609, л. 1–3; 1 док.; [1971 г.]; покана и плик – машиноп., печатно; Градска община – Елин
Пелин, Софийско до Т. Боров – С.
Канят го да присъства на Втория шопски празник 5–9 май 1971 година, поканата съдържа програма на организираните мероприятия.
А.е. 1610, л. 1–2; 1 док.; 26 май 1948 г.; писмо – машиноп., нем. ез., Градска община – Стокхолм
до Т. Боров – Стокхолм.
С покана за среща на Боров с градския библиотекар проф. Кнутсон; за официален обяд, посещение
на Имперския архив, Нобеловата и Имперската библиотека.
А.е. 1611, л. 1; 1 док.; 9 юли 1942 г.; писмо – ръкоп., печатно; Столична голяма община – С. до
Т. Боров – С.
Съобщават му, че е граждански мобилизиран и е назначен за блоков разпределител по снабдяване
на населението с карти.
А.е. 1612, л. 1–7; 7 док.; 27 окт. 1937...ноем. 1941 г.; писма, бланка – машиноп., печатно, нем. ез.;
Немската книжовна общност – Берлин до Т. Боров – С.
С молба да изчака още малко поръчана от него книга; за членството на Боров в общността; за възможността българските членове на общността да плащат своята вноска в левове през Кредитна банка в
София; относно начина за поръчване на немски книги; за списанието на общността „Часът по четене“; с
предложение за коледни поръчки.
А.е. 1613, л. 1–2; 1 док.; 24 дек. 1950 г.; бележка – ръкоп.; Цв. Овчарова – б.м. до Т. Боров – [С.].
Изразява своята признателност.
А.е. 1614, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., семейство Петър Овчарови – С.
до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година и Рождество Христово.
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С.

А.е. 1615, л. 1–3; 1 док.; 15 апр. б.г.; бележка и плик – ръкоп.; Вера Оджакова – С. до Т. Боров –
Съобщава му, че денят и часът на урока се променят.

А.е. 1616, л. 1; 1 док.; 23 авг. 1924 г.; телеграма – ръкоп.; Оливер [Моше] – С. до Цветан Тодоров
– Лом.
Съобщава на Тодор Боров, че отлага пътуването си поради болест.
А.е. 1617, л. 1–4; 2 док.; май 1949 г., 5 ноем. 1959 г.; входна карта, покана и плик – ръкоп., машиноп., печатно; Софийска народна опера – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на тържественото откриване на месеца на съветската култура; покана да
присъства на честването паметта на Мария Димова.
А.е. 1618, л. 1; 1 док.; 21 ноем. 1932 г.; писмо – машиноп.; Петър Д. Ораховац – С. до [респ. Т.
Боров] – С.
Съобщава му, че си подава оставката („от бандата“).
А.е. 1619, л. 1–9; 5 док.; 16 март 1940...4 авг. 1961 г.; телеграма, писма, бележка, пликове – ръкоп., машиноп.; Сава Ораховац – Толбухин (дн. Добрич) до Т. Боров – С.
Честити му Тодоровден; с молба да им препоръча човек за библиотеката на Добруджанския селскостопански научноизследователски институт, бележка с адреса и телефона на Стефка Вълкова; благодари му за препоръчаната [Стефка Вълкова]; съобщава му, че тя отлично си върши работата.
А.е. 1620, л. 1–4; 1 док.; 24 февр. 1976 г.; писмо, формуляр за заявка и плик – печатно, англ. ез.;
Организация „Група за правата на малцинствата“ – Лондон до Т. Боров – С.
Със сведения за ръководството, спонсорите, целите, методите, финансирането на организацията,
съдържа списък на доклади, публикувани от организацията; формуляр за поръчка на копия от докладите.
А.е. 1621, л. 1–3; 3 док.; дек. 1979...27 окт. 1982 г.; пощ. карти, писмо – ръкоп., печатно; Софийска нумизматична организация (дружество) – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на тържествено събрание по случай 15-годишнината от основаването му;
канят го на организационно събрание, със сведения за дневния ред; известяват го за предстоящото отчетно-изборно събрание и дневния ред, при който ще се проведе.
А.е. 1622, л. 1; 1 док.; 2 апр. 1968 г; писмо – машиноп., фр. ез., Организация на обединените нации за изхранването и селското стопанство – Рим до [Т. Боров] – [С.].
Със сведения за двата нови броя на списание, което FAO публикува преди 2 месеца под ново заглавие CERES, кратък преглед на съдържанието на списанията.
А.е. 1623, л. 1 отчетно-изборно 4; 2 док.; 18 февр. 1972 г., 11 дек. 1972 г.; писмо и пликoве – машиноп., англ. ез.; Международна организация на труда – Женева до Т. Боров – С.
Във връзка с разпространението на бюлетина, уведомяват го, че ако желае да продължи да получава бюлетина е нужно да попълни формата за заявка; празен плик.
А.е. 1624, л. 1–6; 4 док.; 1 юни 1972...12 юни 1972 г.; преписка – машиноп., печатно, копие, англ.
и нем. ез.; Орден на св. Йоан от Йерусалим – Малта до Т. Боров – С; [Т. Боров] – С. до Орден на св.
Йоан от Йерусалим – Малта.
С покана да бъде удостоен с рицарско звание от Ордена на Йоанитите в Малта; изпращат му устава
на Ордена и лист с новини; в отговор на тази покана, Т. Боров любезно отказва.
А.е. 1625, л. 1–23; 10 док.; 10 май 1931...22 май 1934 г.; писма, визитни картички с бележки,
упътване, пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Павел Орешков – С., Каратепе до Т. Боров – С.
Съобщава му, че ще го очаква, за да разговарят; относно статията на Б. Ангелов във в. „Мир“, в
която авторът отправя нападки по негов адрес, на тези нападки той ще отговори след завръщането си от отпуск, описва му природата на Каратепе; бележка за редакционния отдел [на в. „Мир“], в която се съобщава,
че д-р П. Орешков ще отговори на статията на Б. Ангелов след завръщането си от отпуск; кани го да се
срещнат; съобщава му, че започват годишната проверка и го моли да върне книгите, които ползва, честити
му новата 1932 година, моли го да не разговаря г-н Сакаров за него, във връзка с изпратените 2000 лв.,
моли го да подпише приложената разписка, обещава да изпрати навреме остатъка; изпраща му упътването
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за извършване на годишна проверка на книжния фонд на Народната библиотека в София; текст на упътването, поздравява го за отпечатана статия, настоява да му изпрати без отлагане досието му по службата за
стопански изучавания.
А.е. 1625, л. 24–27; 4 док.; б.д.; бележки и плик – ръкоп., печатно; Павел Орешков – С. до Т.
Боров – С.
С молба да го уведоми по телефона, когато получи пратката; за публикуване на негов материал; за
нужни поправки върху негов текст.
А.е. 1626, л. 1–16; 8 док.; 1 ян. 1968...27 дек. 1985 г.; поздравителни картички, телеграма и пликове – ръкоп., печатно; Здравка Орешкова – С. до Т. Боров – С.
Честити му новата 1968 година; поздравява го по случай имения му ден; новогодишни поздравителни картички за 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 и 1986 година.
А.е. 1627, л. 1; 1 док.; 26 дек. 1971 г.; поздравителна картичка – ръкоп., печатно, рус. ез.; Нина
Орлова – Ялта до Т. Боров – С.
Честити му Новата [1972] година.
А.е. 1628, л. 1; 2 док.; 12 ян. 1947 г., б.д.; пощ. карта, бележка – машиноп., печатно, ръкоп.; Д.
Осинин – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – б.м.
Със сведение за сумите, които дължи за членски внос и за партиен дом; бележка на Боров да се
направи списък на изданията на БАН, СУ и други висши училища.
А.е. 1629, л. 1–3; 1 док.; 4 авг. 1947 г.; писмо и плик – ръкоп.; Инка Островска – Стокхолм до Т.
Боров – С.
По личен въпрос, моли го да се срещне с годеника ѝ в София, за да разбере какви са причините
толкова дълго време той да не може да замине за Париж.
А.е. 1630, л. 1; 1 док.; 21 апр. 1948 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно; Паспортен отдел – С. до Т.
Боров – С.
Със сведение, че молбата му има благоприятен отговор.
А.е. 1631, л. 1–6; 4 док.; 15 февр. 1961…20 март 1974 г.; писма, преписка, пликове – машиноп.,
ръкоп., рус. и бълг. ез.; Всесъюзна книжна палата – Москва до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Всесъюзна книжна палата – Москва.
С поздрав по случай 60-годишнината му; благодари за поздравленията; потвърждават, че са получили изпратената от него книга „Живот с книги“.
А.е. 1632, л. 1–4; 2 док.; 25 апр. 1966 г., 26 дек. 1966 г.; поздравителни картички и пликове – машиноп., ръкоп., рус. ез.; Литовска книжна палата – Вилнюс до Т. Боров – С.
С поздрав по случай 1 май; честитят му новата 1967 година.
А.е. 1633, л. 1–14; 6 док.; 30 септ. 1958...7 септ. 1960 г.; писма, картичка и пликове – машиноп.,
ръкоп.; Стефан Памуков – Калофер до Т. Боров – С.
Относно копия на писма от Елин Пелин, подготвени за публикация; съобщава му, че разполага с
обща снимка на Ел. Пелин и проф. Балабанов; честити му новата 1959 година, честити му новата 1960
година; споделя финансовите си затруднения, съобщава му, че ще предложи на Института за литература
да откупи писма на Елин Пелин, с които той разполага; във връзка с подготовка и издаване на един том
събрани произведения на Ал. Балабанов, с молба той да поиска разрешение за отпечатване и томът да
излезе под негова редакция.
А.е. 1633, л. 15–30; 8 док.; 2 септ. 1972...26 дек. 1980 г.; писма, картичка, изрезка от вестник, пликове, преписка – машиноп., ръкоп., печатно; Стефан Памуков – Пловдив до Т. Боров – С.; Т. Боров
– С. до Ст. Памуков – [Пловдив].
Със сведение, че притежава копия на писма на Ел. Пелин, писани след 1919 г., ако проявява интерес, ще му ги изпрати; споделя трудностите при работата с издателства по издаването на първите два
тома от новото издание на Ел. Пелин, както и тома с избрани произведения на Ал. Балабанов, проявява
интерес към всички материали, свързани с двамата,  съобщава му, че издирва лица, които са познавали Ал.
Балабанов и биха могли да напишат спомени за него, открил неизвестен псевдоним на Ел. Пелин и едно
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негово непознато произведение; споделя впечатленията си от книгата „Завръщане към миналото“ от Недялко Месечков, отбелязва грешките, които е забелязал; споделя здравословните си проблеми и текущата
си работа; изказва радостта си от излизането на книгата „И аз на тоя свят“, честити му новата 1981 година;
негова статия във вестник, част от „Сто неизвестни писма“.
А.е. 1633, л. 31–36; 3 док.; 22 дек. 1982...31 юли 1984 г.; поздравителни картички и пликове –
ръкоп., печатно; Стефан Памуков, Елисавета Багряна – Пловдив, Нареченски бани до Т. Боров – С.
Честити му новата 1983 и 1984 година, изпраща му поздрави от курорта Нареченски бани, където
почива със семейството си и с Ел. Багряна.
А.е. 1633, л. 37–100; 46 док.; [дек. 1984]...19 дек. 1985 г.; поздравителни картички, изрезки от
вестници, писма и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Стефан Памуков – Пловдив до Т. Боров – С.
Пожелава му весело посрещане на новата 1985 година; със сведения за новооткрито от него писмо на Елин Пелин; отзив във в. „Пулс“ за книгата му „Писмата на Мина“; негови статии във вестници
във връзка с писма на Мара Белчева; негови статии във вестници във връзка с писма и стихотворения на
Д. Дебелянов; относно последните дни на Ст. Стамболов; статията „С името на Яворов“; за непубликувана глава от „Романът на Яворов“; негови статии във в. „Отечествен глас“ за Т. Влайков; за неизвестен
фрагмент от живота на ѝ. Йовков; за непубликувани писма на Теодор Траянов; във връзка с неизвестни
писма на Антон Страшимиров; статии в няколко поредни броя на в. „Отечествен глас“ със заглавие
„Крепостите на духа“.
А.е. 1633, л. 101–124; 15 док.; [дек. 1985]...9 септ. 1986 г.; поздравителна картичка, изрезки от
вестници и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Стефан Памуков – Пловдив до Т. Боров – С.
Честити му новата 1986 година; негови статии във в. „Отечествен глас“ за Дора Габе; негова статия
относно неизвестен ръкопис за Хр. Ботев; негова статия относно писма на Боян Пенев до Дора Габе.  
А.е. 1633, л. 125–140; 10 док.; [дек. 1986]...24 дек. 1991 г.; поздравителни картички, изрезки от
вестници и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Стефан Памуков – Пловдив до Т. Боров – С.
Честити му новата 1987 година; със сведения, че книгата му за Елин Пелин е готова за отпечатване,
в пресата е излязло съобщение за нея от Атанас Свиленов; негова статия във вестник относно писмата на
Боян Пенев и Дора Габе; със сведение, че книгата за Ел. Пелин е излязла от печат и той ще му я изпрати;
негови статии за Г. П. Стаматов и Д. Дебелянов, честити му коледните и новогодишни празници.
А.е. 1633, л. 141–148; 3 док.; б.д.; поздравителни картички, телеграма и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Стефан Памуков – Пловдив, Калофер, б.м. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 1 март; със сведение, че днес са тръгнали от Съветския съюз; честити
му Нова година.
А.е. 1634, л. 1–17; 12 док.; 17 септ. 1945 г., 30 юли 1949 г.; бележки, телеграми, писма и пликове
– ръкоп.; Иван Панайотов – С. до Т. Боров – С., Стокхолм.
Относно годишния отпуск на Анна Христова, служителка в Народната библиотека; по въпроса за
вещите от музея „Ив. Вазов“ да се обади в Държавното издателство; честити му имения ден; изказва благодарност, прилага кратко изложение на някои факти във връзка с неговата научна дейност и библиография,
които не са известни на Боров; относно негов разговор с проф. Любомир Василев във връзка с конкурс за
доцент в СУ, с молба да повдигне този въпрос в ЦК; със сведения за книговезницата на Народната библиотека, за назначаването на Георги Семерджиев, за назначаване на служители в книговезницата и Ориенталския отдел в библиотеката, за охраната на Народната библиотека; приложенията към същото писмо
съдържат сведения за Георги Семерджиев, събрани от Партийното издателство; във връзка с архива на К.
Стоилов, с молба да помогне архивът да постъпи в Народната библиотека.
А.е. 1634, л. 18–23; 6 док.; б.д.; бележки, списък и плик – ръкоп., машиноп.; Иван Панайотов –
С. до Т. Боров – С.
Да се обади на брат си във военната болница; напомня му за поканата за участие в заседание на Музейния комитет; от Министерството на пропагандата искат да им се изпратят всички броеве на сп. „Сердика“ 1941–1944 г.; списък с нужни инструменти и книговезки материали.
А.е. 1635, л. 1–5; 5 док.; 28 ноем. 1920...26 окт. 1921 г.; писма и плик – ръкоп.; М. Панайотов –
Прага до Студентска литературна дружба „Бяло море“ [респ. Т. Боров] – С.
Споделя впечатленията си от Прага в първите дни след пристигането си; във връзка със събрание
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[на студентска литературна дружба „Бяло море“] възнамерява да подаде оставка; поздравява членовете на
дружбата и Ал. Балабанов.
А.е. 1636, л. 1–8; 4 док.; 26 дек. 1983 г., б.д; визитни картички, картички и плик – ръкоп., печатно; Филип Панайотов – С. до Т. Боров– С.
С поздравления по случай Нова година; без текст.
А.е. 1637, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Димитър Пандов – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1638, л. 1–5; 3 док.; 23 февр. 1939, 1942 г., б.д; писмо, визитни картички, картички и плик –
ръкоп., печатно; Иван Пандов – Варна до Т. Боров– С.
Относно искания от него списък с немска частностопанска литература, благодари му за оказаната
помощ всички клонове на   БЗКБ да бъдат абонирани за сп. „Економист“; с молба да направи всичко възможно за откупуване на повече екземпляри от книгата му; честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1639, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Асен Паничков – Свищов до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1640, л. 1–5; 4 док.; 16 юли 1937...12 окт. 1946 г.; бележка, визитна картичка, писмо с резолюция, плик – ръкоп., печатно; Димитър Пантелеев – С., Любляна до Т. Боров – С.
Относно събрание в учителската каса; поздравява го за новата 1938 година; със сведения за работата му в Люблянската народна и университетска библиотека, с молба да му изпрати по два екземпляра от
излезлите досега книги от „Книгопис“; резолюция на Боров: наредено изпращането.
А.е. 1641, л. 1; 1 док.; 28 окт. 1931 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно; Стоян Пантелеев – Лом до
Т. Боров – С.
С покана да участва в организирания литературен прозорец.
А.е. 1642, л. 1–11; 9 док.; 14 септ. 1948...4 март 1968 г.; бележка, телеграма, поздравителна картичка и плик – ръкоп., машиноп, печатно; Иванка Панчева – С., Пловдив до Т. Боров – С.
Относно посещение на г-н Измирлиев; честити му имения ден; поздравява го от Пловдив; поздравява го по случай рождени и имени дни.
А.е. 1642, л. 12–35; 11 док.; 27 дек. 1976...26 февр. 1985 г.; поздравителни картички, телеграми и
пликове – ръкоп., печатно; Иванка Панчева, Иван Тодоров – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; честити му имения ден; бележка на сина му Иван за получено писмо.
А.е. 1642, л. 36–44; 4 док.; [дек. 1985]...31 ян. 1987 г., б.д.; поздравителни картички, телеграма и
пликове – ръкоп., печатно; Иванка Панчева – С. до Т. Боров– С.
Честити му новата 1986 и 1987 година; честити му рождения ден; желае му здраве и дълголетие.
А.е. 1643, л. 1–2; 1 док.; 5 ноем. 1972 г.; покана и плик – ръкоп., печатно; Панчеви – С. до Т.
Боров– С.
Да присъства на панихидата по случай 40 дни от смъртта на Борис Петров Панчев.
А.е. 1644, л. 1–4; 2 док.; 24 февр. 1923 г., 1 дек. 1933 г.; телеграма, писмо и пликове – ръкоп.,
печатно; Борис Панчев – Лом до Т. Боров – С.
Честити му имения ден; поздравява го за детето [Иван], във връзка с назначението на Йовчо Трифонов като книговодител в Ломската земеделска банка, дава кратки сведения за него.
А.е. 1645, л. 1–6; 5 док.; 17 ян. 1950...4 февр. 1961 г.; преписка – ръкоп., машиноп.; Начо Папазов, Фурнаджиев – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Начо Папазаов – С.
Относно списък с книги, списания и вестници, на които моли да се определят цените; резолюция
на Т. Боров до Фурнаджиев да определи цените по приложения списък; изказва мнение, че цените на книгите могат да се определят, като види самите екземпляри; поздравява го по случай 60-годишнината му и
награждаването му с орден „Кирил и Методий“ I степен; изказва благодарност за поздравлението.  
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А.е. 1646, л. 1–11; 7 док.; [дек.] 1943...2 окт. 1969 г.; преписка – ръкоп., машиноп.; Георги Паприков – Чикаго до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Георги Паприков – Чикаго.
Честити му Новата година; относно негова колекция на български ордени, медали, отличия, военни
значки, във връзка с написването на книга за българските ордени и медали го моли да възложи изготвянето
на списък с библиография по темата и сведения за името на гр. Варна и материали по темата; исканата библиографска справка ще бъде изготвена през септември; благодари му за усилията да се изготви исканата
библиографска справка; във връзка с проучване на историята на 16 града в САЩ с български имена, между
които е и гр. Варна, със сведение, че изпраща златно пръстенче, намерено в с. Калипетрово, купено на
аукцион; предал полученото пръстенче в Народния музей и му изпраща разписка за това, извинява се, че
все още не е готова библиографската справка за ордените и справката за името Варна; относно проектите,
по които работи, и какви колекции притежава, бележка с името на Ив. Дуйчев и адрес.
А.е. 1647, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., машиноп., печатно; фр. ез.;
Ратко Парежанин – Белград до Т. Боров – С.
Честити му Новата година.
А.е. 1648, л. 1–4; 1 док.; 20 март 1967 г.; покана и плик – ръкоп., печатно; Мана Парпулова – С.
до Т. Боров – С.
За откриването на изложбата ѝ „Цариград“.
А.е. 1649, л. 1–4; 1 док.; 2 юли 1922 г.; поздравителна картичка – ръкоп., печатно Обединена
народно-прогресивна партия – Лом до Т. Боров – С.
С поздрав.
А.е. 1650, л. 1–2; 1 док.; 21 апр. 1922 г.; писмо и плик – ръкоп., печатно; Ал. Паскалев – С. до Т.
Боров – С.
Във връзка с юбилея на Елин Пелин, желае да се видят.
A.e. 1651, л. 1–2; 1 док.; 7 юли 1983 г.; писмо и плик – ръкоп.; Лили Патева-Босева – С. до Т.
Боров – С.
С най-сърдечни поздрави.
A.e. 1652, л. 1–13; 8 док.; 21 септ. 1967...15 септ. 1970 г.; поздравителни картички и пликове, бележка – ръкоп., печатно, Борис Паунов – Варна, Русе, С. до Т. Боров – С.
Поздравява го от българското Черноморие и от Русе; честити му новата 1970 година; не ги е намерил вкъщи, ще се видят идната събота.
A.e. 1652, л. 14–30; 10 док.; 3 апр. 1972...16 септ. 1976 г.; бележки, картички и пликове, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно; Борис Паунов – Варна, Ленинград (дн. Санкт Петербург), С. до Т.
Боров – С.
С молба да му се обади по телефона, тъй като не го намерил вкъщи; поздравява го от курорта
„Дружба“, където почива; с поздравления по случай Новата година; поздравява го от Ленинград; честити
му рождения ден; поздравява го от българското Черноморие, където почива; ходил до дома му съгласно
уговорката, но не го намерил; поздравява го от Родопите.  
А.е. 1652, л. 31–45; 7 док.; 10 септ. 1977...[дек. 1981] г.; поздравителни картички, писма и пликове – ръкоп.; Борис Паунов – Русе, Варна, Велинград, с. Искрец, Софийско, С. до Т. Боров – С.
С поздрав от Русе; поздравява го от българското Черноморие, където почива; описва здравословните си проблеми, възстановява се в санаториума в Искрец; извинява се, че не може да го посети, но има
здравословни проблеми, надява се, че ще ги преодолее и в скоро време ще се видят; с поздравления по
случай Нова година; с поздрав от Велинград.
А.е. 1652, л. 46–65; 9 док.; б.д.; телеграми и пликове – машиноп., печатно; Борис Паунов – С. до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; по случай рождения му ден и по случай имения му ден.
А.е. 1653, л. 1–7; 6 док.; 6 септ. 1954...29 ноем. 1966 г., б.д.; пощ. карти и плик – ръкоп., печатно;
Георги Паунов – Букурещ до Т. Боров – С.
Поздравява го от румънската столица; с поздрав по случай годишнина от ВОСР; честити му Нова
година.
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А.е. 1654, л. 1–69; 58 док.; 18 юли 1976...10 ян. 1977 г., б.д.; статия, преписка, библиографски
бележки – ръкоп., машиноп., бълг. и ср. ез.; Синиша Паунович, неизвестен автор – Белград, б.м. до
Т. Боров – С.
„Преводите на Елин Пелин в Югославия“; в своя отговор Боров посочва, че статията е от изключителен интерес за него, тъй като този въпрос го вълнува отдавна, предлага му да се преведе на български и
да се търси възможност да се публикува в България; относно превода на статията му на български език, за
негови преводи на „Бай Ганьо“ и „Под игото“; съобщава му, че е предал статията му в Института за литература на БАН и се надява, че ще бъде включена в сборник по случай 100 години от рождението на Елин
Пелин; благодари му за превода и редакцията на статията, с молба да му изпрати преведения и редактиран
текст, относно няколко писма на Дора Габе; честити му новата 1977 година; разписка за изпратената по
пощата, преведена статия на Синиша Паунович за Елин Пелин; благодари му за получения превод на статията, относно представянето на „Време разделно“ от А. Дончев; библиографски бележки за преводи на
Елин Пелин на сръбски език.
А.е. 1654, л. 70–73; 4 док.; 17 март 1982, 12 апр. 1982 г.; писма, визитна картичка и плик, бележка – ръкоп., машиноп., бълг. и ср. ез.; Синиша Паунович – Белград до Т. Боров – С.
Относно прием в българското посолство в Белград, където разговарял със Стоян Михайлов, той му
предложил да напише книга за българската общественост, относно книгата „Когато гръмна“; изпраща му
каталог за 150-годишнината на Народната библиотека в Белград; бележка на Боров, че изпратен по-рано
ръкопис на Паунович му е върнат лично; визитна картичка на Синиша Паунович.
А.е. 1655, л. 1–4; 3 док.; 17 ноем. 1944...5 ян. 1946 г.; бележки, визитна картичка и плик – ръкоп.,
печатно; Стоян Паунчев – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че го е търсил два пъти, но не го е открил; съобщава му, че Тотко е в Министерството
на пропагандата и след това ще се видят; честити му Рождество Христово и новата 1946 година.
А.е. 1656, л. 1–2; 2 док.; 2 ноем. 1977 г., 14 ноем. 1977 г.; плик, писмо – ръкоп., нем. ез.; Шарлоте
Пачула – Берлин до Т. Боров – С., Т. Боров – С. до Шарлоте Пачула – Берлин.
Празен плик; за тежкото здравословно състояние на Марга Колхоф.
А.е. 1657, л. 1–2; 1 док.; 25 септ. 1963 г.; писмо и плик – машиноп., словенски ез.; Юрай Пашка
– Мартин, Словения до Т. Боров – С.
Във връзка със срещата им в гр. Мартин през август, поздравява целия колектив на ББИ.
А.е. 1658, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; [Па…] – С. до Т. Боров – С.
Относно назначение на Петко Радомиров.
А.е. 1659, л. 1–14; 11 док.; 17 март 1932...26 окт. 1939 г., б.д.; бележки, поздравителна картичка,
писмо, визитни картички и плик – ръкоп.; Александър Пеев – С., Варна до Т. Боров – С.
Във връзка с исканите от Държавната печатница шпалти и списък на руски списания; поздравява
го от Варна, където е на почивка; относно подписано заявление на съюза Народна сцена, разказва му за
почивката си във Варна; относно екскурзия в Родопите, с молба след като се раздадат заплатите, неговата
заплата да му се изпрати в Пловдив; изпраща му исканата разписка, благодари му за изпратената сума; с
молба да се откупи поне един екземпляр от книгата на В. Добринов; във връзка с молбата на г-жа Попова,
която е клиент на банката, да се откупи някоя от картините ѝ; поздравява го от Москва.
А.е. 1660, л. 1–6; 5 док.; 17 окт. 1933...12 дек. 1941 г.; пощ. карти, визитна картичка, писмо – ръкоп., машиноп., печатно; Васил Пеев – Пловдив до Т. Боров – С.
Във връзка с екскурзия до Витоша; споделя плановете си за почивка през лятото, с молба да прегледа една малка стихосбирка и да даде компетентна преценка на труда; честити му имения ден; във връзка
с книгата му „Пловдив в миналото“, с молба БЗКБ да закупи няколко екземпляра.
А.е. 1661, л. 1; 1 док.; 26 авг. 1944 г.; пощ. карта – ръкоп.; Пейо Пеев – Берковица до Т. Боров – С.
Във връзка с новото издание на Internationale Personal bibliographie, ако представлява интерес за
него ще му го изпрати.
А.е. 1662, л. 1–4; 2 док.; 8 март 1946 г., б.д.; визитни картички и пликове – ръкоп., печатно; П.
Б. Пеев – С. до Т. Боров – С.
Честити му имения ден.
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А.е. 1663, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Христо Пеев – С. до Т. Боров – С.
Относно издаването на бюлетин.
А.е. 1664, л. 1–2; 2 док.; 29 февр. 1933 г., 16 март 1935 г.; телеграми – машиноп., печатно; Пеев,
Николов – С. до Т. Боров – С.
Честитят му имения ден.
А.е. 1665, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Милка Пеева – С. до
Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1666, л. 1–5; 3 док.; 29 авг. 1931, б.д.; поздравителна картичка, писма и пликове, бележка –
ръкоп.; Пейо – Банско, Лом до Т. Боров – С.
Поздравява го от Банско; споделя тежките си битови проблеми, които са го принудили да даде за
печат от свое име статията на Боров за българската книга в чужбина с незначителна преработка; мнението
му за статия; бележки на Боров от стихове на Хайне и Юго.
А.е. 1667, л. 1–5; 3 док.; 15 юли 1923...31 ян. 1935 г.; поздравителна картичка, бележки и пликове
– ръкоп.; Елин Пелин – Варна, [С.] до Т. Боров – С.
Поздравява го и му препоръчва почивка във Варна; материал за сп. „Българска книга“ с редактор
Т. Боров, материалът, озаглавен „Писателят“, касае писмеността и нейните знаци; със сведение, че ще му
остави материал след 18 ч.
А.е. 1667, л. 6–18; 5 док.; 25 февр. 1944...[1944 г.]; писма и пликове, бележка – ръкоп.; Елин Пелин – Самоков, [С.] до Т. Боров – С.
Относно битовите условия и ежедневието му в Самоков, за здравословното състояние на [Ал.]
Балабанов; за ежедневието си в Самоков и за впечатленията си от книгата на Чехов „Драма на лов“; във
връзка с пенсионирането му и с полагащата му се застраховка като чиновник от просветата, за тежкото му
материално положение; със сведение, че го е търсил два пъти.
А.е. 1667, л. 19–27; 7 док.; 17 апр. 1945...31 дек. 1946 г.; бележки, визитни картички и пликове,
пощ. карти – ръкоп., печатно; Елин Пелин – С., Пампорово до Т. Боров – С.
Честити му Нова година [1945 г.] ; относно отпечатването на „Антология“; с молба да се уведоми
печатницата за цената на книгата [„Антология“]; честити му Нова година [1946 г.]; описва му накратко
ежедневието си в Пампорово; относно здравословното му състояние; честити му Нова година.
А.е. 1667, л. 28–36; 5 док.; 4 февр. 1947...17 юли 1948 г., б.д.; бележка, картички, препис на радиограма, отговор – ръкоп., бълг. и рус. ез.; Елин Пелин – С. до Т. Боров – С.; Библиотека „Огонька“
– Москва до Елин Пелин – С.
С молба да помогне на г-ца Лили Ценова за назначаването ѝ на работа; честити му новата 1948 година; поздравяват Ел. Пелин по случай 70-годишния му юбилей, във връзка с това издават книга с негови
разкази, преведени на руски език; изказва благодарност за поздравите и честта, която са му оказали, като
са превели и издали негови разкази.
А.е. 1668, л. 1–2; 1 док.; [1944 г.]; писмо и плик – машиноп.; Г. Пелтеков – б.м. до Т. Боров – С.
Ходатайства пред Боров да се осигури работа на Ст. Стойков.
А.е. 1669, л. 1; 1 док.; 17 дек. 1932 г.; писмо – ръкоп.; В. Н. Пенева – б.м. до Т. Боров – С.
Във връзка с книги за библиотеката на БЗКБ, посочени са няколко по-големи труда на руски език.
А.е. 1670, л. 1–3; 1 док.; 4 дек. 1928 г.; писмо и плик – ръкоп.; Пенка – С. до Т. Боров – С.
По лични въпроси, желае да се срещнат след дългата раздяла.
– С.

А.е. 1671, л. 1–2; 1 док.; 19 дек. 1944 г.; бележка и плик – ръкоп.; Боян [Пенков] – С. до Т. Боров

Във връзка с инцидент на път за Панчарево, съобщава му, че не са пострадали сериозно, ако желае
да посети Бачо Кольо [Никола Михов] в болницата.

171

А.е. 1671, л. 3–31; 14 док.; 17 септ. 1957...5 май 1967 г.; поздравителни картички, писма, изрезка
от вестник, снимка и пликове – ръкоп., печатно; Боян Пенков – Берлин, Варшава, Москва, Дубна,
Русия, Варна, Бъркли, САЩ до Т. Боров – С.
Поздравява го от Берлин, разгледал Държавната библиотека; изказва му съболезнования; поздравява го от Москва, срещнал се за кратко със сина му; за веселите сбирки в Дубна, чийто домакин е синът
му Иван, поздравява го от Варна; за пътуването му до Вашингтон; споделя впечатленията си от Америка
и американците; за преподавателската му заетост в Бъркли, поздравява сина му Иван за избирането му за
чл.-кореспондент; за гостуването си у проф. Нейман по случай 74-тия му рожден ден.
А.е. 1671, л. 32–55; 13 док.; 9 септ. 1970...дек. 1974 г.; поздравителни картички, писма бележки и
пликове – ръкоп.; Боян Пенков – Будапеща, Мюнхен, Майнц, Германия, С., Москва до Т. Боров – С.
Поздравява го от Будапеща, където е със семейството си, оттук ще отпътуват за Охрид; поздравява
го от Мюнхен; за посещението му в музея на Гутенберг; заминава за Панчарево, ще отсъства няколко понеделника, във връзка с подготвяна енциклопедия, дъщерята на Х. Левенсон се интересува къде да открие
сведения за баща си; поздравява го от Москва; поздравява го и споделя успеха си при издирването на необходимите му книги; във връзка с молба на Яков Абрамович го моли да се направи библиографска справка
за последните издания на Мария Цветаева; със сведения, че му изпраща 22-ри том на сборника „Книга“,
скоро заминава в командировка в Тбилиси; завърнал се от Грузия; съобщава му, че е купил и изпратил
книжката на Гиляревски; честити му новата 1975 година, към края на февруари ще бъде в България и ще
го посети.
А.е. 1671, л. 56–73; 11 док.; 2 февр. 1975...1 март 1982 г.; картички, писма, покани, визитни картички и пликове – ръкоп.; Боян Пенков – С., Москва, Варна, [Велинград] до Т. Боров – С.
Във връзка с томове на сборника „Книга“; споделя за носталгията, която го е обзела; надява се, че
скоро ще се видят лично и ще му сподели впечатленията си от Туркестан; поздравява го от Златни пясъци,
където почива със семейството си; покана да присъства на честването на 80-годишнината от рождението
на Иван Пенков; с молба да се чуят и видят; относно фотокопия, от които би подготвил екземпляри и за
него; със сведение, че започнал лечението си от артрит.
А.е. 1672, л. 1–20; 10 док.; 23 февр. 1932...10 юни 1945 г.; поздравителни картички, визитни картички, покани, бележка и пликове – ръкоп., печатно; Иван Пенков – Мюнхен, Германия, С., Царево,
Панчарево до Т. Боров – С.
Поздравява го от Мюнхен; честити му Рождество Христово и Нова година; честити му имения
ден; покана да присъства на откриването на негова изложба; поздравява го от Царево; със сведения, че го
е търсил, очаква да се видят в сряда; честити му новата 1942 година; кани го в Панчарево; благодари му за
поканата, ще се отзове; покана да посети негова изложба.
А.е. 1672, л. 21–31; 6 док.; 23 окт. 1947...19 септ. 1949 г.; бележки, поздравителни картички, писмо и пликове – ръкоп.; Иван Пенков – С., Прага, Будапеща до Т. Боров – С.
Извинява се, че не може да дойде на уговорената среща; моли Боров да помогне дъщерята на негов
познат да започне работа в Народната библиотека; с надежда да се видят, за да му разкаже възторзите и
впечатленията си от пътуването; поздравява го от Прага; споделя впечатленията си от Прага; поздравява
го от Будапеща.
А.е. 1672, л. 32–40; 9 док.; 30 апр. 1951...9 март 1957 г., б.д.; поздравителни картички, телеграма,
визитни картички – ръкоп., машиноп., печатно; Иван Пенков – Прага, Москва, Айзенах, Германия,
Алексибад, Германия, Берлин, С. до Т. Боров – С.
Поздравява го от Прага по случай 1 май; поздравява го от Москва, посетил Московския художествен театър, където гледал постановката „Мъртви души“; поздравява го и споделя впечатления от обиколката си с кола в курортни градчета в Източна Германия; поздравява го от Берлин, където урежда изложба;
честити му имения ден; честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1673, л. 1; 1 док.; 14 март, неразчетена година; телеграма – машиноп., печатно; Пенков – С.
до Т. Боров – С.
Честити му имения ден.
А.е. 1674, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Мери Пенкова – [С.] до [Т. Боров – С.].
Без текст.
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А.е. 1675, л. 1–13; 13 док.; 29 ноем. 1957 г.; некролози – печатно; Пенкови, семейство – С. до [Т.
Боров – С.].
На художника проф. Иван Пенков, съдържат биографични данни.
А.е. 1676, л. 1; 1 док.; 6 ноем. 1934 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно; Ал. Пенчев – Търново (дн.
Велико Търново) до Т. Боров – С.
Със сведение, че очакваната сума от 400 лв. още не е преведена.
А.е. 1677, л. 1; 1 док.; [1952 г.]; бележка – ръкоп.; В. Пенчев – С. до Т. Боров – С.
С молба да разговаря с проф. Бойчев и да го помоли да посети леля му.
А.е. 1678, л. 1–2; 1 док.; 5 ян. 1950 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Иван Пенчев
– Велико Търново до Т. Боров – С.
Честити му новата 1950 година.
А.е. 1679, л. 1–8; 6 док.; 26 март 1923...23 апр. 1924 г.; поздравителни картички, телеграми, писмо и плик – ръкоп., машиноп., печатно; Кръстьо Пенчев – Констанца, Румъния, Варна до Т. Боров
– С.
Поздравява го от Констанца; със сведения, че е получил неговата картичка, след няколко дни заминава за Румъния; относно изпратени на проф. Балабанов 2000 лв.; със сведение, че пристигнал във Варна.
А.е. 1680, л. 1–2; 1 док.; 25 февр. 1935 г.; бележка и плик – ръкоп.; Цветан Пенчев – С. до Т.
Боров – С.
С молба да даде бележка до придворната печатница, за да получат 8 бр. от сп. „Подслон“.
А.е. 1681, л. 1–2; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп., нем. ез.; Нисим Перец – б.м. до Т. Боров – С.
С молба да се отбие спешно, за да говорят за работата му.
А.е. 1682, л. 1–4; 3 док.; [окт. 1950 г.], б.д.; визитна картичка, покани и плик – печатно; Виктор
Перов – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на тържествения заключителен концерт по случай приключване на месеца
на българо-съветската дружба и съветската култура; визитна картичка без текст.
А.е. 1683, л. 1; 1 док.; 6 апр. 1918 г.; пощ. карта – ръкоп.; [Р.] Перов – Лом до Т. Боров – Русе.
По лични въпроси.
А.е. 1684, л. 1; 1 док.; 8 март 1941 г.; телеграма – машиноп.; Персоналът на Народната библиотека – С. до Т. Боров – С.
Честитят му имения ден.
А.е. 1685, л. 1–3; 2 док.; б.д.; визитни картички и плик – ръкоп., печатно; Хараламби Петев – С.
до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година; честити му имения ден.
А.е. 1686, л. 1; 1 док.; дек. 1966 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; [С.] Петканова – Акра,
Гана до Т. Боров – С.
Честити му новата 1967 година.
– С.

А.е. 1687, л. 1–2; 1 док.; 5 дек. 1947 г.; покана – ръкоп., печатно; сем. Петканови – С. до Т. Боров
Канят го да присъства на венчалния обред на дъщеря им.
А.е. 1688, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Андрей Петков – С. до Т. Боров – С.
Без текст.

А.е. 1689, л. 1–2; 1 док.; 7 ян. 1949 г.; бележка и плик – ръкоп.; Димитър Петков – с. Хлевене,
Ловешко до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
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А.е. 1690, л. 1–32; 16 док.; 13 дек. 1960...[дек. 1966] г.; писма, поздравителни картички, бележки,
телеграма и пликове – ръкоп., печатно; Зорница Петкова, Асен, З. Орешкова, М. Кайнарова – Париж, С. до Т. Боров – С.
Относно срещата ѝ с Чудомир Петров, Б. Милев и проф. Хаджиолов в централата на ЮНЕСКО
в Париж; честити му новата 1961 година; с молба да направи нужните поправки преди редактирането на
статията ѝ; изразява своята благодарност и уважение при напускането му от ББИ; честитят му новата 1964
година; честитят му новата 1965 година; за срещата и със сина му Цветан в Париж и за срещата и разговора с директора и зам.-директора на Документационния център при CNRS, впечатления от посещенията
ѝ в библиотеки в Париж; честитят му новата 1966 година; честитят му рождения ден; честитят му имения
ден; съобщава му, че Елена Георгиева го е търсила във връзка със справка за Р. Пикио; с молба да прегледа
материал за сп. „Библиотекар“, с бележка на Боров, че материалът е прегледан и предаден; честитят му
новата 1967 година.
А.е. 1690, л. 33–48; 8 док.; 30 ян. 1967...27 апр. 1970 г.; телеграми, писмо, картички, бележки и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Зорница Петкова, З. Орешкова, М. Кайнарова и др. – С. до Т.
Боров – С.
Честитят му рождения ден; честитят му имения ден; честитят му новата 1969 година; изпраща му
материал, преведен от нея, който счита, че е интересен за Боров; с молба да прегледа двете ѝ статии, които
желае да даде за печат, с бележка на Боров, че статиите са прегледани, поправени и върнати; с молба да
препоръча тяхната колега Лили Иванова пред проф. Боршуков за длъжността „документатор“ към Научноизследователския център по журналистика.
А.е. 1690, л. 49–62; 6 док.; 27 дек. 1971...[дек. 1974 г.]; поздравителни картички, писма и пликове
– ръкоп.; Зорница Петкова – С. до Т. Боров – С.
Честити му новата 1972 година; честити му новата 1973 година; с благодарност за подарената от
него книга; честити му новата 1974 година; във връзка с дисертацията ѝ, с молба да направи своите критични бележки; честити му новата 1975 година.
А.е. 1690, л. 63–75; 6 док.; 17 апр. 1975...5 ян. 1979 г.; писмо, поздравителни картички и пликове
– ръкоп.; Зорница Петкова, Петко Петков – С., Хърши, САЩ до Т. Боров – С.
Със сведение, че е предала труда си в издателство, относно неговия хонорар за рецензията; поздравява го от Хърши, САЩ; честити му новата 1976 година; честитят му новата 1979 година.
А.е. 1690, л. 76–100; 10 док.; [дек. 1980]...[дек. 1986 г.], б.д.; поздравителни картички и пликове
– ръкоп.; Зорница Петкова – С., Москва, Варна, Лимож, Франция до Т. Боров – С.
Поздравителни картички по случай новата 1981, 1982, 1984, 1986 и 1987 година; поздравява го от
Москва по случай 24 май; поздравяват го от Варна, където са на почивка; поздравяват го от Лимож.
А.е. 1691, л. 1–3; 2 док.; [дек.] 1937 г., б.д.; визитни картички и плик – ръкоп., печатно; Константин Петков – С. до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1692, л. 1–3; 1 док.; 4 май 1959 г.; покана и плик – ръкоп., печатно; Найден Петков – С. до
Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на изложбата му.
А.е. 1693, л. 1–27; 14 док.; 28 [авг.] 1977...27 дек. 1981 г.; поздравителни картички, писма, брошура и пликове, преписка – ръкоп., машиноп., печатно; Петко Петков, Христо, Елица, Бойка – с.
Рибарица, Ловешко, Виена до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до сем. Петкови – Виена.
Поздравяват го от Рибарица, където са на почивка; честитят на Боров и на сем. Пейчеви новата
1981 година; поздравяват го по случай рождения му ден; за присъствието им на бала в двореца Хофбург,
посветен на 1300 години България; благодарят му за получените списания, абонирали се сп. „Читалище“
и „Библиотекар“; споделя впечатленията си от Виена след завръщането от отпуск в България, предлага му
да разгледа брошурата с шапки и ако някоя му хареса, ще му я поръча; за срещата с проф. Дуйчев; благодари им за изпратения като подарък каскет; относно културни събития във връзка с Коледните празници;
честити му новата 1982 година.  
А.е. 1693, л. 28–61; 16 док.; 18 ноем. 1981...21 дек. 1982 г.; поздравителни картички, писма, бро174

шура, програма и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Петко Петков – Виена, Мичурин (дн. Царево), Залцбург, Австрия до Т. Боров – С.
Описва му предколедната обстановка във Виена, за срещите им с културни дейци от България –
поета Орлин Орлинов, Т. Топалова, проф. Ранов, брошура с готварска рецепта; честитят му рождения ден;
поздравяват го по случай 1 март, културна програма на дом Витгенщайн за месец март; във връзка със
здравословното състояние на Боров, ще се консултира с проф. Фанта; за срещите с Блага [Димитрова], за
интереса към български автори; за срещата със сина им Иван, който е във Виена, за да изнесе няколко лекции; поздравяват ги от Мичурин; изпращат му статии, публикувани в „Ди Прессе“, посветени на делото
на Кирил и Методий в епископата Залцбург, с молба да предаде по един екземпляр на проф. Ив. Дуйчев;
разказва му как прекарват лятото във Виена; относно здравословното състояние на Боров, лекарите препоръчват амбулаторно лечение, сведения за болничните и амбулаторните такси на ден; поздравяват ги от
Залцбург; честитят им новата 1983 година.
А.е. 1693, л. 62–75; 6 док.; 27 февр. 1983...29 дек. 1983 г.; поздравителни картички, писма и пликове – ръкоп.; Петко Петков – Виена до Т. Боров – С.
За ежедневието им във Виена; поздравяват ги по случай 1 март; със сведения за някои културни
събития – откриване на изложба от Светлин Русев, посещението на ансамбъл „Филип Кутев“; за срещите
им с Б. Априлов и Панчо Панчев; изпращат им поздрави от есенна Виена; честитят им новата 1984 година.
А.е. 1693, л. 76–83; 4 док.; 31 ян. 1984...[1985 г.], б.д.; поздравителни картички, визитна картичка и пликове – ръкоп., печатно; Петко Петков, Бойка Петкова – Виена до Т. Боров – С.
Честитят му рождения ден; поздравяват го по случай 1 март.
А.е. 1694, л. 1–4; 3 док.; [21 дек.] 1940, 25 септ. 1956 г., б.д.; визитна картичка, бележка и плик –
ръкоп., печатно; проф. Петър Петков – С. до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година; относно изпита на Тонка Григорова, студентка по
библиотекознание и празен плик.
А.е. 1695, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Стефан Петков и братя – Габрово до Т.
Боров – С.
Без текст.
А.е. 1696, л. 1–2; 2 док.; 15 дек. 1918 г., 28 дек. 1918 г.; пощ. карта, писмо – ръкоп.; [Петер] – Лом
до Т. Боров – С.
С молба да му закупи сп. „Светлина“, XXVI година; по лични въпроси.
– С.

А.е. 1697, л. 1–3; 1 док.; 22 апр. 1975 г.; покана – печатно; Александър Петров – С. до Т. Боров
Да присъства на панихида на Любен Петров Цанков.

А.е. 1698, л. 1; 1 док.; [1940]; визитна картичка – печатно; Борис Петров, Васил Виденов – [С.]
до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1940 година.
А.е. 1699, л. 1–2; 1 док.; 8 ян. 1982 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Валери Петров
– С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1700, л. 1–2; 1 док.; б.д.; телеграма и плик – машиноп., печатно; Димитър Петров, Ст. Гаврилов – Лом до Т. Боров – С.
Поздравяват го по случай рождения му ден.
А.е. 1701, л. 1–10; 5 док.; 2 ян. 1970...31 дек. 1974 г.; визитни картички и пликове – ръкоп., печатно; Ефтим Петров – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай новата 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 година.
А.е. 1701, л. 11–24; 7 док.; [1979]...31 дек. 1982 г., б.д.; визитни картички, телеграма, картички и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Ефтим Петров – С., Москва до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; поздравява го по случай рождения му ден; поздравява го от Москва.
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А.е. 1702, л. 1–4; 2 док.; 18 юли 1957 г., 20 юли 1957 г.; писма и плик – ръкоп., машиноп.; Леонид
Петров, Ст. Каменов – С., Лом до Т. Боров – С.
Със сведение, че е направил копие на материалите, които го интересуват, благодарение на отзивчивостта на Маньо Стоянов, с молба, като получи писмото му и приложеното към него писмо на Страхил
Каменов, да се свърже с последния; във връзка с подготовката за честването на 100-годишнината на първото женско дружество в Лом, основано от Кр. Пишурка, с молба да съдейства на Леонид Петров да се
срещне с бай Цветан и да запише неговите спомени за Елена Ценкова Циганелска – първата председателка
на дружеството.  
А.е. 1703, л. 1; 1 док.; 18 окт. 1923 г.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Марин Петров – С.
до Т. Боров – С.
Във връзка с книжа, оставени при него от Димо Кьорчев, с молба да ги прегледа и коригира.
А.е. 1704, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Никола Петров – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1705, л. 1–7; 3 док.; [дек. 1980], 24 окт. 1983 г., б.д.; поздравителна картичка, писма и пликове – ръкоп., машиноп.; Петър Петров – С. до Т. Боров – С.
Честити му новата 1981 година; желае да му подари скоро отпечатан негов луксозен албум; с молба
да го приеме, за да обсъдят негова идея за популярна книга за библиофилството.
А.е. 1706, л. 1–8, 4 док.; дек. 1941...13 март 1943 г.; картички, телеграми и пликове – машиноп.,
печатно; Петров, С., Анев, Б. – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1942 и 1943 година и имения ден.
А.е. 1707, л. 1–4; 2 док.; 4 февр. 1982 г.; писмо, бележка и плик – ръкоп.; Хр. Петров – С. до Т.
Боров – С.
Във връзка с разменени очила при последното посещение на Боров; бележка с телефонни номера.
А.е. 1708, л. 1–15; 8 док.; 11 ноем. 1956...7 ян. 1964 г.; картичка, визитни картички и пликове –
ръкоп., печатно; Чудомир Петров – Ню Делхи, Индия, С. до Т. Боров – С.
Поздравява го от Индия; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 1709, л. 1–3; 3 док.; 14 окт. 1917...26 ноем. 1917 г.; пощ. карта, картичка, писмо – ръкоп.;
Петър – Лом до Т. Боров – Русе.
Със сведение, че получил първата част от книгата и очаква да му изпрати следващата; очаква да му
изпрати още спешни поръчки.
А.е. 1710, л. 1-3, 1 док.; б.д.; писмо и плик – ръкоп., нем. ез.; Петър – б.м. до Т. Боров – б.м.
С молба да му заеме 8 долара, които да вземе от баща си.
А.е. 1711, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Петър Пецев – С. до Т. Боров – С.
Ходатайства пред Боров за Ц. Станчева.
А.е. 1712, л. 1–3; 1 док.; [февр. 1935]; покана и плик – ръкоп., печатно; сем. Пецеви – С. до Т.
Боров – С.
Канят го да присъства на сватбата на дъщеря им.
А.е. 1713, л. 1–5; 2 док.; [1942 г.], 30 дек. 1946 г.; поздравителни картички и пликове – печатно;
Печатница „Изгрев“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1942 и 1947 година.
А.е. 1714, л. 1–2; 2 док.; 12 март 1938 г., 25 февр. 1939 г.; телеграми – машиноп., печатно; придворна печатница – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Тодоровден.
А.е. 1715, л. 1–3; 5 док.; [май] 1961...19 май 1961 г.; преписка – машиноп., ръкоп.; фр. и бълг. ез.;
Университетски печатници във Франция – Париж до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Университетски
печатници във Франция – Париж.
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Предлагат на вниманието му поредния том от колекцията „Хора и цивилизации“, т. XVII, с резолюция на Т. Боров да се благодари и да се поръча тома; предлагат на вниманието му изданието „Естетиката
на съвременната музика“, с резолюция на Боров да се благодари и да се поръчат допълнително още две
книги; писмо, подписано от Боров, в което се обобщават заглавията, които ще се поръчат.
А.е. 1716, л. 1–3; 2 док.; 19 март 1940 г.; писмо с приложение и плик – машиноп, печатно; Печеников – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с издания на Ж. Ж. Русо и Волтер на библиотека „Безсмъртни мисли“, със сведения как
може да се поръча цялата серия от шест броя; циркуляр с изданията на библиотека „Безсмъртни мисли“.
А.е. 1717, л. 1–2; 1 док.; 22 дек. 1956 г.; пощенска картичка и плик – машиноп, рус. ез.; С. Пилинчук – Москва до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1718, л. 1–11; 4 док.; 25 март 1963 г., б.д.; статия, покана и плик, преписка – ръкоп., машиноп, печатно, ориг., чернова, рус. и бълг. ез.; Н. Пиксанов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия
до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Н. Пиксанов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
„Крестьянская тема в „Обрыве“ с посвещение на Боров; покана за участие в юбилейно заседание,
посветено на 85-годишнината от рождението и 65-годишнината от научната, педагогическата и обществената дейност на чл.-кор. Николай Пиксанов; поздравително писмо от Боров по случай 85-годишнината на
Пиксанов.
А.е. 1719, л. 1–4; 2 док.; 25 ян. 1961 г., 10 февр. 1961 г.; преписка – ръкоп., машиноп; Ал. Пиндиков – С. до Т. Боров – С.
Честити му 60-годишнината; Боров му благодари за поздравите и пожеланията.
А.е. 1720, л. 1–3; 2 док.; 28 септ. 1945 г., 30 септ. 1952 г.; бележка, писмо и плик – ръкоп.; Любен
Пинтев – Ихтиман, б.м. до Т. Боров – С.
Желае му здраве; с молба ако има нужда от човек, който владее отлично френски език [в катедрата
по Библиотекознание и библиография в СУ, която Боров ръководи], да назначи сина му Светослав Пинтев.  
А.е. 1721, л. 1–5; 2 док.; 25 дек. 1948 г., 6 ян. 1953 г.; пътепис, писмо и плик – машиноп., ръкоп.;
Светослав Пинтев – Бургас, С. до Т. Боров – С.
„От Витоша до морето“; с молба да прегледа изпратения от него пътепис [във връзка с кандидатстването му за работа].

ББИ.

А.е. 1722, л. 1; 2 док.; 1 ян. 1961 г.; писмо – ръкоп., англ. ез.; В. Пинто – Лондон до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай 60-годишнината му и 20-годишнината от назначаването му за директор на

А.е. 1723, л. 1–4; 2 док.; 25 ян. 1961 г., 8 ян. 1963 г.; писмо, картичка и плик – машиноп., ръкоп.,
ит. и рус. ез.; Олга Пинто – Рим до Т. Боров – С.
Изразява своето възхищение от работата на изтъкнатия български библиограф Т. Боров и го поздравява по случай рождения му ден; честити му новата 1963 година.
А.е. 1724, л. 1–3; 3 док.; 12 септ. 1939 г., 1 юни 1941 г., 24 ян. 1961 г.; пощ. карта, телеграма – ръкоп., машиноп.; Ал. Пиронков – Битоля, Пловдив до Т. Боров – С.
Със сведение, че му е оставил един екземпляр от „Българска граматика“; за дейността му като учител в Битоля, с молба БЗКБ да откупи екземпляри от второто издание на книгата му „Български дейци“;
честити му отличието.
А. е. 1725, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Генчо Пирьов – [С.] до Т. Боров – С.
Честити му Нова година, със сведение, че му оставя ръкописа на
д-р Манов за рецензия.
А.е. 1726, л. 1, 1 док.; 23 септ. 1965 г.; картичка – ръкоп., рус. ез.; И. Питев – Ташкент, Узбекистан до Т. Боров – С.
Поздравява го от Ташкент, в следващите дни ще замине за Самарканд.
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А.е. 1727, л. 1–3; 2 док.; 27 юни 1979 г., 11 юли 1979 г.; преписка – ръкоп., машиноп., англ. и нем.
ез.; Кристиан Пихлер – Залцбург, Австрия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Кр. Пихлер – Залцбург,
Австрия.
Поздравява го и го моли, ако е възможно, да му изпрати своя снимка с автограф; в отговор Боров
изразява съгласие.
А.е. 1728, л. 1; 1 док.; 30 ян. 1961 г.; писмо – ръкоп., ит. ез.; Рикардо Пикио – Флоренция до Т.
Боров – С.
Поздравява го по случай 60-годишнината му.
А.е. 1729, л. 1–4; 2 док.; 14 юли 1959 г., 15 ян. 1963 г.; писмо, картичка и пликове – ръкоп., машиноп., рус. ез.; Г. Ф. Подозерская – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Изказва му благодарността си, че статията ѝ е отпечатана в сборника в чест на акад. Никола Михов, от който е получила два екземпляра; благодари му за изпратената от него поздравителна картичка по
случай Нова година.
А.е. 1730, л. 1–11; 6 док.; 16 окт. 1926...25 февр. [1929] г.; писмa и пликове, картичка, телеграма
– ръкоп., печатно; Георги Пожарлиев – С., Берлин, Габрово до Т. Боров – Лом, С.
Относно дисертацията му, съобщава му служебните си ангажименти; във връзка с клевети по адрес на Боров, публикувани в пресата; относно заминаването му за Берлин във връзка с предстоящ изпит;
съобщава му, че изпитът е приключил успешно, със сведения за престоя му в Берлин; интересува се кога
ще пристигне в Берлин; честити му имения ден.
А.е. 1730, л. 12–28; 8 док.; 22 септ. 1930...19 ноем. 1932 г.; писмa и пликове, покана; картичка,
изрезка от вестник – ръкоп., печатно; Георги Пожарлиев – Дрезден, Германия до Т. Боров – С.
Споделя му впечатленията си от Берлин, за участието му в конгрес и публикация във връзка с това,
за изложението на кожарите в Берлин; програма на конгреса на Международното дружество на химиците
от кожарската индустрия; за ежедневието му в Берлин; поздравява го по случай сватбата му; поздравява го
от Дрезден и му съобщава, че очаква годеницата си; споделя му, че го е обзела носталгия, за работата му
в Дрезден, за пътуването му до Ню Йорк; благодари му за изпратените стихотворения на Смирненски, за
ежедневието му в Дрезден, за предложението, което получил за работа в Държавния физиологичен институт в Москва; карикатура от немски вестник.
А.е. 1730, л. 29–36; 6 док.; 20 авг. 1934...7 септ. 1937 г.; писмa и пликове, картички – ръкоп.; Георги Пожарлиев – Варна, Габрово, Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
Поздравява го от Варна; с молба да се свърже с редакцията на в. „Мир“ във връзка с негова статия,
която съдържа критики към министерски наредби, поздравява го с новата му редакторска дейност; материал до редакцията на в. „Мир“; с благодарност, че му е помогнал за отпечатването на статията му във
в. „Мир“, споделя желанието си да се сдобие с книги на Балабанов; честити му Коледа и Нова година; с
впечатления от посещението си в Копенхаген.
А.е. 1730, л. 37–50; 8 док.; 2 ян. 1938...13 март 1943 г.; писмa и пликове, картички, телеграми –
ръкоп., машиноп., печатно; Георги Пожарлиев – Габрово до Т. Боров – С.
Честити му новата 1938 година; поздравява го по случай новата 1939 година, относно съвместната
им почивка на Чамкория; във връзка с произведен от него препарат, който би бил полезен във винарството,
ще кандидатства за кредит от БЗКБ, споделя впечатленията си от четената напоследък поезия и проза; честити му имения ден; относно тяхна среща в ресторант „Опера“; относно мнението му за Англия, Германия,
Русия и войната; честити му Рождество Христово, Нова година и имения ден.
А.е. 1730, л. 51–57; 5 док.; 31 дек. 1944...25 февр. 1950 г.; писмa и пликове, характеристика, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно; Георги Пожарлиев – Габрово, С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С.
Честити му новата 1945 година; с молба да даде на брат му Асен Пожарлиев атестат, тъй като е
заплашен от изключване от адвокатската колегия; чернова на написаната от Боров характеристика за Асен
Пожарлиев; честити му имения ден.
А.е. 1730, л. 58–72; 6 док.; 10 ян. 1960...[дек. 1978 г.]; поздравителни картички, писмо и пликове,
сведение – ръкоп., машиноп.; Георги Пожарлиев – Букурещ, С. до Т. Боров – С.
Поздравява го от Букурещ; сведения за Нарстуд, съдържат биографични данни за Г. Пожарлиев,
информация за срещите му с Т. Боров, Д. Чакалов, Т. Владигеров и др.; честити му Нова година.
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А.е. 1730, л. 73–74; 2 док.; б.д.; визитна картичка, бележка – ръкоп., печатно; Георги Пожарлиев
– [С.] до Т. Боров – С.
Съобщава му, че го е търсил; поздравява го за статията му във в. „Литературен фронт“.
А.е. 1731, л. 1–3; 1 док.; 22 септ. 1961 г.; писмо и плик – ръкоп., рус. ез.; Ал. Позднеев – Москва
до Т. Боров – С.
Относно негово пътуване до България, интересува се от руски и украински песнопойки от XVII–
XVIII в., желае по време на посещението си в България да посети Народната библиотека.
А.е. 1732, л. 1; 2 док.; 5 авг. 1954 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Т. Поляков – С. до Т. Боров – С.; Т.
Боров – [С.].
С молба да намери подходяща работа в библиотеката за приносящата тази бележка Златарева; бележки на Боров относно занятия на студенти от специалност архивистика и история.
А.е. 1733, л. 1–2; 3 док.; 21 юли 1947, 1 септ. 1947 г.; писмо с резолюция и картичка – ръкоп.;
[Димитър Полянов] – Сливенски бани, Загреб до Т. Боров – С.
С молба Боров да уреди чрез Министерството на просвещението препечатването на негов труд,
поздравява го от Загреб.
А.е. 1734, л. 1–2; 1 док.; 4 ян. 1936 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Андрей Попов
– С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.    
А.е. 1735, л. 1–2; 1 док.; 8 май 1950 г.; бележка – ръкоп.; Б. Попов – [С.] до Т. Боров – С.
Със сведение, че на Боров е възложено да състави текста на паметните плочи, които ще се поставят
на домовете, в които са живели Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румянцев.
А.е. 1736, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1932 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Емил Попов
– Берлин до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1737, л. 1–3; 3 док.; 21 март 1918...23 май 1918 г.; пощ. карти – ръкоп.; Кръстьо Попов – Враца до Т. Боров – Русе.
Поздравява го, с молба да му изпрати „Клетниците“; по същия въпрос.
А.е. 1738, л. 1–14; 10 док.; 4 септ. 1964...[дек. 1980 г.]; пощ. карти, покана и пликове – ръкоп.,
печатно; Пантелей Попов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия, Москва, Прага, Будапеща, С.,
ж.к. „Дружба“ до Т. Боров – С.
Поздравява го от Ленинград; честити му новата 1965 година; поздравява го от Прага; кани го да
присъства на публичната защита на дисертацията му; поздравява го от Будапеща; честити му Нова година;
поздравява го от българското Черноморие.
A.e. 1739, л. 1–14; 6 док.; 5 юли 1966…28 дек. 1972 г.; писмо, картичка и пликове – ръкоп., машиноп.; Светослав Попов – Луковит, Тетевен до Т. Боров – С.
Със сведение, че е завършил краеведската картотека на читалището в Луковит във вид на библиографски указател, с молба Боров да прегледа неговия труд; благодари му за отговора, извинява се, че го е
обезпокоил, съобщава му, че е предал труда си на д-р Д. Иванчев; във връзка с труда му „Луковит и близката му околност преди Девети септември 1944 г.“; споделя му бъдещите си творчески планове, описва му
бележките, направени от Д. Иванчев върху труда му; честити му Нова година.
А.е. 1740, л. 1; 1 док.; 10 авг. 1946 г.; писмо – машоноп.; Храбър Попов – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че заминава за Варна, с молба да му съдейства в Министерството на просветата, да
се поискат обяснения от Квартирников.
А.е. 1741, л. 1; 1 док.; 14 февр. 1943 г.; пощ. карта – машоноп., печатно; Попов – Берлин до Т.
Боров – С.
Поздравява го от Берлин, съобщава му, че условията за работа там са много добри.
А.е. 1742, л. 1–17; 10 док.; 4 септ. 1958...13 дек. 1985 г.; поздравителни картички и телеграми,
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бележка и пликове – ръкоп., машоноп., печатно; Людмила Попова – Сочи, Дубна, Русия, [С.], Принстън, САЩ до Т. Боров – С.
Поздравява го от Сочи и споделя впечатленията си от там; честити му рождения ден, за живота им
в Москва; известява го кога пристигат; с молба да помогне на внука си при разработване на тема; честити
им Нова година; честити им Коледа и Нова година; за ежедневието им в Принстън, за посещението на
Тошко в Ню Йорк; със сведения за посещението им в Исландия и Дания, за впечатленията им от тези страни, за честването на 100-годишнината от рождението на Нилс Бор, със сведения как се е устроил Тошко в
Ню Йорк; снимка на Тодор и Харитина Борови.
А.е. 1743, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Мара и Венелин Попови – С. до
Т. Боров – С.
Честитят му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1744, л. 1–5; 2 док.; 14 ян. 1974 г., 27 дек. 1975 г.; писмо, картичка и пликове – ръкоп.; Марина Караджова-Попова – С. до Т. Боров – С.
Благодари му за подарената книга и споделя впечатленията си от нея; честити му Нова година.
А.е. 1745, л. 1–7; 5 док.; 1 март 1931...11 февр. 1976 г.; картички, писмо и плик – ръкоп.; Стефан
Попвасилев – Казанлък, Хисар, София до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпраща книжки на сп. „Родна реч“ от г. III и IV, тъй като първите годишнини
са изчерпани; честити му новата 1950 година; поздравява го от Хисар, където е на почивка; поздравява го
по случай 75-годишнината му, за здравословното му състояние.
А.е. 1746, л. 1–2; 1 док.; 12 дек. 1956 г.; покана и плик – печатно; Руска Попвасилева – С. до Т.
Боров – С.
Да присъства на откриването на самостоятелната ѝ изложба.
А.е. 1747, л. 1–3; 1 док.; 3 юни 1948 г.; писмо и плик – ръкоп.; П. Попзлатев – Стокхолм до Т.
Боров – С.
Във връзка с беседа на Боров, организирана от българската легация в Стокхолм.
А.е. 1748, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Цветанка Попиванова
– Русе до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и новата 1944 година.
А.е. 1749, л. 1–9; 4 док.; 23 авг. 1945...24 май [1951 г.]; писма, визитна картичка и пликове, телеграма – ръкоп., машоноп., печатно; Тодор Попилиев – Варна до Т. Боров – С.
Във връзка с кандидатстването му за директор на Университетската библиотека към висшето училище във Варна, изразява готовност за специализация в чужбина на собствени разноски, с надежда, че
Боров ще подкрепи кандидатурата му; благодари му за благоприятния отговор, с молба да ходатайства
за него пред министъра, относно библиотеката на Кр. Раковски; честити му новата 1948 година; изказва
съболезнования за смъртта на майка му.
А.е. 1750, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – ръкоп., печатно; Емилия Попминева и Веселин Врачовски
– Княжево до Т. Боров – С.
Да присъства на венчалния им обред.
А.е. 1751, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Йордан Попниколов – б.м. до Т. Боров – С.
Във връзка с голяма сума пари, която Боров му дължи, съобщава му, че е внесъл изпълнителен лист
при адвокат, надява се въпросът да се реши разумно.
А.е. 1752, л. 1–2; 1 док.; 11 март 1932 г.; писмо – машиноп.; Поредица „Българска историческа
библиотека“ – С. до Т. Боров – С.
С молба да нареди отпечатването на бележка във в. „Мир“, със сведение, че томовете за Плачков
ще ги изпрати отделно.
А.е. 1753, л. 1–5; 4 док.; 2 септ. 1967 г., 20 септ. 1967 г., б.д.; писма и пликове, бележки – машиноп., ръкоп.; Кирил Портарски – Мадан, С. до Т. Боров – С.
Във връзка с пътуването на Боров в Кърджалийско и Смолянско, дава му сведения за най-удобния
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транспорт; на плика Боров е отбелязал, че е отговорил на писмото на 18 септ.; относно предложение за
работа от страна на Боров; съобщава му, че е пристигнал в София и очаква да се срещнат.
А.е. 1754, л. 1–18; 8 док.; 5 ян. [1949]...8 юни 1950 г.; покани, писмо, картичка и пликове – машиноп., печатно, англ. ез.; Посолство на Великобритания – С. до Т. Боров – С.
За официален прием за сбогуване с пом.-представителя г-н Ханкок; за официална вечеря в посолството; за прием в чест на годишнина от рождението на крал Джордж VI; с благодарност за получените
„Български народни песни“ събрани от Васил Стоин; да присъства на откриването на изложбата на британската книга; коктейл за сбогуване с посланик Линдън и представяне на новия посланик г-н Дж. А. Кайтън;
честитят му Коледа и Нова година; за прием в чест на годишнина от рождението на крал Джордж VI.
А.е. 1755, л. 1–4; 2 док.; 22 май 1961 г., б.д.; покани и пликове – ръкоп., печатно, фр. ез.; Посолство на Италия – С. до Т. Боров – С.
За прием в посолството на Италия в София.
А.е. 1756, л. 1–3; 1 док.; [авг. 1956 г.]; покана и плик – машиноп., печатно; корейски и рус. ез.;
Посолство на КНДР – С. до Т. Боров – С.
За прием по случай националния празник на КНДР.
А.е. 1757, л. 1–7; 4 док.; юли 1949...19 март 1956 г.; покани, писмо, картичка и пликове – машиноп., печатно; фр., бълг. и рус. ез.; Посолство на Полша – С. до Т. Боров – С.
За прием в посолството на Полша в София; да присъства на откриването на полска читалня; относно издаваните от полското посолство бюлетини, съобщават му, че не могат да му доставят бр. 1, тъй като
е изчерпан.
А.е. 1758, л. 1–8; 4 док.; апр. 1957 г., авг. 1957 г., б.д.; покани, картичка, визитна картичка и пликове – машиноп., печатно, рус. ез.; Посолство на Румъния – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на прием по случай пристигане на румънска правителствена делегация в България;
за прием по случай 13 години от освобождението на Румъния след ВСВ; честитят му Нова година; визитна
картичка на втория секретар на посолството Григоре Краейничану.
А.е. 1759, л. 1–9; 5 док.; ноем. 1936...юни 1962 г.; покани и пликове – ръкоп., печатно, рус. ез.;
Посолство на СССР – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на графическа изложба от работите на съветски художници; да посети прожекцията на художествения филм „Поема за морето“; да посети прожекцията на художествения
филм „XX век“; да посети прожекцията на художествения филм „Съдбата на хората“; покана за кинопрожекция с коктейл.
А.е. 1760, л. 1–6; 3 док.; юли 1965 г., юли 1968 г., б.д.; покани и пликове – ръкоп., печатно; бълг
и англ. ез.; Посолство на САЩ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на прием по случай честването на годишнина от независимостта на САЩ; да присъства на прием по случай честването на 129-годишнината от независимостта на САЩ.
А.е. 1761, л. 1–6; 3 док.; 28 ян., 14 юли, 5 септ. б.г.; покани и пликове – ръкоп., печатно, фр. ез.;
Посолство на Франция – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на прием в посолството на Франция в София; да присъства на прием по случай
националния празник на Франция; канят го на прием – среща с френските членове на Международната
федерация на библиотекарите.
А.е. 1762, л. 1–2; 1 док.; 11 ноем. б.г.; покана и плик – машиноп., печатно, фр. ез.; Посолство на
Швеция – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на коктейл в посолството на Швеция в София.
А.е. 1763, л. 1–2; 1 док.; 11 юли б.г.; покана и плик – машиноп., печатно, ср. ез.; Посолство на
Федеративна народна република Югославия (ФНРЮ) – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на вечеря в чест на Борис Зихерл.
А.е. 1764, л. 1; 1 док.; 21 февр. 1957 г.; адрес – машиноп., печатно; Правителство на ГДР, Държавен секретариат по висше образование – Берлин до Т. Боров – С.
Без текст.
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А.е. 1765, л. 1–3; 1 док.; 30 дек. 1962 г.; картичка и плик – печатно; Държавно полиграфическо
предприятие „Балкан“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1963 година.
А.е. 1766, л. 1; 1 док.; 16 ян. 1957 г.; пощ. карта – печатно; ДТП „Печатни произведения“ – С. до
Т. Боров – С.
Със сведение, че са получили том 44 на „Большая советская энциклопедия“ и го очакват да се яви
в книжарницата, за да си го получи.
А.е. 1767, л. 1–3; 2 док.; [авг. 1940 г.]; покани и плик – печатно, Пълномощно представителство
на СССР в България – С. до Т. Боров – С.
Покана за кино утро.
А.е. 1768, л. 1–13; 6 док.; 14 окт. 1974...25 ян. 1977 г.; писмо, преписка, картички и пликове –
ръкоп., бълг. и англ. ез.; Радост Придам – Лондон до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Радост Придам
– Лондон.
Изпраща им сърдечни поздрави, благодари им за топлото гостоприемство; относно работата ѝ върху пробългарската дейност на д-р Сандуит; честити му Коледа и Нова година.
А.е. 1768, л. 14–24; 6 док.; 16 дек. 1981...5 дек. 1986 г.; писма, картички и пликове – ръкоп., бълг.
и англ. ез.; Радост Придам – Лондон до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; относно английския превод на „Под игото“; благодари му за изпратени
материали и за увода към статията на проф. Холман, изпраща му пощ. марки за колекцията му; честити му
Коледа и Нова година.
А.е. 1769, л. 1–2; 1 док.; 4 март 1987 г.; писмо и плик – машиноп., англ. ез.; Джийн Приор – Кеймбридж, САЩ до Т. Боров – С.
Със сведение, че в библиотеката на Юридическия факултет в Харвард са получили „Български
книгопис“ бр. 24, но копието е дефектно, с молба да им изпратят друго копие.
А.е. 1770, л. 1–7; 4 док.; 11 юни 1957...25 дек. 1962 г.; писма, поздравителна картичка, визитна картичка и пликове – машиноп., ръкоп., печатно, ср. ез.; Милица Проданович – Белград до Т. Боров – С.
Със сведение, че на 29 май са провели конференция на дружеството на библиотекарите в Сърбия,
на която се е говорило за развитието на библиотечното дело в България, нейния доклад се базирал на разговорите ѝ с Боров; поздравява го по случай 60-годишнината му; честити му новата 1963 година.
А.е. 1771, л. 1–3; 2 док.; 7 дек. 1948 г., 8 авг. 1949 г.; писмо и плик, визитна картичка – машиноп.,
ръкоп., печатно; Стефан Просеничков – С. до Т. Боров – С.
Предлага му за изкупуване стари книги; със сведение, че по нареждане на БНБ текущите дебитни
сметки се закриват и се обръщат в краткосрочни заеми, ако желае да изтегли сумата от сметката си, да го
направи в най-скоро време.
А.е. 1772, л. 1–3; 2 док.; 24 март 1956 г., б.д.; телеграма, покана и плик – машиноп., печатно;
Светла Протич – С. до Т. Боров – С.
Честити му имения ден; покана да присъства на клавирния ѝ рецитал.
А.е. 1773, л. 1–6; 2 док.; 18 авг. 1981 г., дек. 1981 г.; писмо, картичка с приложение и пликове –
машиноп., ръкоп.; Александра Пулева – С. до Т. Боров – С.
Съобщава му, че е изпълнила поставената от него задача – да разкаже за мястото на библиографските дисциплини в специалността „Библиотекознание и библиография на художествената литература и
изкуство“; честити му Нова година, с приложение хербаризирано борово клонче.
А.е. 1774, л. 1–2; 1 док.; 26 дек. 1934 г.; писмо и плик – машиноп.; Петър Пъдев – Ески Джумая
(дн. Търговище) до Т. Боров – С.
Относно наема, който Боров трябва да плаща за наетия от него апартамент.
А.е. 1775, л. 1–3; 1 док.; 30 дек. 1929 г.; писмо и плик – ръкоп.; Анна Пъдева – Берлин до Т. Боров – С.
За работата ѝ в Берлин, очаква да получи 1 бр. на „Българска книга“, за впечатленията ѝ от града
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А.е. 1776, л. 1; 1 док.; 28 авг. 1933 г.; разписка – ръкоп.; Н. Пъдева – С. до Т. Боров – С.
За получена сума от Т. Боров за наема за апартамента на ул. „Цар Крум“, който ползва.
А.е. 1777, л. 1–2; 1 док.; 30 дек. 1966 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Николай Пътов – Белене до Т. Боров – С.
Честити му новата 1967 година.
А.е. 1778, л. 1; 1 док.; 23 май 1977 г.; телеграма – машиноп.; Ан. Първанов – Михайловград (дн.
Монтана) до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай 24 май.
А.е. 1779, л. 1–5; 3 док.; [1937]…31 дек. 1939 г.; визитни картички и пликове – машиноп.; Кирил
Първанов – С. до Т. Боров – С.
Честити му Коледа и новата 1938, 1939 и 1940 година.
А.е. 1780, л. 1; 1 док.; 25 май 1941 г.; писмо и плик – машиноп.; Ангел Рагев – с. Борима, Троянско до Т. Боров – С.
Във връзка с отговор на негово писмо до Министерството на народното просвещение, с което кандидатства за работа в ББИ, като описва своите занимания и постижения в библиографията, той се обръща
към Боров с молба да бъде назначен в ББИ.
А.е. 1781, л. 1–3; 2 док.; 31 юли 1972 г., 14 авг. 1972 г.; преписка – машиноп., ръкоп.; Иван Радев
– В. Търново до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Иван Радев – В. Търново.
Във връзка с дисертацията му върху дейността на Боян Пенев, с молба да му предостави свои спомени за срещи, връзки, отношения с Боян Пенев; в отговор Боров му съобщава, че издателство „Български
писател“ подготвя сборник със спомени за Б. Пенев и когато подготви своя материал за сборника, ще му
изпрати копие.
А.е. 1782, л. 1–2; 1 док.; 14 май 1943 г.; писмо и плик – ръкоп.; Ненко Радев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с прекратяване издаването на в. „Билкар“ и с издаването на неговия „Цветен наръчник
по билкарство“, с молба да му помогне за рекламата на Наръчника.
А.е. 1783, л. 1–6; 2 док.; 24 ноем. 1941 г., 7 февр. 1961 г.; писма и пликове – ръкоп.; С. Радев – С.
до Т. Боров – Свищов, С.
Благодари му за поканата да изнесе сказка във Варна, но любезно му отказва; поздравява го и изказва съжаление, че не е могъл да присъства на вечерята.
А.е. 1784, л. 1–3; 3 док.; 11 септ. 1931 г., 5 ноем. [1945 г.], б.д.; визитна картичка, бележки – печатно, ръкоп.; Анна Радева – [С.] до Т. Боров – [С.].
Със сведения, че скоро ще ги посетят; с покана за гостуване; във връзка с конкурс, на който тя ще
се явява, съобщава на Боров, че Ал. Балабанов е в журито.
А.е. 1785, л. 1–4; 2 док.; 7 ян. 1940 г., 3 ян. 1942 г.; визитни картички – печатно, ръкоп., Люба
Радева – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1786 л. 1–6; 5 док.; 14 ноем. 1946...1949 г.; писма и пликове, радиограма, бележки – машиноп., ръкоп., печатно; Христо Радевски – Москва до Т. Боров – С.
Относно списък, предоставен му от Боров, тъй като му е нужен ще го задържи, със сведения, че съвсем скоро ще получи официална молба от музея Маяковски за изготвяне на библиография, относно българо-руски речник; във връзка с предаване на съчинения, на радиограмата Боров е отбелязал, че „Антологията
на Елин Пелин“ е предадена в завършен вид в Писателския съюз; относно справки за преводи на Костильов и
Заимовски, от музея Маяковски му благодарят за изготвената библиография; известява го, че заедно с Д. Измирлиев са го търсили във връзка с ходатайство за назначаване на работа в института „Смирненски“.
А.е. 1786, л. 7–17; 6 док.; 30 дек. [1956]...27 окт. 1970 г.; визитни картички, писмо и пликове,
картичка – ръкоп., печатно; Христо Радевски – С., Дебрецен, Унгария до Т. Боров – С.
Честити му новата 1957, 1959, 1965 и 1968 година; относно спомените му за Елин Пелин; поздравява го от Дебрецен.
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А.е. 1786, л. 18–29, 7 док.; 23 дек. 1971...8 ноем. 1973 г.; поздравителни картички, писмо и пликове, телеграми – ръкоп., машиноп., печатно; Христо Радевски – С., Варна до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; поздравява го от Варна, където е на почивка; честити му имения ден;
съобщава му, че спешно се е наложило да замине за Хисар; покана за празненство в банкетния салон на
хотел „България“.
А.е. 1786, л. 30–48; 9 док.; 4 ян. 1974...[1979] г., б.д.; поздравителни картички, писмо, визитни
картички, телеграма и пликове – машиноп., ръкоп.; Христо Радевски – С., Варна до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; поздравява го от Варна и му разказва за почивката си; за почивката им във
Варна, със сведение, че синът му заминава за Берлин; със сведение, че се налага да отложат планираната
вечеря.
А.е. 1787, л. 1–2; 2 док.; 21 ноем. 1938 г., 8 апр. 1940 г.; уведомление – машиноп., печатно; Радио
„София“ – С. до Т. Боров – С.
Със сведение за часа и датата на сказката за Елин Пелин и сказката за „Книга и библиотека“.
А.е. 1788, л. 1–2; 1 док.; 12 ян. 1943 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Иван Радичев – Асеновград до Т. Боров – С.
Честити му новата 1943 година.
А.е. 1789, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Атанас Радойков – С.
до Т. Боров – С.
Честити му имения ден.
А.е. 1790, л. 1–2; 1 док.; 29 май; покана и плик – печатно; Никола Радомиров – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на изложбата му.
– С.

А.е. 1791, л. 1–2; 1 док.; 7 авг. 1930 г.; писмо и плик – машиноп.; Н. Радославов – С. до Т. Боров

Относно дължима сума от Боров за отпечатване на в. „Развигор“, уведомява го, че трябва да изплати сумата в седемдневен срок, в противен случай ще бъде заведено дело.
А.е. 1792, л. 1–5; 4 док.; 21 март 1937 г., 30 авг. 1940 г., б.д.; телеграма, визитни картички и плик,
картичка – машиноп., ръкоп., печатно; Димитър Радулов – С., Котел до Т. Боров – С.
Честити му имения ден; поздравява го от Котел и моли да му изпрати някои книги и вестници,
докато е в Котел; със сведение, че му връща заетите книги, с изключение на три, които е посочил.
А.е. 1793, л. 1–3; 2 док.; б.д.; визитни картички и плик – ръкоп., печатно; Александър Раев – С.
до Т. Боров – С.
Честити му имения ден.
А.е. 1794, л. 1–3; 3 док.; 30 авг. 1928 г., б.д.; пощ. карта и телеграми – ръкоп., печатно; Райна,
Донка, Колю – С., Лом до Т. Боров – Лом, С.
Относно уреждане на квартира за Боров в София; честитят му имения ден.
– С.

А.е. 1795, л. 1–2; 1 док.; 14 апр. 1921 г.; писмо и плик – ръкоп.; Николай Райнов – С. до Т. Боров

Със сведение, че под негова редакция започва да излиза сп. „Съвременна илюстрация“, кани го да
сътрудничи на списанието.

А.е. 1796, л. 1–6; 4 док.; 18 авг. 1928...8 дек. 1957 г.; картички, покана, писма и пликове – ръкоп.,
печатно, нем. и бълг. ез., Цветанка и Ервин Райхенбах – Вълчедръм, Монтанско, Мюнхен до Т. Боров – Лом.
С молба да вземе паспорта ѝ за чужбина от полицията; с молба да ѝ съдейства да си извади открит
лист; покана за сватбата им; за невъзможността Тошко да остане повече при тях; изказва съболезнования
за смъртта на баща му, нейн кръстник.
А.е. 1797, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; П. Райчев – С. до Т. Боров – С.
С молба да публикува обявление за подготвяната артистична вечер.
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А.е. 1798, л. 1; 1 док.; 29 окт. 1942 г.; писмо – машиноп., Райчо Райчев – С. до Т. Боров – С.
Относно назначаването му, със заповед на министъра на народното просвещение, в комисия във
връзка с подобрения в издаването на „Български книгопис“.
А.е. 1799, л. 1–2; 1 док.; 18 март 1935 г.; писмо и плик – ръкоп.; Ралев – С. до Т. Боров – С.
С молба да го приеме в кабинета му в БЗКБ.
А.е. 1800, л. 1–2; 2 док.; 31 дек. 1946 г., 1961 г.; телеграми – машиноп., печатно; Ралева, Кюлямова, Кадънкова – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година; поздравяват го за високото отличие.
А.е. 1801, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Радой Ралин – С. до Т. Боров – С.
С молба да изпрати обещаната за „Литературен фронт“ статия.
А.е. 1802, л. 1–12; 6 док.; 9 септ. 1939...ян. 1948 г., б.д.; писма, телеграма, визитни картички и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Васил Ранков – Свищов до Т. Боров – С.
Във връзка с откупуване на негови книги за библиотеката на БЗКБ; поздравява го по случай назначаването му за директор на Народната библиотека; честити му Нова година и имения ден.
А.е. 1803, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Сл. Рахнев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с работата на комисия.
А.е. 1804, л. 1; 1 док.; 10 май 1919 г.; писмо – ръкоп.; Ас. Рашев – Враца до Т. Боров – С.
Относно подадено заявление за изпит, по лични въпроси.
А.е. 1805, л. 1; 1 док.; 5 май 1917 г.; пощ. карта – ръкоп., печатно; Любен Рашков – Русе до Т.
Боров – Лом.
Поздравява го от Русе.
А.е. 1806, л. 1–2; 1 док.; 23 ян. 1937 г.; брошура – печатно; Редакция на в. „Развигор“ – С. до Т.
Боров – С.
Относно издаването на в. „Развигор“, със сведения за редактора, единичната цена, абонамента.
А.е. 1807, л. 1; 2 док.; 7 ноем. 1940 г., б.д.; писмо, бележка – машиноп., ръкоп.; Редакция „Трудово дело“ – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със специален брой на сп. „Трудово дело“, посветен на историята на Добруджа, го
молят за изготвяне на библиография, върху писмото Боров е отбелязал, че Сава Иванов има пълна библиография по морско дело.
А.е. 1808, л. 1–3; 2 док.; 6 май 1961 г., 11 май 1961 г.; преписка – ръкоп., машиноп., рус. и бълг.
ез.; С. А. Рейсер – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до С. А.
Рейсер – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С искрен привет и добри пожелания; благодари му за изпратената снимка от посещението му в
ББИ, поздравява Георги Гаврилович.
А.е. 1809, л. 1–2; 1 док.; 26 юни 1969 г. писмо – ръкоп., нем. ез.; Маргот Рейнхард – Дармщат,
Германия до Т. Боров – Париж.
С благодарности.
А.е. 1810, л. 1; 1 док.; [след 30 юли 1947 г.]; съобщение – машиноп., ръкоп.; Ректорът на СУ [Георги Наджаков] – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че по решение на Деканския съвет е натоварен да преглежда писмени работи по
литература.
А.е. 1811, л. 1–3; 2 док.; 6 ян. 1962 г., 27 ян. 1965 г.; писма и плик – машиноп., нем. ез.; Курт Ритер
– Алтенхоф, Австрия до Т. Боров – С.
С благодарност за новогодишните поздравления, надява се да се видят в София; със сведения, че е
изпратил извинение по проф. Владигеров, че не е могъл да приеме поканата на българския университет,
Ритер, от своя страна, отправя покана до Боров да го посети.
185

– С.

А.е. 1812, л. 1; 1 док.; 11 ян. 1939; пощ. карта – ръкоп., нем. ез.; Паул Ритер – Берлин до Т. Боров
С поздравления за Нова година.

А.е. 1813 л. 1–2; 1 док.; 15 юли 1975 г.; писмо и плик – машиноп.; Йосиф Розанов – С. до Т. Боров – С.
Желае да се срещнат във връзка със статията на Боров за театър „Народна сцена“.
А.е. 1814, л. 1–3; 2 док.; б.д.; бележка, писмо и плик – ръкоп.; Розева – С. до Т. Боров – С.
С молба да ходатайства за сина ѝ за работа в БЗКБ; с молба за ходатайство за работа в ДБВК.
А.е. 1815, л. 1–12; 5 док.; 21 дек. 1958...22 ян. 1975 г.; поздравителни картички, писма и пликове
– ръкоп., машиноп., ср. ез.; Матко Ройнич – Москва, Загреб до Т. Боров – С.
Поздравява го от Москва по случай новата 1959 година; във връзка с изпратен от него текст, благодари за хонорара; честити му новата 1964 година и новата 1966 година; благодари му за новогодишните
поздравления, той също го поздравява.
А.е. 1816, л. 1–2; 1 док.; 8 септ. 1945 г.; писмо и плик – ръкоп.; Анни Ройтблит – Пловдив до Т.
Боров – С.
Във връзка с въвеждането на изпит по български език за специалност „Право“, с молба да ѝ разясни какво ще представлява този изпит.
А.е. 1817, л. 1–3; 1 док.; 19 апр. 1946 г; писмо и плик – ръкоп.; М. Ройтблит – Пловдив до Т.
Боров – С.
За пътуване на Боров до Стокхолм, съобщава му, че е изпратил писмо в тази връзка на г-н Ларсон.
А.е. 1818, л. 1–2; 1 док.; 10 дек. 1945 г.; бележка и плик – ръкоп.; Т. Роми... – С. до Т. Боров – С.
С молба да възложи задача на г-ца Ерберг да запише адреси на чуждестранни институти по социални, стопански и др. въпроси, с които имат желание да поддържат връзка.
А.е. 1819, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Петър Димитров-Рудар – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1820, л. 1–9; 4 док.; 23 ян...14 юли 1933 г.; писма, картички и пликове – машиноп., ръкоп.,
нем. и фр. ез.; Дейн Руди – Виена до Т. Боров – С.
Изпратила му е каталозите и литературните списания, които му е обещала; учудва се, че не е получила от него обещаната бележка за книгите на Синклер, отпечатани на български език; препоръчва му книгата на Валтер Шиф за плановото стопанство за библиотеката на банката; изпраща му броеве на списание
„Нойес Дойчланд“; за абонамент на други немскоезични периодични издания; поздравява Наумович и
моли да ѝ прати банковото списание; изразява недоволство, че не ѝ пише.
А.е. 1821, л. 1–13; 7 док.; 20 авг. 1958...28 февр. 1962 г.; писма, бележка, картичка и пликове –
ръкоп., машиноп., рус. ез.; М. Рудомино – Москва до Т. Боров – С.
Във връзка със средства, с които разполагат да поемат командировка в Москва, относно изданието „Бюлетин на ЮНЕСКО“, по лични въпроси, бележка на Боров във връзка с командировка в Москва;
честити му новата 1960 година; изказва му съболезнования по повод смъртта на брат му Ценко Цветанов;
получила неговата картичка по случай Нова година, благодари му за вниманието.
А.е. 1821, л. 14–32; 9 док.; 1963...22 дек. 1970 г.; писма, картички и пликове – ръкоп., машиноп.,
рус. ез.; М. Рудомино – Москва до Т. Боров – С.
С поздрави за семейството на Боров; с пожелания по случай Нова година; относно „Бюлетин на
ЮНЕСКО“, във връзка със съвещание на Консултативен комитет по библиография и документация през
април в Москва, поздравява семейството му.
А.е. 1821, л. 33–47; 9 док.; 7 дек. 1971...25 дек. 1974 г.; поздравителни картички, писма и пликове, телеграма и разписка, преписка – ръкоп., машиноп., рус. ез.; ориг., чернова; М. Рудомино – Москва до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до М. Рудомино – Москва.
Честити му Нова година; със сведение, че през май 1972 г. ще се чества 50 години от създаването на
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Държавната библиотека за чуждестранна литература; чернова на поздравителна телеграма по този случай
от Т. Боров; разписка за изпратената телеграма; честити му Нова година; Боров я поздравява по случай
Нова година и по случай честването на златна сватба, със сведения за негови публикации и творчески планове; честити му новата 1975 година.
А.е. 1822, л. 1–9; 5 док.; 17 апр. 1981...5 юли 1981 г.; преписка, статии от вестници – ръкоп.,
машиноп.; Иван Рупов – Благоевград до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Иван Рупов – Благоевград.
Статии на Ив. Рупов, посветени на Иванка Ботева, Христо Ясенов, Димитър Благоев; честити
80-годишнината на Боров, със сведения за изпратените като приложение в писмото статии, с молба да му
пише; в отговор Боров му благодари за статиите, във връзка със спомените за Христо Ясенов.
А.е. 1823, л. 1–2; 1 док.; 23 юни 1945 г.; писмо и плик – ръкоп.; Вл. Русалиев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с обява в пресата за вакантни места в Университетската библиотека, с молба да препоръча
г-жа Трендафилова за работа.
А.е. 1824, л. 1–2; 1 док.; 1956 г.; бележка и плик – ръкоп.; Пеньо Русев – [С.] до [Т. Боров], Константинов – С.
С молба да запази изпратената част от списъка, а останалата част ще получи след няколко дни.
А.е. 1825, л. 1–2; 2 док.; 11 дек. 1957 г.; писмо с резолюция и плик – машиноп.; Харалан Русев –
С. до Т. Боров – С.
Със сведения за азбуката на Нарун Векил Харджи от с. Виткуки, до Корча; с резолюция, че е съобщено на д-р М. Стоянов.
А.е. 1826, л. 1–2; 1 док.; ноем. 1936 г.; покана и плик – печатно; Евгения Русева, Христо Петров
– С. до Т. Боров – С.
Канят го да присъства на венчалния им обред.
А.е. 1827, л. 1–17; 10 док.; май 1964...7 ян. 1979 г.; телеграма, картички, визитни картички, пощ.
карта, разписка, пликове, преписка – ръкоп., машиноп., печатно; Минко Русенов – Свищов до Т.
Боров – С.; Т. Боров – С. до Минко Русенов – Свищов.
Със сведения за часа и датата, когато ще пристигне институтската кола, за да го закара в с. Орешак;
честити му новата 1965 година; благодари му за изпратената книга; със сведение, че неговият спомен за
проф.Т. Владигеров ще бъде поместен в сп. „Народностопански архив“; разписка за изпратено препоръчано писмо; чернова на писмо от Боров във връзка с ръкописа за проф. Владигеров, с молба да получи една
коректура, за да я прегледа, честити му Нова година.
А.е. 1828, л. 1–2; 1 док.; 30 март 1966 г.; писмо и плик – машиноп.; Русин Русинов – Велико
Търново до Т. Боров – С.
Във връзка с работата му по темата „Как Елин Пелин е обработвал произведенията си (редакционни промени в повестта „Гераците“)“, с молба да се запознае с поправките на изданието от 1938 г., запазено
от Боров.
А.е. 1829, л. 1; 1 док.; 21 март 1974 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Хелмут Рьоч – Немска библиотека – Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
Изказва съжаление, че не могат да назначат на работа в реставрационния отдел на библиотеката
Маньо Стоянов и неговата дъщеря.
А.е. 1830, л. 1–7; 4 док.; 7 дек. 1936...19 дек. 1936 г.; преписка – ръкоп.; Димитър Савов – Русе до
Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Д. Савов – Русе.
Във връзка с отпускане на заем на името на съпругата му, с молба да направи нужната проверка и
ако е възможно, да се ускори получаването на заема; в отговор Боров му съобщава, че не може да му помогне за по-бързо получаване на сумата и го съветва да раздели заема на две части; благодари му за съветите
и го моли да му разясни някои условия по заема; разяснява му условия по заема.
А.е. 1831, л. 1–17; 7 док.; 25 март 1945...7 окт. 1966 г., б.д.; телеграми, картички, визитни картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Елена Савова – Кочериново, Париж, С., Ленинград (дн.
Санкт Петрбург), Русия до Т. Боров – С.
Честити му имения ден; честити му новата 1960 година; със сведения за престоя ѝ в Ленинград и
темата, по която работи.
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А.е. 1832, л. 1–8; 5 док.; 12 февр. 1921...14 ноем. 1943 г.; пощ. карта, телеграма, писма и пликове
– ръкоп., печатно; Е. Саева – Лом, Горна Джумая (дн. Благоевград), С., Кочериново до Т. Боров – С.
С молба да разговаря с аптекаря Немски за назначаването ѝ на работа; със сведение, че ще отсъства
от работа; съобщава му причините, поради които не е на работа; съобщава му, кога ще се върне на работа.
А.е. 1833, л. 1–11; 7 док.; 27 ян. 1967...[дек. 1972] г.; преписка – ръкоп., машиноп., англ. и рус. ез.;
Дж. Саймънс – Оксфорд, Англия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Дж. Саймънс – Оксфорд, Англия.
Поздравява го за публикацията „Руската литература на XVIII в. и България“; във връзка с изпратен
от него каталог на книги, подготвен за печат, с молба Боров да го прегледа и да нанесе нужните бележки и
препоръки; в отговор Боров му изпраща своите бележки върху ръкописа; благодари му за дългото писмо с
направените бележки и препоръки; честити му Нова година.
А.е. 1834, л. 1–2; 1 док.; 3 юли 1922 г.; писмо и плик – ръкоп., Д. Сакакушев – Русе до Т. Боров – С.
Във връзка с негов материал за „Свободния театър“, с молба да бъде поместен в сп. „Развигор“.
А.е. 1835, л. 1–3; 1 док.; 31 ян. неразчетена година; покана и плик – ръкоп., печатно; Милен
Сакъзов – С. до Т. Боров – С.
За откриването на неговата единадесета морска художествена изложба.
А.е. 1836, л. 1; 1 док.; 1918 г.; телеграма – ръкоп., печатно; Сали, Мара, Фрида – б.м. до Т. Боров
– [Русе].
Честитят му имения ден.
А.е. 1837, л. 1–2; 1 док.;14 дек. 1964 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., ср. ез.; Милутин [Самисич] – Загреб до Т. Боров – С.
Честити му новата 1965 година.
А.е. 1838, л. 1–2; 1 док.; 9 юли 1945 г.; писмо и плик – ръкоп., Самодумов – С. до Т. Боров – С.
Ходатайства пред него за работа на Любен Евтимов.
А.е. 1839, л. 1–2; 1 док.; 5 юни 1977 г.; писмо и плик – машиноп.; М. Самюел – Лондон до Т.
Боров – С.
Със сведение, че му изпраща специална серия пощенски марки, посветена на сребърния юбилей
на кралица Елизабет Втора.
А.е. 1840, л. 1–24; 9 док.; 4 септ. 1948...17 дек. 1956 г.; писма, картички и пликове – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Естер и Йохан Санде – Стокхолм до Т. Боров – С.
За трудностите пред плана му да посети България за 9 септември; разговорите му с „приятеля на
България“ Георг Брантинг; отбелязал 9 септември с приятели в Стокхолм и се надява скоро да се видят в
шведската столица; за радостта си от завръщането на Лилиан; за публикуване на научни студии; относно
вноса на 500 тона българско грозде в Швеция; посещение у нас на шведски служител на Червения кръст;
с поздрави за Коледа и Нова година.
А.е. 1840, л. 25–44; 7 док.; 18 дек. 1957...9 дек. 1963 г., б.д.; поздравителни картички и пликове –
ръкоп., печатно, нем. ез.; Естер и Йохан Санде – Стокхолм до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 1841, л. 1–3; 2 док.; 6 дек. 1927 г., 2 май 1942 г.; писмо, пощ. карта и плик – ръкоп.; Сапунджиев – Лом, Варна до Т. Боров – С.
С молба да получи на заем от баща му 3000 лв.; споделя впечатления от книгата на Боров „Книги,
библиотеки, библиография“.
А.е. 1842, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Василий Сахаров – Ленинград (дн. Санкт
Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1843, л. 1–6; 4 док.; 25 март 1918...26 апр. 1918 г., б.д.; картички и плик – ръкоп.; Сашо –
Лом, б.м. до Т. Боров – б.м.
Благодари му за снимката, която му е изпратил; благодари му за картичката, очаква да се видят,
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като се прибере в Лом; със сведение, че получил писмото му, но го упреква, че от осем месеца не са се
виждали; с пожелания по случай Нова година.
А.е. 1844, л. 1–3; 2 док.; 29 дек. 1963 г., б.д.; поздравителна картичка и плик, визитна картичка
– ръкоп., печатно, полски ез.; К. Свиерковски – Варшава до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; визитна картичка без текст.
А.е. 1845, л. 1–8; 3 док.; 1 дек. 1973 г., 24 дек. 1974, б.д.; поздравителни картички и пликове –
ръкоп., печатно; Атанас Свиленов – С. до Т. Боров – С.
С пожелания по случай Нова година.
А.е. 1846, л. 1–5; 4 док.; 5 апр. 1940 г., б.д.; пощ. карта, визитни картички – ръкоп., машиноп.,
печатно; Георги Свраков – Варна, б.м. до Т. Боров – С.
Със сведения за употребата на думите „автаркия“ и „автархия“; честити му Рождество Христово и
Нова година; без текст.
А.е. 1847, л. 1–4, 2 док.; 12 апр. 1947 г., б.д.; визитни картички и пликове – ръкоп.; Осман Сейфулла – Шумен до Т. Боров – С.
С поздравления по случай великденските празници; поздравява го по случай празниците.
А.е. 1848, л. 1, 1 док.; 26 окт. 1954 г.; покана – машиноп.; Научен секретариат на БАН – С. до Т.
Боров – С.
Да присъства на честването на 95-годишнината от рождението и 75-годишнината от научната дейност на акад. Ал. Теодоров-Балан.
А.е. 1849, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1961 г.; картичка и плик – печатно; Секция „Приложни изкуства“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1962 година.
А.е. 1850, л. 1–2; 1 док.; 22 юни 1964 г.; писмо и плик – машиноп., рус. ез.; Людмила Селиванова
– Харков, Украйна до Т. Боров – С.
Във връзка с публикувана в „Известия на НБВК“, нейна статия, с молба Боров да напише кратък
отзив за същата статия.
А.е. 1851, л. 1–2; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., Б. Семенов – б.м. до Т.
Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1852, л. 1–2; 1 док.; 10 юни 1987 г.; покана и плик – ръкоп., печатно; Минчо Семов – С. до
Т. Боров – С.
Да присъства на удостояването с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на принц Такахито Микаса.
А.е. 1853, л. 1–12; 5 док.; 30 ян. 1975...30 ян. 1979 г.; поздравителни картички, визитни картички
и пликове – ръкоп., печатно; Благовест Сендов – С. до Т. Боров – С.
С пожелания по случай рождения му ден и Нова година.
А.е. 1854, л. 1–2; 1 док.; 4 февр. 1947 г.; писмо и плик – машиноп.; Руси Серафимов – Стокхолм
до Т. Боров – С.
Във връзка с постановление на МС, според което всички чиновници от дипломатическите и консулските служби, уволнени или отзовани, са длъжни да се завърнат в България в определен срок, в противен случай ще им се отнеме българското поданство, изтъква причините, поради които не може да изпълни
постановлението, с молба Боров да се застъпи пред компетентната власт и това постановление да не се
прилага спрямо него.
А.е. 1855, л. 1–3; 2 док.; [преди 19 май 1969 г.], 19 май 1969 г.; анотация и плик, бележки – ръкоп.,
машиноп.; Владимир Сергиенко – б.м. до Т. Боров – С.; Т. Боров – [С.].
На темата за изследователската му задача „По някои въпроси на спецификата на научно-популярната литература и работата с нея“; въпроси на Боров по темата.
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А.е. 1856, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., фр.ез.; Сесил и Елизабет – б.м. до [Т. Боров] – [С.].
Очакват да им гостуват във Франция, много харесват София и България.
А. е. 1857, л. 1–16; 10 док.; 14 март 1941...18 окт. 1976 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.;
Иван Сестримски – Пазарджик, С. до Т. Боров – С.
Изразява радостта си във връзка с внесения в Народното събрание законопроект за учредяване на
Български библиографски институт; със сведение, че му изпраща публикуван в местен вестник отзив за
книжката на Боров за ББИ; относно негова рецензия на книга на Боров; съобщава му, че вече се е установил
в София и е на работа в Столична градска библиотека; изпраща му статия, с молба да я прегледа и нанесе
бележки и поправки; с молба да му съобщи каква е съдбата на неговия отзив за книга на Боров; с молба да
го снабди с броя на в. „Вечер“, в който е отпечатана рецензията му за книга на Боров; споделя впечатленията
си от юбилейната лекция на Боров „Около книгата“; впечатления от книгата на Боров „Живот с книги“, интересува се от издания на екслибриси и изследвания върху изкуството на екслибриса; за посещението му на
честването на 25-годишнината от създаването на централизирано архивно дело в България.
А.е. 1857, л. 17–33; 9 док.; 10 март 1977...26 ноем. 1977 г.; преписка – ръкоп., машиноп.; Иван
Сестримски – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. дo Иван Сестримски – С.
Относно подготвяна книга за Ал. Балабанов, с молба да събере спомени за Балабанов, съобщава
му, че Михаил Тошков желае да се запознае с него; с молба да отложат срещата си, изтъква някои качества
на Михаил Неделчев; относно среща с него и с М. Неделчев; във връзка с хонорар на Боров, за срещата
им с М. Тошков; относно статията на Боров „Как беше построена Народната библиотека“, с предложение
във връзка със стогодишнината на Народната библиотека да се подготви сборник с материали за нейната
история; с покана да вземе участие в сборника за Николай Райнов, с предложение да подготви двутомно
издание за Елин Пелин; в отговор Боров му съобщава, че няма да може да участва в сборника за Н. Райнов,
за срещата му със Симеон Султанов и Ефтим Петров.
А.е. 1857, л. 34–43; 6 док.; 19 февр. 1979...14 дек. 1981 г.; преписка – ръкоп., машиноп.; Иван
Сестримски – С., Варна до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Иван Сестримски – С.
Изпраща му броя на в. „Септемврийско знаме“, в който е поместен спомен за честването на Ал. Балабанов, споделя впечатления от конференцията на Съюза на българските писатели; напомня му, че изтича
срокът за предаване на спомените за Симеон Радев; в отговор Боров му пише за работата си върху издания
за Ал. Балабанов, Ел. Пелин, Никола Михов, Хр. Ясенов, Б. Ангелушев, Т. Владигеров; поздравява го от
Варна, където е на почивка; поздравява го за издадената книга, с предложение да подготви един том с избрани писма от Ал. Балабанов; за работата му с Норберт Рандов и нанесени корекции върху негов труд.
А.е. 1857, л. 44–60; 9 док.; 19 февр. 1982...29 дек. 1985 г., б.д.; писма, поздравителни картички,
визитни картички и пликове – ръкоп., печатно; Иван Сестримски – Варна, Баку, С., с. Церово, Пазарджишко, Пазарджик до Т. Боров – С.
Интересува се как върви подготовката на сборника в чест на 80-годишнината на Боров, интересува
се от текущата му творческа работа; поздравява го от Баку; честити му Нова година; със сведения за Мария
Гарева, с молба да я приеме в дома си и да ѝ даде интервю за сп. „Библиотекар“; честити му Нова година.
А.е. 1858, л. 1–2; 2 док.; 15 дек. 1986 г., 23 дек. 1986 г.; писмо и плик, бележка – ръкоп., машиноп.;
Н. Сиклунов – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с направения от него превод от немски език на „Балканският хитрец“ от Ал. Балабанов
и публикуване на част от превода в сп. „София“, с молба Боров да напише кратък отзив за превода; бележка на Боров във връзка с тази молба.
А.е. 1859, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Анани Симеонов – С.
до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1860, л. 1–2; 1 док.; 8 ян. 1937 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Борис Симеонов
– Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1861, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. б.г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Иван Симеонов
– Берковица до Редакция „Нова Дунавска заря“ [Тодор Боров] – Лом.
Честити му Нова година.
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А.е. 1862, л. 1–2; 1 док.; 16 юли 1945 г.; писмо и плик – ръкоп.; Кирил Симеонов – Княжево до
Т. Боров – С.
С молба за работа в Народната библиотека, дава кратки сведения за себе си.
А.е. 1863 л. 1; 1 док.; [след 3 юни 1922 г.]; писмо – ръкоп.; Митко Симидов – с. Струпен, Плевенско до Т. Боров – б.м.
С молба да му изпрати всички броеве от втората годишнина на в. „Развигор“, разказва му за живота
си на село.
А.е. 1864, л. 1–9; 4 док.; 11 юли 1959...13 ян. [1965 г.]; писма и картички с пликове – ръкоп., рус.
ез.; К. Р. [Симон] – Москва до Т. Боров – С.
Със сведение, че е получил авторски екземпляр от сборника в чест на акад. Милчев, изказва му
своята благодарност за това; благодари за поздравленията и на свой ред също го поздравява по случай Нова
година; благодари за изпратения му екземпляр от книга, посветена на 60-годишнината на Т. Боров; честити
му Нова година.
А.е. 1865, л. 1; 1 док.; 16 март 1935 г.; телеграма – машиноп.; Олга Скитник – С. до Т. Боров – С.
С най-сърдечни благопожелания.
А.е. 1866, л. 1–15; 10 док.; 15 ян. 1930...21 февр. 1942 г., б.д.; писмо, визитни картички, покана,
телеграми и пликове – ръкоп., печатно; Сирак Скитник, Олга Тодорова – С. до Т. Боров – С.
Със сведения, че ще забави исканата от него статия; честити му имения ден; покана за откриването
на негова изложба; поздравления за имени дни на Боров.
А.е. 1867, л. 1–6; 2 док.; 4 ян. 1975 г., б.д.; поздравителни картички и пликове – ръкоп.; Щ. Скубарев – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 1868, л. 1; 1 док.; 5 септ. 1933 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Слава – Рим до Т. Боров – С.
Поздравява го от Рим.
А.е. 1869, л. 1; 1 док.; 22 дек. 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; Р. Славейков – С. до Т. Боров – С.
Относно старо писмо, което е получил със закъснение, моли за извинение, но по здравословни
причини не може да изпълни молбата му.
А. е. 1870, л. 1; 1 док.; апр. 1916 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Б. Славик – Лом до Т.
Боров – Лом.
Поздравява го по случай светлите празници.
А.е. 1871, л. 1–14; 10 док.; 2 март 1917...29 дек. 1918 г.; картички, пощ. карта, писма, телеграма
и пликове – ръкоп.; Йосиф Славик – Лом, Враца до Т. Боров – Лом, Русе, С.
Честити му имения ден; със сведения за ежедневието му; по лични въпроси; поздравява го по
случай имения му ден; с молба да му купи посочените в писмото учебници, за което ще му изпрати пари;
относно недоставена поща; честити му новата 1919 година.
А.е. 1871, л. 15–27; 9 док.; 8 март 1919...13 юни 1919 г., б.д.; поздравителни картички, писма,
телеграма, визитни картички и плик – ръкоп.; Йосиф Славик – Лом, Враца до Т. Боров – С.
Честити му имения ден; със сведения за изпратена сума пари и причините за закъснението, с покана да му гостува във Враца по случай Ботевия празник; с молба да му купи диоптърни очила; честити му
Нова година.
А.е. 1872, л. 1; 1 док.; 4 март 1944 г.; телеграма – ръкоп., Славка, Пейо – Берковица до Т. Боров – С.
Честитят му имения ден.
А.е. 1873, л. 1–7; 6 док.; 19 авг. 1950, след 9 септ. 1950 г., б.д.; пощ. карта, картички, стихотворение
и плик – ръкоп., машиноп.; Олга Славкова – Бяла черква, Великотърновско, б.м. до Т. Боров – С.
Поздравява го от Бяла черква, съобщава му, че ще замине за Свищов във връзка с поставянето на
паметна плоча на баща ѝ Никола Славков; относно несъстояла се тяхна среща; пише, че е предала в Народната библиотека исканите сведения; стихотворението „Сталин и мирът‘.
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А.е. 1874, л. 1–2; 1 док.; 14 септ. 1979 г.; писмо и плик – машиноп.; Иван Славов – С. до Т. Боров
– Лом, С.
Във връзка с подготвени за печат спомени на Никола Станчев – портиер в СУ, към които ще бъдат
приложени спомени на преподаватели от университета за него.
А.е. 1875, л. 1–12; 5 док.; 22 юни 1976...27 дек. 1980 г.; преписка, поздравителни картички и
пликове – ръкоп., машиноп.; Ивайло Славчев – С. до Т. Боров – С., Т. Боров – С. до И. Славчев – С.
Относно среща между двамата; в отговор Боров му благодари за любезните думи, желае му успех
в професията и му изпраща за спомен своя стара книга; честити му новата 1977, 1979, 1981 година.
А.е. 1876, л. 1–6; 4 док.; 23 юли 1930...30 дек. 1939 г., б.д.; писмо, визитни картички, телеграма и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Страшимир Славчев – С. до Т. Боров – Лом, С.
Във връзка с пътуване с молба да му се обади по телефона; честити му Рождество Христово и Нова
година; поздравява го по случай празник [имен ден].
А.е. 1877, л. 1; 1 док.; 8 май 1987 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Сашо Славчев – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – Лом, С.
Поздравява го от Ленинград.
А.е. 1878, л. 1–16; 12 док.; 28 септ. 1917...15 дек. 1917 г.; писма, картички и пликове – ръкоп.;
Севаста Славчева – Лом, С. до Т. Боров – Русе.
По лични въпроси.
А.е. 1878, л. 17–58; 25 док.; 4 ян. 1918...18 авг. 1918 г.; писма, картички и пликове – ръкоп.; Севаста Славчева – Лом, С., Рилски манастир, Габрово, Търново до Т. Боров – Лом, Русе.
По лични въпроси.
А.е. 1878, л. 59–61; 3 док.; 5 ян. 1919 г., б.д.; картички, телеграма – ръкоп.; Севаста Славчева –
Търново, Габрово, б.м. до Т. Боров – С., Лом, Русе.
Поздравява го по случай Новат година; по лични въпроси; със сведение, че му изпраща пари.
А.е. 1879, л. 1–3; 2 док.; 16 дек. 1958 г., 1 февр. 1961 г.; поздравителна картичка, писмо и графика – ръкоп., машиноп.; Йордан Сливополски – Лондон, С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; поздравява го по случай 60-годишнината му.
А.е. 1880, л. 1; 1 док.; 16 ян. 1961 г.; писмо – машиноп.; Служба за международен обмен – Брюксел до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 60-годишнината му.
А.е. 1881, л. 1; 1 док.; 9 февр. 1929 г.; известие – ръкоп., печатно; Пощенска служба – Лом до Т.
Боров – Лом.
С молба да се яви в канцеларията на пощенската служба за бърза служебна справка.
А.е. 1882, л. 1–11; 6 док.; 1 март 1947...[30 ян. 1951 г.]; писма и пликове, телеграма – ръкоп., машиноп.; Служители на ББИ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имени и рождени дни.
А.е. 1882, л. 11–20; 7 док.; 8 март 1952...5 март 1960 г.; писма и пликове, телеграми – ръкоп.,
машиноп.; Служители на ББИ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имени и рождени дни.
А.е. 1882, л. 21–25; 3 док.; б.д.; картички и плик – ръкоп., машиноп.; Служители на ББИ – С.
до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имен ден.
А.е. 1883, л. 1–6; 4 док.; 6 ян. 1949...12 март 1949 г., б.д.; писма и пликове, телеграма – ръкоп.,
машиноп.; служители на Народната библиотека – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имен ден.
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А.е. 1884, л. 1–8; 4 док.; 1 март 1965...22 дек. 1973 г.; преписка – ръкоп., машиноп.; рус. и бълг.
ез.; Михаил Слуховски – Москва до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Михаил Слуховски – Москва.
Със сведение, че му изпраща своя монография, посветена на староруската книга; благодари му за
книгата, изпраща му студия за българските книги от XVI–XVIII в., изразява готовност за бъдещо сътрудничество; на свой ред Слуховски благодари за любезното писмо и за изпратената му студия; благодари за
сборника с трудове на Боров, които е получил.
А.е. 1885, л. 1–3; 2 док.; 22 юни 1946 г.; писмо, брошура и плик – машиноп., печатно, нем. ез.; И.
Содерлунд – Стокхолм до Т. Боров – С.
От името на д-р Берг му изпраща проспект.
А.е. 1886, л. 1–3; 1 док.; 13 дек. 1934 г.; писмо и плик – ръкоп., рус. ез.; Н. Сомов – Москва до Т.
Боров – С.
Във връзка със статията на Боров „Нещо за библиографията въобще и за два нови библиографски
труда“.
А.е. 1887, л. 1–3; 1 док.; 30 март 1974 г.; писмо и плик – ръкоп.; Владимир Сотиров – С. до Т.
Боров – С.
Оставя му текст на доклад по препоръка на Боян Пенков.
А.е. 1888, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Александър Спасов – С. до Т.
Боров – б.м.
Честити му Нова година.
А.е. 1889, л. 1–2; 1 док.; 27 ян. 1945 г.; писмо и плик – ръкоп.; К. Спасов – С. до Т. Боров – С.
С молба да се срещнат и разговарят по важен въпрос.
А.е. 1890, л. 1–17; 8 док.; 30 ян. 1948... 3 ян. 1964 г., б.д.; писма, поздравителни картички и пликове – ръкоп.; М. Спасова – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай рождения му ден и по случай пролетта; с поздравления по случай 60-годишнината му; Нова година; пролетта и имения му ден; съдържа отчет за изразходването на внесена от
Боров сума.
А.е. 1891, л. 1–2; 2 док.; 8 март 1941 г., 29 авг. 1943 г.; телеграма, поздравителна картичка – ръкоп.; Спирков – С. до Т. Боров – С.
Честити му имения ден; поздравява го от Швейцария.
А.е. 1892, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Стефан Спасичев – Свищов до Т. Боров
– б.м.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1893, л. 1; 1 док.; 23 юли 1942 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; [П. Спирк...] – Берн,
Швейцария до Т. Боров – С.
Поздравява го от Берн.
А.е. 1894, л. 1–2; 2 док.; 23 апр. 1981 г., 4 май 1981 г.; писмо с резолюция и плик – машиноп.,
ръкоп.; списание „Библиотекар“ – С. до Т. Боров – С.
С молба да подготви статия във връзка с 1300-годишнината от създаването на българската държава; като резолюция към писмото е вписано, че не е в състояние да напише исканата статия.
А.е. 1895, л. 1–4; 2 док.; 6 март 1962 г., 30 март 1962 г.; преписка – машиноп., рус. и бълг. ез.;
списание „Библиотекарь“ – Москва до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до списание „Библиотекарь“ –
Москва.
Във връзка с честването на 100-годишнината от създаването на държавната библиотека „В. И. Ленин“, с молба да напише материал; със сведение, че е изпратил искания материал, и неговият текст.
А.е. 1896, л. 1–5; 4 док.; 30 ян. 1929, 18 март 1929 г.; писма, съобщения и плик – машиноп., печатно; списание „Българска историческа библиотека“ – С. до Т. Боров – Лом.
Със сведение, че са получили сумата за абонамента за първата годишнина на списанието и му бла193

годарят за проявения интерес; съобщения за цените на абонамента за настоятели и абонати; за отстъпките
и намаленията, които ще получи като настоятел; съобщават му, че са закрили партидата на абонамента му.
А.е. 1897, л. 1–13; 5 док.; 2 ян. 1958…31 дек. 1969 г.; поздравителни картички и пликове – печатно; списание „Български воин“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година.
А.е. 1898, л. 1–2; 1 док.; 28 дек. 1959 г.; поздравителна картичка и плик – печатно; списание
„Българо-съветска дружба“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1960 година.
А.е. 1899, л. 1–3; 1 док.; преди 1 март 1940 г.; покана и плик – печатно; списание „Златорог“ – С.
до Т. Боров – С.
Да присъства на организираните по повод 20-годишнината на списанието литературно четене и
вечеря.
А.е. 1900, л. 1; 1 док.; 18 март неразчетена година; писмо – машиноп.; списание „Изкуство“ – С.
до Т. Боров – С.
С молба за сътрудничество.
А.е. 1901, л. 1–6; 2 док.; 31 дек. 1959 г., 8 ян. 1962 г.; поздравителни картички и пликове – печатно; списание „Картинна галерия“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година.
А.е. 1902, л. 1; 2 док.; 3 юни 1936 г., б.д.; пощ. карта, бележка – ръкоп.; списание „Книжовен
преглед“ – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до списание „Книжовен преглед“ – С.
Във връзка с негова статия, публикувана във в. „Мир“, с молба да бъде публикувана като две статии в сп. „Книжовен преглед“; в отговор Боров отказва предложението.
А.е. 1903, л. 1–2; 1 док.; преди 16 февр. 1979 г.; телеграма и плик – машиноп.; списание „Литературознание“ – С. до Т. Боров – С.
Канят го в редакцията на списанието, за да получи хонорар.
А.е. 1904, л. 1–2; 1 док.; 29 дек. 1955 г.; поздравителна картичка – печатно; списание „Наша
родина“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година.
А.е. 1905, л. 1–7; 4 док.; 28 дек. 1949...30 дек. 1957 г.; писма, картичка и пликове – машиноп.,
печатно; списание „Ново време“, б.а. – С. до Т. Боров, Матеев – С.
С молба да прегледа приложена статия и да даде писмено мнение; във връзка с работата по пълната
библиография за Г. Димитров; честитят му новата 1958 година.
А.е. 1906, л. 1–3; 3 док.; 25 септ., 28 септ. 1920 г.; пощ. карта, квитанция, писмо – машиноп., ръкоп., печатно; списание „Обществена обнова“ – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че е абониран за втората годишнина на списанието, с молба да доплати още 30 лв. за
миналогодишния абонамент; за платена сума в размер на 80 лв.; относно абонамента за 1920 и 1921 г.
А.е. 1907, л. 1–13; 5 док.; 18 окт. 1960...2 ян. 1982 г.; поздравителни картички и пликове – печатно; списание „Пламък“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
A.e. 1908, л. 1–2; 1 док.; 6 май 1949 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; списание „Поглед на изток“,
редактор проф. Хайнрих Шмид – Виена до Т. Боров – С.
С благодарност за получени 3 броя на „Български книгопис“ и готовност за книгообмен, с молба Боров
да прати материал за списанието, като е определено възнаграждение от 150 швейцарски франка за страница.
A.e. 1909, л. 1–2; 1 док.; 7 окт. 1964 г.; покана – машиноп.; списание „Проблеми на висшето образование“ – С. до Т. Боров – С.
За сътрудничество през предстоящата година.
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A.e. 1910, л. 1–3; 1 док.; 4 ян. 1970 г.; поздравителна картичка – печатно; списание „Проблеми
на мира и социализма“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1970 година.
A.e. 1911, л. 1–3; 1 док.; 20 апр. 1940 г.; писмо – печатно; списание „Родно изкуство“ – С. до Т.
Боров – С.
Със сведение, че започва издаването на сп. „Родно изкуство“, задачите и целите на изданието, с
молба за сътрудничество.
A.e. 1912, л. 1–32; 12 док.; 29 апр. 1957...1981 г., б.д.; поздравителни картички, писма, служебна
бележка, визитна картичка и пликове – печатно, машиноп., ръкоп.; списание „Септември“ – С. до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай 1 май, 9 септември и Нова година; с поздравления за Нова година; с
покана за абонамент за сп. „Септември“; визитна картичка на главния редактор на списанието Владимир
Голев.
А.е. 1913, л. 1–2; 1 док.; 26 дек. 1973 г.; поздравителна картичка и плик – печатно; списание
„Славейче“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година.
А.е. 1914, л. 1–2; 2 док.; 13 апр. 1949 г.; писма – ръкоп., печатно; списание „Славяни“ – С. до Т.
Боров, Библиографически институт – С.
С молба да напише статиите „Преводите на Пушкиновите произведения на български“ и „Библиография на Пушкиновите произведения“.
А.е. 1915, л. 1–5; 3 док.; 30 май 1938...15 юни 1938 г.; преписка – машиноп., нем. ез.; списание
„Славянска панорама“ – Прага до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до сп. „Славянска панорама“ – Прага.
Със сведение за изпратени 2 броя от списанието и определен хонорар, с молба да напише статия;
относно превеждане на хонорара за статията „Гьоте в България“; благодарят му за писмото, извиняват се
за погрешно изпратените броеве, относно хонорар в размер на 200 чешки крони.
А.е. 1916, л. 1–20; 2 док.; 18 март 1964 г., б.д.; писмо, статия и плик – машиноп; списание „Советской библиографии“ – Москва до Т. Боров – С.
Със сведение, че няма да включат статията му в брой на изданието; текстът на статията „Български
библиографски институт. Десетилетия борба за самостоятелност на библиографията в България“ с редакторски поправки на Боров.
А.е. 1917, л. 1–6; 3 док.; 3 окт. 1979...1985 г.; писма и пликове – печатно; списание „Социологически проблеми“ – С. до Т. Боров – С.
С покана за абонамент за изданието.
А.е. 1918, л. 1–2; 1 док.; 15 окт. 1979 г.; писмо и плик – машиноп.; списание „Съвременник“ – С.
до Т. Боров – С.
С покана за абонамент за изданието.
А.е. 1919, л. 1–41; 16 док.; 30 дек. 1965...6 дек. 1968 г.; поздравителна картичка, бележка, писма,
проектопланове и пликове – печатно, ръкоп., машиноп.; списание „Читалище“ – С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1966 година; със сведения за часа и мястото на редакционно заседание; с молба
да присъства на заседания на редколегията на сп. „Читалище“; за книжките на изданието от 1968 г.
А.е. 1919, л. 42–89; 19 док.; 10 ян. 1969...9 ноем. 1969 г.; писма, проектопланове и пликове – машиноп.; списание „Читалище“ – С. до Т. Боров – С.
С молба да присъства на заседания на редколегията на сп. „Читалище“; за книжките на изданието
от 1969 г.
А.е. 1919, л. 90–95; 3 док.; 19 ноем. 1970 г., б.д.; покана, картичка, телеграма и пликове – ръкоп.,
машиноп.; Списание „Читалище“ – С. до Т. Боров – С.
За тържествено събрание по случай стогодишнината от излизането на първата книжка на списанието; с поздравление за Нова година; с пожелание за здраве и успехи.
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А.е. 1920, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1959 г.; поздравителна картичка и плик – печатно; списание
Bulgaria today – С. до Т. Боров – С.
С поздравления за новата 1960 година.
А.е. 1921, л. 1–18; 11 док.; 16 ноем. 1961...12 апр. 1962 г.; преписка – машиноп., англ. ез.; списание Library review – Глазгоу, Великобритания до Т. Боров – С.
Благодари му за писмото и статията за български съкращения, която ще бъде поместена в броя
от февруари, авторът на статията „Унгарски съкращения“ е открил много печатни грешки; с молба да
транслитерира българските термини на английски и обратно в материала до него; със сведение, че изпраща приложен към писмото текст с транслитерираните термини; с настоящото писмо му изпраща обратно
коригираната статия „Български съкращения“; относно забавянето на рецензията за „Български съкращения“; благодари му за писмото, известява го, че материалът ще бъде публикуван в следващия брой; ако желае, Боров може да направи допълнителни поправки и да върне копието веднага; благодари му и съобщава,
че е нанесъл незначителни корекции.
А.е. 1922, л. 1–3; 1 док.; 15 март 1985 г.; писмо и плик – машиноп., англ. ез.; справочник
Biographical Publications – Кеймбридж, Великобритания до Т. Боров – С.
Изпращат му изрезка с биографични сведения за него от изданието „Кой кой е“ за 1984/1985 г., с
молба да им отговори дали има промяна, за да публикуват същите сведения в своето издание.
А.е. 1923 л. 1–12; 9 док.; 8 окт. 1968...13 март 1975 г.; брошура, писма, бланка, бележка, резолюции и пликове – ръкоп., машиноп., печатно, англ. ез., и бълг. ез.; справочник Dictionary of International
Biography – Кеймбридж, Великобритания до Т. Боров – С.
Със сведения за подготвяното шесто издание на речника; бележка на Боров с биографични сведения; резолюция, че исканият материал е изпратен; във връзка с подготвянето на том 11 от речника, с молба
да изпрати попълнен въпросник; със сведение, че неговото име ще бъде включено в том 12 от речника,
който ще се публикува през октомври 1975 г., очакват да им изпрати попълнения въпросник; бележка на
Боров, че исканото сведение е изпратено.
А.е. 1924, л. 1–6; 4 док.; 6 юли 1974; 31 ян. 1983 г.; писмо, форма за регистрация, препоръка, бележка и пликове – ръкоп., машиноп., печатно, англ. ез.; справочник International Biographical Centre
– Кеймбридж, Великобритания до Т. Боров – С.
С покана да участва в конференция на тема „Изкуства и комуникации в средата на 70-те години“,
със сведения за програмата на конференцията и форма за регистрация; с молба да препоръча свои колеги
за включване в Международния биографичен център – Кеймбридж; препоръки на Боров за Блага Димитрова и Тончо Жечев, бележка с адресите и професиите на двамата.
А.е. 1925, л. 1–5; 3 док.; 30 окт. 1969; 17 ноем. 1969 г.; преписка – машиноп., печатно, англ. и фр.
ез.; справочник World Who’s Who – Брюксел до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до справочник World Who’s
Who – Брюксел.
С покана да изпрати биографични сведения за себе си, за да бъде включен в подготвяното издание
„Кой кой е в света“.
А.е. 1925, л. 6–28; 16 док.; 9 ян. 1957...22 февр. 1968 г.; писма с резолюции, формуляри, брошури
и пликове – ръкоп., машиноп., печатно, англ. и бълг. ез.; справочник Who’s Who – Лондон до Т. Боров
– С.
Предлагат му за библиотеката брой от изданието „Кой кой е“, със сведение за сумата, която е нужно да заплати за изданието; формуляр за поръчка на изданието от 1864–1865 г.; ако желае повече копия от
новото издание, да ги уведоми; брошура на 29-то издание на „Кой кой е“; формуляр за поръчка на справочника за 1966–1967 и 1967–1968 г.; информацията за него е поместена в 31-то издание на справочника, ако
желае да получи бройки за своята лична или служебна библиотека, да изпрати писмо.
А.е. 1925, л. 29–47; 11 док.; септ. 1969...13 апр. 1974 г.; писма с резолюции, формуляри, брошури и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно, англ. и бълг. ез.; справочник Who’s Who – Лондон до Т. Боров – С.
Със сведения, че новото издание на справочника, в което е включено неговото име, е отпечатано
наскоро, известяват го, че ще получи собствена бройка, а ако желае екземпляр за служебната си библиотека, да изпрати писмо; брошури на изданията за 1969–1970, 1970–1971 и 1973–1974 г.; формуляри за поръчка на изданието; брошура с информация за медали, плакети и диплома на честта, давани от международна
общност „Кой кой е“; формуляр за поръчка на наградите.
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А.е. 1925, л. 48–58; 7 док.; 12 май 1975...5 ноем. 1982 г.; писма с резолюции, формуляри, брошури и пликове – ръкоп., машиноп., печатно, англ. и бълг. ез.; справочник Who’s Who – Лондон до Т.
Боров – С.
Със сведения за международен годишник „Кой кой е“ и за цената, на която може да му се достави;
рекламна брошура на годишника и формуляр за поръчка; известяват го за предстоящото отпечатване на
изданието, в което е включено и неговото име; брошура на справочника за 1975–1976 г.; формуляри за
поръчка на изданието.
А.е. 1925, л. 59–61; 2 док.; 7 авг. 1979 г., 20 авг. 1979 г.; брошура, бележка и плик – ръкоп., печатно, фр. и бълг. ез.; справочник Who’s Who – Пурмеренд, Холандия до Т. Боров – С.
Рекламна брошура на справочника „Кой кой е в Европа“; бележка на Боров, със сведение, че искания от него отговор е попълнен и изпратен.
А.е. 1925, л. 62–98; 25 док.; 24 март 1970...27 май 1986 г.; писма, формуляри, брошури и бележки,
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; англ. и бълг. ез.; справочник Who’s Who – Чикаго, САЩ до Т.
Боров – С.
Със сведение за първото издание на справочника „Кой кой е в Америка“ и за цените за поръчка и
доставка; рекламна брошура на изданието; известяват го, че неговото име е избрано да бъде включено в
справочника; формуляри за поръчване на различни издания на справочника „Кой кой е в Америка“; бележка на Боров с биографични сведения и библиография.
А е. 1926, л. 1–2; 1 док.; [1964 г.]; писмо – печатно; англ., фр., испански и нем. ез.; справочник
The World of Learning – Лондон до Т. Боров – С.
Във връзка с подготовката на петнадесетото издание на справочника „В света на науката“, с молба
да разгледа прикачената информация за институцията, която представлява, и да върне обратно писмото с
потвърждение или поправки; формуляр за поръчка на изданието.
А.е. 1927, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Димитър Спространов – С. до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай Рождество Христово и Нова година.
А.е. 1928, л. 1–3; 1 док.; б.д.; писмо и плик – ръкоп.; Сп... – [С.] до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 1929, л. 1; 1 док.; 28 юли 1963 г.; картичка – ръкоп., фр. ез.; С. Сризман – Париж до Т. Боров – С.
Благодари му за сведенията за „Беляковския сборник“.
А.е. 1930, л. 1–3; 1 док.; ноем. 1938 г.; покана – печатно; Михаил Ставрев – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на сватбата му.
А.е. 1931, л. 1–3; 2 док.; 12 юни 1947 г., б.д.; писмо и плик, визитна картичка – ръкоп., печатно;
Райна Ставрева – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със заповедта за преместването ѝ, с молба Боров да уведоми директора на банката;
честити му Рождество Христово.
А.е. 1932, л. 1–4; 4 док.; 24 март 1940...1 март 1947 г.; телеграми – ръкоп., машиноп., печатно;
Ставреви – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 1933, л. 1–12; 7 док.; 25 февр. 1939...3 септ. 1967 г.; телеграма, писма, преписка – ръкоп.,
машиноп., печатно; Петко Стайнов – С., Копривщица до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Петко Стайнов – С.
С поздравления за имения му ден; във връзка с конкурсен изпит на Недялка Дечкова, с молба да
ѝ ходатайства; споделя мнението си за издания на Библиографския институт, които Боров му изпратил; с
поздравления за 60-годишнината му и високото държавно отличие, което е получил; в отговор Боров му
благодари за поздравленията; с молба за ходатайство; във връзка с покупко-продажба на имот в Копривщица.
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А.е. 1934, л. 1; 1 док.; 27 апр. 1935 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; П. Стамболов – В. Търново до Т. Боров – С.
Честити му Възкресение Христово.
А.е. 1935, л. 1–2; 1 док.; 16 март 1941 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Станимир
Станимиров – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че получил „Беседа пред приятели“.
А.е. 1936, л. 1; 1 док.; 20 септ. 1959 г.; писмо – ръкоп.; Любен Станков – С. до Т. Боров – С.
С молба книгата на Цочо Диков да бъде депозирана в библиотеката.
А.е. 1937, л. 1–2; 2 док.; б.д.; визитна картичка, обявление – ръкоп., печатно; Мирчо Станков –
С. до Т. Боров – С.
Със сведения за езиков курс по английски език, който организира заедно с Крум Въжаров.
А.е. 1938, л. 1; 2 док.; 26 юли 1924 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; [П.] Станков, неразчетен автор – Виена до Т. Боров – С.
Поздравява го от Виена.
А.е. 1939, л. 1–3; 2 док.; 21 ян. 1948 г., 3 авг. 1962 г.; покана, бележка – печатно, машиноп., Димитър Станчев – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на сватбата на дъщеря му; със сведение, че му е оставил материала, за който са говорили.
А.е. 1940, л. 1; 1 док.; 4 май 1936 г.; пощ. карта – ръкоп.; Никола Станчев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със снимка на дъщеря му, поместена в сп. „Подслон“.
А.е. 1941, л. 1–18; 10 док.; 24 ноем. 1937...25 ноем. 1941 г.; пощ. карта, визитна картичка, писма,
бележки и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Стефан Станчев – Бургас до Т. Боров – С.
Във връзка с библиотекарска конференция в Шумен; с поздравления по случай новата 1938 година;
с молба изпратените от него книги да бъдат откупени от банката, изпратил своя статия до в. „Мир“ и сп.
„Читалище“; с молба да му се върнат останалите книги; относно негова статия за библиотеката и статия за
книгата на Балабанов „Любов и поезия“; със сведения за образованието му и езиковите му познания във
връзка с конкурс в библиотеката; с молба за откупуване на негови книги.
А.е. 1941, л. 19–29; 8 док.; 16 февр. 1942...27 юли 1942 г.; пощ. карти, писма, телеграма и пликове
– ръкоп., машиноп., печатно; Стефан Станчев – Бургас до Т. Боров – С.
С молба да ходатайства за откупуване на книгата му „Разковничето“; с благодарност за изкупените
книги; със сведения, че го назначават за инспектор на читалищата при Върховния читалищен съюз; интересува се от конкурса в библиотеката; изпратил отзив за „Пътя към книгите“ в сп. „Читалище“; желае да
работи в библиотека, надява се на помощта на Боров.
А.е. 1941, л. 30–40; 10 док.; 21 септ. 1944...12 ноем. 1945 г.; писма, бележки и пликове – ръкоп.,
машиноп.; Стефан Станчев – С. до Т. Боров – С.
Желае да се чуят по телефона, известява го, че остава на военна служба; относно отзив, написан
от Боров; във връзка с оферти за издаване на книга; изпраща му четири книжки от сп. „Музикална библиотека“; с молба да използва т. 3 от Литературната енциклопедия; със сведения за печатането на книга; с
молба, ако не харесва отпечатания правилник, да го върне за препечатване; с молба да подготви статия за
Народната библиотека във връзка със седмицата на книгата.
А.е. 1941, л. 41–50; 7 док.; 17 ян. 1946...16 окт. 1952 г.; писма, бележки, визитна картичка и пликове – ръкоп., машиноп.; Стефан Станчев – С. до Т. Боров – С.
Относно списъци на книги за закупуване; във връзка с подвързване на томове и нужните за това
материали; с молба по време на отсъствието му да бъде заместван от г-жа Грекова; във връзка с хонорар на
Боров, който трябва да му бъде изплатен от Върховния читалищен съюз; извинява се за отсъствието си от
другарската среща на ББИ по случай стогодишнината на българската библиография.
А.е. 1941, л. 51–53; 2 док.; б.д.; бележка, визитна картичка и плик – машиноп., печатно; Стефан
Станчев – Бургас, б.м. до Т. Боров – С.
С молба за ходатайство, честити му Рождество Христово и Нова година.
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А.е. 1942, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; Хр. Статев – б.м. до Т. Боров – [С.].
Във връзка с отпусната сума.
А.е. 1943, л. 1–8; 4 док.; 8 юли 1947...15 авг. 1969 г.; пощ. карта, писмо, картички и пликове – ръкоп.; Захари Статков – С., Варна, Москва до Т. Боров – С.
Поздравява го от Варна; с молба за книга на Н. Пржевалски, ако библиотеката разполага с нея;
благодари му; с поздрав от Москва.
А.е. 1944, л. 1–2; 1 док.; ян. 1973 г.; известие и плик – печатно; Статкови – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на помен по случай годишнина от смъртта на Захари Статков.
А.е. 1945, л. 1–3; 1 док.; 23 дек. 1973 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Стефан – С.
до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово и Нова година.
– С.

А.е. 1946, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп., печатно; Борис Стефанов – С. до Т. Боров
Със сведения за Асен Стефанов.

А.е. 1947, л. 1–2; 1 док.; 4 септ. 1982 г.; писмо и плик – машиноп.; Васил Стефанов – Панагюрище до Т. Боров – С.
С молба да му даде сведения за Д. Попов, автор на книга за Лом, и С. Милчев, автор на книга за с.
Расово.
А.е. 1948, л. 1; 1 док.; 4 авг. 1947 г.; писмо – ръкоп.; Ем. Стефанов – С. до Т. Боров – С.
С покана да вземе участие в честването на 70-годишнината от Шипченската епопея.
А.е. 1949, л. 1–13; 10 док.; 16 март 1934...6 окт. 1960 г.; писма, бележка, пощ. карти, картички и
пликове – ръкоп., машиноп.; Иван Стефанов – С., Свищов, Велинград, Москва до Т. Боров – С.
С молба да състави списък с библиография на литературата по конюнктурни проучвания; бележка
на Боров, че исканият списък е съставен и изпратен; относно негова студия, която ще бъде публикувана в
Годишника на Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“ – Свищов; интересува се дали БЗКБ ще откупи
екземпляри от Годишника; във връзка с разпространението на Годишника за 1937/1938 година; във връзка
със закупуване на хартия; във връзка с търсена книга му съобщава, че библиотеката е запечатана и всички
са мобилизирани; със сведение, че е отседнал във вилата на Здравко Коев; с поздрав от Велинград; поздравява го от Москва.
А.е. 1949, л. 14–26; 10 док.; 12 септ. 1962...11 ноем. 1977 г.; писма, поздравителни картички, телеграма и пликове – ръкоп.; Иван Стефанов – Ерфурт, Германия, Париж, Варна, С., Белград, Милано,
Калкута, Индия до Т. Боров – С.
Поздравява го от Ерфурт; поздравява го от Париж и му честити новата 1964 година; с поздрав от
Варна; относно уговорена вечеря; с поздрав от Белград, споделя впечатленията си от града; с поздрави от
Варна и от Милано; споделя впечатленията си от обиколката в Австралия; споделя впечатленията си от
обиколката в Южна Индия.
А.е. 1949, л. 27–31; 3 док.; б.д.; поздравителна картичка, визитни картички и пликове – ръкоп.,
печатно; Иван Стефанов – Хисаря, Свищов до Т. Боров – С.
Поздравява го от Хисаря; с поздравления за имения му ден; с поздравления за Рождество Христово
и Нова година.
А.е. 1950, л. 1; 1 док.; 21 юни 1923 г.; пощ. карта – ръкоп.; Конст. Стефанов – С. до Т. Боров – С.
Относно статия, готова за печат.
А.е. 1951, л. 1–16; 7 док.; 5 ян. 1949...16 дек. 1958 г., б.д.; визитни картички, писма и пликове –
ръкоп. печатно; Искра Стефанова – Варна, Москва до Т. Боров – С.
Честити му Рождество Христово; честити му имения ден; със сведения за престоя, срещите и директивите, които е получила в Москва; известява го какво е необходимо да се направи, за да се удължи
престоят ѝ в Москва, честити му настъпването на пролетта; поздравява го по случай 1 май.
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А.е. 1952, л. 1–2; 1 док.; 10 апр. 1931 г.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Отилия
Стефанова – с. Люта (дн. Владимирово), Монтанско до Т. Боров – С.
Честити му Възкресение Христово.
А.е. 1953, л. 1, 1 док.; 13 септ. 1943 г.; пощ. карта – ръкоп.; Т. Стефанова – б.м. до Т. Боров – [С.].
С пожелания за здраве, с цитати от Талмуда и Корана.
А.е. 1954, л. 1–2; 1 док.; май 1947 г.; покана – печатно; Борис Стефчев – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на изложбата му от морски картини.
А.е. 1955, л. 1–19; 10 док.; 30 юли 1946...[1951] г.; писма и пликове – ръкоп.; Жана Стоенчева –
Созопол, Стара Загора, С. до Т. Боров – С.
С поздрав от Созопол, където е на почивка, споделя впечатленията си от курорта; със сведение за
дължима от него сума на стойност 13 300 лв.; известява го, че ще уреди въпроса със заемите; с молба за
ходатайство; очаква да се видят, съветва го да уреди въпроса с банката; известява го за вноска, вероятно
по кредит, с молба за ходатайство; със сведения, че нарушава плана по заема, с молба да назначи на работа
Дора Семерджиева.
А.е. 1955, л. 20–36; 9 док.; 8 окт. 1954...16 май 1966 г.; писма, картички и пликове – машиноп.;
Жана Стоенчева – С., Китен, Мичурин (дн. Царево) до Т. Боров – С.
Поздравява семейството му и очаква да получи семейна снимка; с поздрави по случай Никулден;
поздравява го за 1 април, желае му приятно пътуване до Швеция; с поздрав от Китен, където е на почивка;
поздравява ги от Мичурин; честити им Новата 1965 г.; относно панихида на Мара Григорова.
А.е. 1955, л. 37–55; 9 док.; 30 авг. 1971...16 септ. 1976 г.; писма, картички, бележки и пликове –
ръкоп.; Жана Стоенчева – Копривщица, Хисар, С. до Т. Боров – С.
С поздрав от Копривщица; със сведение за уговорена вечеря; поздравява ги по случай Нова година,
със сведения за здравословното ѝ състояние и за предстоящо пътуване до Мъглижкия манастир; честити
им Нова година, със сведения за техни общи приятели Лиза и д-р Стоянов; с пожелания за Нова година;
поздравява цялото му семейство, желае да се види с Харитина; известява го, че е ходила до дома им, ще ги
потърси отново.
А.е. 1955, л. 56–70; 7 док.; 29 ян. 1977...[1979] г.; писма, телеграма и пликове – ръкоп., машиноп.;
Жана Стоенчева, Б. Паунов – С., с. Искрец, Софийско до Т. Боров, Жана Стоенчева, Б. Паунов – С.,
с. Искрец, Софийско.
Поздравява го по случай рождения му ден; с молба да осигури няколко покани за тържеството на Елин
Пелин; със сведение, че е изпратила писмо на Б. Паунов; плик от писмото до Паунов; отговорът на Паунов
на нейното писмо, с благодарност за сведенията относно рождения ден на Боров; благодари му за поканите.
А.е. 1955, л. 71–86; 9 док.; дек. 1981...[1987] г.; писма, картички, телеграми и пликове – ръкоп.,
Жана Стоенчева – С. до Т. Боров – С.
Честити им Нова година; с пожелания за здраве; споделя впечатленията си от негови статии, публикувани в „Народна култура“ и „АБВ“; със сведения за д-р Стоянов; с пожелания за много години.
[С.].

А.е. 1955, л. 87–90; 2 док.; б.д.; писма и пликове – ръкоп.; Жана Стоенчева – б.м. до Т. Боров –
С надежда за скорошна среща; упреква го, че не ѝ е възложил уреждането на финансов въпрос.

А.е. 1956, л. 1; 1 док.; 28 май 1945 г.; пощ. карта – ръкоп.; [Борис] Стоилов – [Унгария] до Т.
Боров – С.
Поздравява го от Унгария, където пристигнал, преди войната да е свършила; интересува се как е
реагирал на становището от Народната библиотека да се направи парламент; поздравява семейството му.
А.е. 1957, л. 1–6; 5 док.; [1942]...21 дек. 1944 г.; визитна картичка, пощ. карта, писма и плик –
ръкоп.; печатно Васил Стоилов – с. Герман, Софийско, [С.] до Т. Боров – С.
Очаква го на гости заедно с бачо Кольо [Никола Михов], Стоенчева и Димо Казасов; поздравява го
от с. Герман; с молба за ходатайство и помощ на Тодор Герасимов, уредник на нумизматичния отдел при
Народния музей; известява го, че на път за Панчарево бачо Кольо е катастрофирал и е тежко контузен; във
връзка с откупуване на книга от БЗКБ, желае да се срещнат скоро.
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А.е. 1957, л. 7–19; 7 док.; 12 ян. 1945...8 февр. 1945, [1945 г.]; писма, бележки и пликове – ръкоп.,
машиноп.; Васил Стоилов – [С.] до Т. Боров – [С.].
С покана да му гостува заедно със съпругата си; останал изненадан от поведението на г-н Ковачев;
с молба да побърза да свърши работа, свързана с БЗКБ, за която вече са разговаряли; получил бележката
му и му благодари, че е уредил работата, за която го е помолил, г-н Ковачев е с лошо отношение към него,
срещнал се с Тошко Владигеров; поздравява го, на срещата само той е липсвал, за в бъдеще ще се виждат
в бирхале „България“; не са се видели, защото той е бил на среща с министъра, очаква го заедно с бачо
Кольо; с молба да даде мнение за книгата, която му оставил.
А.е. 1957, л. 20–29, 6 док.; 23 юли 1947...3 септ. 1983 г., б.д.; картичка, писма и пликове, визитна
картичка, бележка – ръкоп.; Васил Стоилов – Париж, С., б.м. до Т. Боров – С.
Поздравява го от Париж, споделя впечатленията си от града; бележка на Боров върху плик от писмо, в която си е набелязал какво е нужно да направи в градината си; ходатайства пред Боров за негов студент на име Д. Георгиев Табаков за работа в библиотеката; желае да се видят, но е твърде зает с грижи за
двумесечната си внучка Василия; без текст.
А.е. 1958, л. 1–4; 2 док.; 8 март 1946 г., 2 март 1947 г.; визитни картички и пликове – ръкоп.,
печатно; Славчо Стоилов – С. до Т. Боров – С.
Честити му имения ден.
А.е. 1959, л. 1–2; 1 док.; 13 февр. 1940 г.; писмо и плик – ръкоп.; Христо Стоилов – б.м. до Т.
Боров – С.
Със сведение, че му изпраща исканите удостоверения от Популярна банка.
А.е. 1960, л. 1–4; 3 док.; 23 ян. 1961...3 септ. 196[3] г.; преписка – ръкоп., машиноп.; Стоян Стоименов – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай 60-годишнината му; в отговор Боров му благодари и му желае здраве и
успехи; изпраща му кн. 1 и 2 от сп. „Вести“, очаква неговото мнение, което цени високо.
А.е. 1961, л. 1–15; 6 док.; 30 дек. 1937...12 дек. 1941 г.; визитни картички, писма и пликове – ръкоп., печатно; Стойко Стойков – Прага, Ямбол, С., Серес, Гърция до Т. Боров – С.
Честити му Нова година; поздравява го от Ямбол, където от една седмица учителства, въпреки
многобройните му опити да се освободи от военна служба, не е успял и ще постъпи в школата в Плевен,
ето защо няма да може да започне работа в уреждания от Боров библиографски институт, поздравява д-р
Михов; мобилизиран е в Серес и не може да се отзове на поканата му за среща, прочел в „Българска мисъл“, че е излязла книга на Боров и се подготвят ръководства по библиотекознание и библиография; съобщава му решението и мотивите си относно предложението на Боров да започне работа в Библиографския
институт.
А.е. 1961 л. 16–29; 6 док.; 28 ян. 1942...3 март 1945 г., б.д.; писма, визитни картички и пликове –
ръкоп., печатно; Стойко Стойков – Плевен, С., фронта до Т. Боров – С.
Във връзка с предложение на Боров да започне работа в Библиографския институт; приема предложението за работа; честити му Нова година; получил на фронта съобщението, че е избран за действителен
член на Българския библиографски институт, за което му благодари, поздравява д-р Никола Михов.
А.е. 1962, л. 1–16; 8 док.; 23 дек. 1971...4 ян. 1985 г., б.д.; поздравителни картички и пликове –
ръкоп., печатно; Добринка Стойкова – С., Москва, Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т.
Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; със сведение, че предала писмото му на акад. Лихачов.
А.е. 1963, л. 1–3; 1 док.; 6 дек. 1923 г.; писмо и плик – ръкоп.; Соня Стойкова – Варна до Т. Боров – С.
Оплаква се от престоя си във Варна, благодари му за вниманието, очаква го заедно с дъщеря си.
А.е. 1964, л. 1–7; 4 док.; 24 март 1944...21 март 1949 г.; писма, визитна картичка, пощенска карта
и пликове – ръкоп., печатно; Иван Стойчев – Велико Търново, С. до Т. Боров – С.
Съобщава му, че се намира във Велико Търново, където е евакуирана службата на жена му, желае
да се заеме с библиографска работа, ще изработи около 2000 фиша, в София няма условия за творческа
работа; желае му здраве, успехи и творчески постижения, поздравява д-р Михов; относно библиографията
201

на сп. „Нашата конница“; относно сбирка портрети, описана на фишове, с молба да освободи за няколко
дни служителка на библиотеката, за да му помогне в работата.
А.е. 1964, л. 8–24; 7 док.; 19 май 1950...16 ян. 1952 г.; писма, пощ. карта и пликове – ръкоп., машиноп.; Иван Стойчев – Велико Търново, С., Калофер до Т. Боров – С.
С предложение за промяна на работното време на щатните чиновници в библиотеката; с молба за
отпуск, желае да му се плаща по ведомост на надница, независимо от това, че е пенсионер; във връзка с
отпуската си е изготвил план за заместването му, за работата, с молба да му бъде поръчител за съюза на
научните работници, относно съкращения в института; пристигнал в Калофер; относно разпределение на
бюджета за музея в Браила.
А.е. 1964, л. 25–34; 5 док.; 7 март 1952, 2 ноем. 1957 г., б.д.; писма, бележка и плик – ръкоп.; Иван
Стойчев, [В. Китова] – С., б.м. до Т. Боров – С.
Изпраща му чернова от протокол, с молба да нанесе поправки и да му го върне, с предложение
от следващата година да се предвиди уредник на музеите, който да завежда общо службите на музеите в
София, Калофер и Враца, с предложения за работата и служителите в тези музеи; относно перспективния
план за 8 години, във връзка със задълженията, поети при честването на стогодишнината на Ботев, относно съставяне на бюджет; изказва съболезнования по повод смъртта на бащата на Боров; във връзка с
мероприятие, провеждано в Румъния; открити са документи, свързани с Браила и българската емиграция,
с предложение Н. Трайков да ги подбере и да се фотографират; във връзка с обвинения към него и Боров,
че получават допълнителни заплати и заобикалят закона, критики за работното време на чиновниците, с
молба Боров да установи обща йерархия за целия институт и в отделите.
А.е. 1965, л. 1–2; 2 док.; ян. 1951 г., май 1951 г.; телеграми – машиноп.; Стойчев, Стоянова, Ботьова, Йонков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; изказват му съболезнования.
А.е. 1966, л. 1; 1 док.; 23 февр. 1944 г.; пощ. карта – ръкоп.; Трайко Столев – Несебър до Т. Боров – С.
Интересува се какви книги и брошури от името на Боров са издадени, както и каква е тяхната цена,
за да изпрати сумата.
А.е. 1967, л. 1; 1 док.; 12 март [1938] г.; телеграма – ръкоп., печатно; Стоян, Милка – С. до Т.
Боров – С.
Поздравяват го по случай имения му ден.
А.е. 1968, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп., печатно; бай Стоян – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай имения му ден.
А.е. 1969, л. 1–21; 12 док.; 17 юли 1970...12 септ. 1973 г.; поздравителни картички, писма и пликове – ръкоп., печатно; Асен Стоянов – х. Вихрен, С., Юндола, Банско, Мелник, Белоградчик до Т.
Боров – С.
Поздравява го от Пирин, х. Вихрен, където е на почивка със семейството си; извинява се, че не са
могли да се отзоват на поканата; изпраща му препоръчана от д-р Стоянова рецепта; поздравява го от Юндола, със сведения как може да се стигне до там; честити му Рождество Христово и новата 1971 година;
с поздрави от Банско и от Мелник; с поздравления за Нова година и рождения му ден; поздравява го от
Белоградчик
А.е. 1969, л. 22–33; 11 док.; 23 юли 1974...20 дек. 1978 г.; поздравителни картички, писма и пликове – ръкоп., печатно; Асен Стоянов – Рилски манастир, С., Кирена, Адждабия, Либия до Т. Боров
– С.
С поздрав от Рилския манастир; във връзка със здравословното състояние на Харитина Борова;
с поздрав от Адждабия по случай Нова година; за пътуването, настаняването и работата си в Адждабия,
впечатления от околностите на града и хората; с поздрав от Адждабия, наречен „вратата към пустинята“;
за климата в Адждабия и работата му, със сведение, че и съпругата му пристигнала и започнала работа
като педиатър в тамошната болница, започнал да изучава арабски; с поздрав за Рождество Христово, Нова
година и рождения му ден, скоро се завръща от Либия.
А.е. 1969, л. 34–62; 16 док.; 12 дек. 1980...9 февр. 1986 г.; поздравителни картички, писма и пли202

кове – ръкоп., печатно; Асен Стоянов – С., Велинград, Благоевград, Смолян, Слънчев бряг, Шумен,
Варна, с. Поточница, Кърджалийско, Сур ел Гозлан, Алжир до Т. Боров – С.
С поздрав за рождения му ден; поздравява го от Велинград; във връзка със здравословното му
състояние; с поздрави от Благоевград, Смолян, Слънчев бряг, Шумен и Варна; със сведение, че започнал
работа в здравната служба в с. Поточница, описва природата в този край; със сведение за пътуването до
Алжир и настаняването му там, останал с отлични спомени от последната им среща в Бояна; за работата
му в Сур ел Гозлан; с поздрав по случай Нова година и рождения му ден.
А.е. 1970, л. 1–2; 1 док.; 12 апр. 1943 г.; писмо и плик – ръкоп.; Вичо Стоянов – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със здравословното му състояние, с покана Боров да го посети на посочения адрес.
А.е. 1971, л. 1; 1 док.; 7 юли 1943 г.; пощ. карта – ръкоп.; К. Стоянов – Варна до Т. Боров – С.
Относно неговата книга „Българските еснафи през турското робство“.
А.е. 1972, л. 1–4; 4 док.; 14 ян. 1929...25 ян. 1957 г.; писма, бележка и плик – ръкоп.; Людмил
Стоянов – Лом, С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпраща 30 екземпляра от книгата „Женски души“ и един лично за него, Балабанов си издействал едногодишна командировка в Париж; с покана да вземе участие в обсъждането на
„Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков“; със сведение, че му изпращат само очерците за
Елин Пелин и Христо Смирненски.
А.е. 1973, л. 1–13; 6 док.; 15 март 1945...15 апр. 1976 г.; писма, пощ. карта, картички и пликове
– ръкоп., машиноп.; Маньо Стоянов – Пловдив, С. до Т. Боров – С.
Относно ББИ, който предстои да се организира под ръководството на Боров, изразява желание да
работи в института, може да се занимава с издаването на българската книгопис; за назначаването на Христо Джамбов на освободеното библиотекарско място, във връзка с наказанието на Душкова и Найденова;
споделя мнение за ББИ; с поздравления по случай Нова година; относно книгата му за Източна Румелия,
със сведения за конкретната му работа.
А.е. 1974, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп., Тодор Стоянов – С. до
Т. Боров – С.
С поздрав по случай имения му ден.
А.е. 1975, л. 1–8; 4 док.; 24 дек. 1939...10 апр. 1942 г.; писма и пликове – ръкоп.; Филип Стоянов
– Горна Джумая (дн. Благоевград) до Т. Боров – С.
Със сведение, че започнал нова работа, благодари му за оказаната помощ; поздравява Попминев,
подал заявление за преместване в централата на БЗКБ; ако остане на това работно място, ще бъде принуден да подаде оставка, натрупал е голям дълг към кооперативната каса; поздравява го за празниците, подал
ново заявление за преместване, с молба да му ходатайства пред Попминев.
А.е. 1976, л. 1–4; 2 док.; дек. 1983 г., 30 ян. 1985 г.; поздравителна картичка, телеграма и пликове
– ръкоп., машиноп., печатно; Цецка Стоянова – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай Нова година и рождения му ден.
А.е. 1977, л. 1–4; 2 док.; 20 ноем. 1927 г., 28 септ. 1929 г.; писмо, картичка и плик – ръкоп.; Янко
Стоянчов – С., Берлин до Т. Боров – С.
По лични въпроси; със сведение, че заминава за Дрезден.
А.е. 1978, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Антонин Странски – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 1979, л. 1–3; 3 док.; б.д.; визитни картички и плик – ръкоп., печатно; Йордан Стратиев – С.
до Т. Боров – С.
Във връзка с ходатайство на Боров за преместването на неговата племенница Дора Гюмюшева в
София; със сведение, че го е търсил; празен плик.
А.е. 1980, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; А. Страшимиров – С. до Т. Боров – С.
С покана за среща.
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А.е. 1981, л. 1–4; 2 док.; 19 март 1945 г., 3 авг. 1954 г.; бележка, писмо и плик – ръкоп.; Лозан
Стрелков – С. до Т. Боров – С.
С молба да помогне на приносителя на бележката с материали за Хр. Смирненски; ходатайства
пред Боров за Иванка Върбанова.
А.е. 1982, л. 1–4; 2 док.; 17 дек. 1982 г., 24 дек. 1983 г.; визитни картички и пликове – ръкоп.,
печатно; Георги Струмски – С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 1983, л. 1–9; 6 док.; 3 ян. 1949...20 май 1968 г., б.д.; телеграми, картичка и плик, покана –
ръкоп., машиноп., печатно; Студенти – С. до Т. Боров – С.
Честитят му Нова година, имения ден, първа пролет и празника на славянската писменост 24 май;
с покана да присъства на факултетна конференция.
А.е. 1984, л. 1–4; 1 док.; 1936; покана и плик – машиноп., печатно; Театрална студия „Боян
Дановски“ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на театралната студия.
А.е. 1985, л. 1–12; 7 док.; 23 окт. 1974...7 ян. 1984 г.; телеграма, поздравителна картичка, визитни картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Симеон Султанов – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че срещата се отлага; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 1986, л. 1; 1 док.; 4 дек. 1947 г.; покана – машиноп.; Велико народно събрание – С. до Т.
Боров – С.
Да присъства на тържественото заседание по случай гласуването на трето четене на проектоконституцията на Народна република България.
А.е. 1987, л. 1–7; 3 док.; 12 дек. 1945...25 ноем. 1958 г.; писмо, покана, заповед и пликове – машиноп., печатно; Народно събрание – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на първата редовна сесия на XXVI обикновено народно събрание; да присъства на
тържественото заседание за провъзгласяване на Народната република България; със сведение за състава
на комисията, която е назначена да прегледа материалите по изготвяне на Конституцията на НР България.
А.е. 1988, л. 1–3; 1 док.; 31 дек. 1964 г.; покана и плик – печатно; англ. ез.; Американски библиографски съвет – Ню Йорк до Т. Боров – С.
Със сведение, за мястото и програмата на годишната среща на членовете на Американския библиографски съвет.
А.е. 1989, л. 1; 1 док.; 9 авг. 1965 г.; писмо – машиноп.; англ. ез.; Съвет за библиотечни ресурси
– Вашингтон до Т. Боров – С.
С молба да посочи на приложената карта име и точен адрес, ако желае да продължат да си кореспондират.
А.е. 1990, л. 1–2; 3 док.; 5 февр. 1965 г., б.д.; плик с бележка, известие – ръкоп., печатно; англ. и бълг
ез.; Съвет за библиотечни източници – Вашингтон до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Кайнарова – С.
Съобщава ѝ, че не е намерил бланки от катедрата, с молба да използва университетски бланки като
добави на немски и френски език името на катедрата; със сведение за новия адрес на Съвета за библиотечни източници.
А.е. 1991, л. 1–2; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка и плик – печатно; англ. ез.; Британски
съвет – Лондон до Т. Боров – С.
С най-добри пожелания по случай Коледа и Нова година.
А.е. 1992, л. 1–11; 6 док.; 14 март 1942...8 дек. 1942 г.; писма и пликове – машиноп.; Върховен
читалищен съюз/съвет – С. до Т. Боров – С.
С молба да вземе участие в комисия, която ще изготви списък на книги от утвърдени български автори на съвременна и класическа художествена литература; със сведения за заседания на същата комисия
и дневния им ред; с благодарност за неговото компетентно и ценно сътрудничество при изработването на
посочения списък.
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А.е. 1992, л. 12–29; 14 док.; 29 юли 1943...2 ноем. 1951 г.; писма, преписка, пликове – машиноп.;
Върховен читалищен съюз/съвет – С. до Т. Боров – С.; Т Боров – С. до Върховен читалищен съюз/
съвет – С.
С покана да присъства на откриването на библиотекарски и театрални курсове за подготовка на
библиотекари и любители актьори при читалищата; с покана да присъства на конференция на библиотекарите в страната; със сведение, че е включен в състава на комисия за изработването на ръководства за читалищните библиотеки; с предложение да напише статия на тема „Съвместната дейност между народната и
читалищната библиотеки“ за сборник във връзка с 90-годишнината от основаването на първите читалища;
във връзка с негово предложение за изработване на теоретично-практическо ръководство за уреждане на
читалищните библиотеки, със сведения за хонорара му; със сведение, че изработването на ръководството
за читалищните библиотеки е възложено на Стефан Станчев; с предложение да изготви рецензия на „Кратко ръководство за читалищните библиотеки“; в отговор Боров отклонява предложението за рецензия; с
покана да участва на 24-тия редовен читалищен конгрес с тема „Основни задачи на читалищните библиотеки“; със сведение, че е включен в национална лекторска група; във връзка с дейността на националната
лекторска група; в отговор Боров съобщава, че голямата му претрупаност със служебни и извънслужебни
задължения му пречи да изнася сказки и лекции в провинцията.
А.е. 1992, л. 30–42; 6 док.; септ. 1965...5 ян. 1969 г., б.д.; писма, телеграми, поздравителна картичка, покана и пликове – машиноп., печатно; Върховен читалищен съюз/съвет – С. до Т. Боров
– С.; Г. Мадолев – С. до членовете на Изпълнителния комитет на Върховния читалищен съвет – С.
С поздравления по случай 21-годишнината от 9 септември 1944 г.; относно закупуване на служебна кола от Г. Мадолев; с покана да присъства на заключителния концерт на първенците от републиканския
конкурс по художествено слово в чест на 110-годишнината от основаването на първите читалища; с молба
като член на Върховния читалищен съвет да присъства на отчетно-изборните събрания на народните читалища и общинските и окръжните читалищни конференции; честитят му Нова година.
А.е. 1993, л. 1–5; 3 док.; 2 окт., 8 окт. 1952 г.; писмо, плакат, вестник и плик – машиноп., печатно;
Градски народен съвет – Стара Загора до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпращат брой от в. „Септемврий“ със страница за Христо Смирненски; плакат за организираната тържествена възпоменателна вечер.
А.е. 1994, л. 1–2; 1 док.; 20 май 1955 г.; покана – печатно; Градски народен съвет на депутатите
на трудещите се – Стара Загора до Т. Боров – С.
Да присъства на възпоменателна вечер, посветена на 30 години от смъртта на Гео Милев.
А.е. 1995, л. 1; 1 док.; 24 септ. 1979 г.; покана – печатно; Градски съвет на филателистите – С.
до Т. Боров – С.
Да присъства на годишно отчетно-изборно събрание.
А.е. 1996, л. 1–5; 4 док.; 19 септ. 1967 г.; покани и плик – печатно; Градски читалищен съвет – С.
до Т. Боров – С.
Да присъства на събора на шопския фолклор.
А.е. 1997, л. 1–2; 1 док.; 9 май 1985 г.; писмо и плик – машиноп.; Държавен съвет на Народна
република България – С. до Т. Боров – С.
С искане да даде становище по изпратената молба.
А.е. 1998, л. 1; 1 док.; 18 ян. 1986 г.; известие – ръкоп., печатно; Кирковски районен народен
съвет – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със съставен акт за непочистване на снега.
А.е. 1999, л. 1–6; 4 док.; 11 дек. 1978...23 юни 1980 г., б.д.; писма и пликове – печатно; Ленински
районен народен съвет – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с изграждане на картотечния регистър по ЕСГРАОН, с молба да попълнят нужната информация и да върнат настоящото писмо; с молба да се яви на посочения адрес за справка, свързана с личния
му картон в картотеката на ЕСГРАОН; с молба да подготви документите си за подмяна на стария паспорт.
А.е. 2000, л. 1–2; 2 док.; ян. 1949 г., септ. 1954 г.; покани – печатно; Министерски съвет – С. до
Т. Боров – С.
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Да присъства на приема по случай третия конгрес на Съюза на българо-съветските дружества; да
присъства на приема по случай националния празник на Народна република България.
А.е. 2001, л. 1–3; 3 док.; 31 ян. 1974, 15 февр. 1974 г.; преписка, бележка, плик – машиноп., ръкоп., рус. и бълг. ез.; Научен съвет по история на световната култура – Москва до Т. Боров – С.; Т.
Боров – С. до Научен съвет по история на световната култура – Москва.
Със сведение за предстояща конференция на тема „Книговедението и неговите задачи в света,
актуални проблеми на съветското книжно дело“ и секциите, в които ще бъдат организирани докладите; с
покана за участие; бележка на Боров с адреса на Комитета за печата при МС; в отговор Боров благодари за
поканата и препоръчва Ани Михайлова-Гергова, тъй като той не може да вземе участие.
А.е. 2002, л. 1–7; 7 док.; 15 ноем. 1955...19 дек. 1956 г.; писма – машиноп.; Научен съвет за координация към БАН – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на предстоящи заседания, със сведение за дневния ред; във връзка с получаване на „заседателни пари“ за участие в работата на Комисията по обществени науки и култура; за
заседание на комисията по история, философия и педагогика.
А.е. 2003, л. 1–3; 3 док.; 26 юни 1962, ноем. 1985 г., б.д.; писмо, покани – печатно; Национален
съвет на ОФ – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с обсъждане на модели за типови мебели за читалищни сгради, с покана да участва в
обсъждането; относно тържественото честване на 60-годишнината на Асен Караханов-Севарски; да присъства при приемането на манифестацията на учащите се по случай 24 май.
А.е. 2004, л. 1–2; 1 док.; б.д.; телеграма и плик – машиноп.; Общински съвет за култура – Лом
до Т. Боров – С.
С поздрав по случай рождения му ден.
А.е. 2005, л. 1; 2 док.; 15 окт. 1947 г.; писмо, бележка – машиноп., ръкоп.; Околийски синдикален съвет – С. до Т. Боров – С.
С молба да изнесе лекция на тема „Библиография на българската книга“ в рамките на курс за библиотекари на предприятия и учреждения.
А.е. 2006, л. 1–3; 1 док.; 8 ноем. 1972 г.; делегатска карта и плик – печатно; Окръжен съвет за
изкуство и култура – Видин до Т. Боров – С.
Във връзка с отчетно-изборна конференция, със сведения за дневния ред.
А.е. 2007, л. 1–27; 11 док.; 22 юни 1981...22 май 1986 г., б.д.; писма, преписка, картички, програма, бележка, телеграма и пликове – машиноп., ръкоп., печатно; Окръжен съвет за култура – Михайловград (дн. Монтана) до Т. Боров – С.
С молба да изпрати литературна творба и снимка за алманах „Жеравица“; в отговор Боров съобщава, че ще изпрати есето „Бележит български библиограф“; във връзка с 1300-годишнината на България
се подготвя албум с автографи на известни дейци на културата, с молба да изпрати свое произведение,
свързано със Септемврийското въстание; в отговор Боров посочва библиографските данни на няколко
свои публикации, свързани със Септемврийското въстание; със сведения за програмата на Септемврийските литературни дни в Михайловград (дн. Монтана); с поздравления по случай Нова година; с поздрав
по случай 24 май; поздрав по случай рождения му ден.
А.е. 2008; л. 1–3; 1 док.; 25 май 1983 г.; поздравителна картичка и плик – печатно; Окръжен
съвет за култура – Шумен до Т. Боров – С.
С поздрав по случай 24 май.
А.е. 2009, л. 1–2; 1 док.; преди 22 май 1970 г.; покана – печатно Окръжен народен съвет – Русе
до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото откриване на пристройката към сградата на Окръжна библиотека
„Любен Каравелов“.
А.е. 2010, л. 1–5; 3 док.; 14 окт. 1958...23 февр. 1980 г.; преписка, пликове – ръкоп., машиноп.,
печатно; Благоевски районен народен съвет – С. до Т. Боров – С.
С молба да даде подробни сведения за Виктория Спасова Николова; чернова на сведенията, които
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Боров дава за Николова; във връзка с 1300-годишнината на България ще бъде създадена библиотека от
книги на български писатели, с молба да подбере от книгите си една, която ще се включи в библиотеката.
А.е. 2011; л. 1–2; 3 док.; 30 дек. 1957, 4 ян. 1958 г.; преписка – машиноп., ръкоп.; Редакционно-издателски съвет при БАН – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпращат материалите за Известия на Централната библиотека на БАН, с молба да ги прегледа и да даде писмено мнение; в отговор Боров съобщава, че не му е възможно да направи
исканата рецензия, поради неотложни ангажименти.
А.е. 2012, л. 1–11; 6 док.; 5 юни 1953...септ. 1959 г.; писма, покани, пликове – печатно; Софийски
градски народен съвет – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с организирането на къща-музей на Николай Хрелков в Горна баня; с молба, ако притежава архивни материали, да ги предаде даром или срещу заплащане; с молба да отговори на изпратения му
въпросник, свързан с живота и делото на Хрелков; с предложение да вземе участие в групата на знатните
хора в челната колона на Деветосептемврийската манифестация; с покана да присъства на тържественото
събрание в чест на 36-годишнината от ВОСР; с покана да присъства на тържествено заседание, посветено
на 9-та годишнина от Деветосептемврийското въстание, на откриването на Детската библиотека в София
и на тържественото откриване на музея „Христо Смирнески“.
А.е. 2013, л. 1; 1 док.; дек. 1954 г.; покана – машиноп., ръкоп.; Сталински районен народен съвет
– С. до Т. Боров – С.
Да се яви на посочения адрес.
А.е. 2014, л. 1–2; 1 док.; 25 ян. 1958 г.; покана и плик – машиноп.; Управителен съвет на Дружеството за ОН в България – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на годишното отчетно събрание на Дружеството, със сведение за дневния ред на събранието.
А.е. 2015, л. 1–2; 1 док.; 19 май 1970 г.; покана и плик – печатно; Управителен съвет при Образцово народно читалище „Пробуда“ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на организираната вечер за Димитър Димов.
А.е. 2016, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – печатно; Управителен съвет на Ючбунарската популярна
банка – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на втората изложба на българската кооперативна книга.
А.е. 2017, л. 1; 1 док.; 27 септ. 1960 г.; писмо – машиноп.; Централен съвет на професионалните
съюзи в България – С. до Т. Боров – С.
С молба да даде сведения за дейността на Стефан Николов Великов като научен работник.
А.е. 2018, л. 1; 1 док.; 25 ян. 1961 г.; телеграма – машиноп., ср. ез.; Съвет на югославските библиотекари – Белград до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 60-годишнината му.
А.е. 2019, л. 1; 1 док.; преди 6 юни 1945 г.; призовка – печатно, ръкоп.; Софийски апелативен
съд – С. до Т. Боров – С.
Да се яви на посочената дата в съдебна зала като подсъдим.
А.е. 2020, л. 1–3; 3 док.; преди 18 ян. 1945...преди 4 март 1965 г.; призовки – печатно, ръкоп.;
Софийски градски съд – С. до Т. Боров – С.
Да се яви на посочените дати в съдебна зала като свидетел.
А.е. 2021, л. 1–6; 6 док.; 8 май 1961...преди 24 окт. 1961 г.; известия, призовки – печатно, ръкоп.;
Софийски народен съд – С. до Т. Боров – С.
С молба приложените призовки да бъдат раздадени на лицата, до които се отнасят; да се яви на
посочените дати в съдебна зала като свидетел.
А.е. 2022, л. 1–2; 2 док.; преди 20 ноем. 1935 г., преди 26 ноем. 1936 г.; писмо, призовка – печатно,
ръкоп.; Софийски областен съд – С. до Т. Боров – С.
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С искане да посочи точните адреси на Никола Балабанов; да се яви на посочената дата в съдебна
зала като свидетел.
А.е. 2023, л. 1; 1 док.; преди 19 март 1951 г.; призовка – печатно, ръкоп.; Софийски окръжен
съд – С. до Т. Боров – С.
Да се яви на посочената дата в съдебна зала като свидетел.
А.е. 2024, л. 1–2; 1 док.; 9 дек. 1948 г.; писмо – ръкоп.; Хр. Сърмаджиев – Луковит до Т. Боров – С.
Относно каталог на читалището в Луковит, с молба да му помогне с книги и професионални съвети.
А.е. 2025, л. 1–19; 13 док.; 25 авг. 1930...20 дек. 1960 г.; некролог, телеграми, писма, визитни
картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Съсълови – С., Пирдоп, Златица до Т. Боров – С.
Некролог на Олга Д. Съсълова; с поздравления за имения му ден и Нова година; във връзка с Игнажден и българското времечислене.
А.е. 2025, л. 20–31; 7 док.; 16 дек. 1961...18 дек. 1965 г.; писма, телеграми, писма и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Съсълови – Пирдоп до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имения му ден.
А.е. 2025, л. 32–49; 10 док.; 25 февр. 1966...10 дек. 1970 г.; телеграми, писма, поздравителни картички, покана и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Съсълови – Пирдоп до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имения му ден; относно българското времечислене,
звездни основи и Игнажден; с покана да присъства на публична защита на дисертация на арх. Димитър Д.
Съсълов.
А.е. 2025, л. 50–69; 13 док.; 5 март 1971...19 дек. 1973 г., б.д.; телеграми, писма, поздравителни
картички, визитна картичка и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Съсълови – Пирдоп, С. до Т.
Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имения му ден.
А.е. 2026, л. 1; 1 док.; 22 май 1951 г.; телеграма – машиноп., печатно; Сътрудници при ББИ – С.
до Т. Боров – С.
Изказват съболезнования за смъртта на майка му.
А.е. 2027, л. 1; 1 док.; 22 май 1951 г.; телеграма – машиноп., печатно; Сътрудници при репертоарите – С. до Т. Боров – С.
Изказват съболезнования за смъртта на майка му.
А.е. 2028, л. 1; 1 док.; 12 май 1939 г.; писмо – машиноп.; Съученици от Втора мъжка гимназия
– С. до Т. Боров – С.
С покана за другарска среща по повод 20-годишнината от завършването им, със сведения за датата
и мястото на срещата.
А.е. 2029, л. 1–2; 1 док.; 16 дек. 1942 г.; писмо – машиноп.; Съюз на бесарабските българи в
България – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с изготвянето на списък с литература, която трябва да бъде откупена за читалищата в
страната, с молба да бъде откупена книгата „Българска Бесарабия“.
А.е. 2030, л. 1–2; 2 док.; б.д.; писмо – машиноп.; Съюз на бойците против фашизма в България
– С. до Т. Боров – С.
Известяват го, че изпратената от него беседа за честването на 2 юни е твърде обща и няма да се
използва в организациите на Съюза.
А.е. 2031, л. 1–9; 5 док.; септ. 1952 г., септ. 1953 г., б.д.; покани – печатно; Съюз на българо-съветските дружества – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото събрание по случай откриването на месеца на българо-съветската
дружба и съветската култура; да присъства на съюзен конгрес; да присъства на откриването на изложбата
„Първата руска революция 1905–1907 г. и нейното отражение в България“ и на тържествения концерт на
Уралския ансамбъл за песни и танци.
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А.е. 2032, л. 1–4; 3 док.; 16 март 1946, март 1960, б.д.; писма, покана, пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските журналисти – С. до Т. Боров – С.
С покана да участва в първото заседание на централната комисия по честването на 100 години от
излизането на първия български вестник „Български орел“; да присъства на конгреса на българските журналисти и на вечеря по случай патронния празник на Съюза.
А.е. 2033, л. 1–8; 4 док.; 21 ноем. 1942...май 1986 г.; писма, покани с пликове – ръкоп., машиноп.,
печатно; Съюз на българските инженери и архитекти (Съюз на архитектите в България) – С. до Т.
Боров – С.
С молба библиотеката на Съюза да бъде напълно подредена в указания срок; във връзка с преместване на ценни книги от библиотеката на Съюза е създадена комисия, която да ги подбере; с настоящото писмо го канят като член на тази комисия да участва в насрочено заседание; да присъства на тържествено честване по случай 90 години от рождението на арх. Иван Васильов и на възпоменателно честване – 90
години от рождението на проф. арх. Храбър Попов.
А.е. 2034, л. 1–2; 1 док.; 28 март 1969 г.; покана и плик – печатно; Съюз на българските композитори – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на вечер на българската музика.
А.е. 2035, л. 1–2; 1 док.; 10 март 1940 г.; писмо и плик – машиноп.; Български национален студентски съюз – Свищов до Т. Боров – С.
С покана да вземе участие със статия в подготвяния възпоменателен лист за Алеко Константинов.
А.е. 2036, л. 1–15; 12 док.; 7 септ. 1936...24 дек. 1946 г.; писма, покани, бележка и пликове – машиноп., печатно, ръкоп.; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със създаване на книжарница и книгоиздателство при Съюза на българските писатели;
да отговори незабавно с писмо до секретаря на Съюза дали вече е записал сума за „Заема на свободата“;
със сведение за състава на комисия за подбор на книги, в която Боров участва; с покана за вечеря в чест на
писателите от Първа българска армия; относно редовното издължаване на членския внос към пенсионния
внос; със сведение, че е избран за член на редакционната колегия за сборник „Христо Смирненски“; с
покана да присъства на приема по случай първата национална конференция на писателите в България, със
сведения за програмата на конференцията; с покана да присъства на тържествено Дебеляново утро; със
сведение, че е избран за член на комисията , която трябва да изготви антология на белетристиката и два
сборника – за Елин Пелин и за Йордан Йовков; библиографски бележки на Боров.
А.е. 2036, л. 16–32; 13 док.; 29 март 1947...27 окт. 1950 г.; писма, резолюция, бележка, бланка и
пликове – машиноп., печатно, ръкоп.; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с изготвянето на сборника за белетристика за СССР; резолюция на Боров за час и ден
на среща с К. Константинов, Ана Каменова, Г. Цанев; със сведение за събрание на секцията на критиците
при Съюза; относно възобновяване на ПЕН-клуба в България; библиографски бележки на Боров; избран
е за член на комисията при Националния комитет на ОФ, във връзка с уреждане на национална изложба
на съпротивата в България; с покана в срок от няколко дни да издължи напълно членския си внос към
пенсионния фонд при Съюза; бланка на вносна бележка за членски внос; с покана да участва в юбилейния
сборник „Людмил Стоянов“; във връзка с честването на 70-годишнината на Елин Пелин; със сведение, че
партийната организация при Съюза ще има заседание, с приложение на решение на ЦК на БКП за в. „Литературен фронт“.
А.е. 2036, л. 33–50; 14 док.; 13 юни 1952...21 дек. 1957 г.; писма, покани, бележка и пликове – машиноп., печатно, ръкоп., бълг. и рус. ез.; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
С молба в тридневен срок да върне попълнен изпратения му анкетен лист; с покана да се включи
в някоя от групите за самообразование към Съюза; с покана да присъства на тържественото честване на
60-годишнината на Крум Кюлявков; чернова на Боров за поздравителна телеграма до Крум Кюлявков; във
връзка с плащането на членския внос; с покана да участва в президиума на тържественото честване 30-годишнината от смъртта на Хр. Смирненски; с покана да присъства на тържественото събрание-концерт,
посветено на 10-годишнината на в. „Литературен фронт“; със сведение за общосъюзно събрание; относно
обсъждане на проектотематичния план за художествена литература за 1956 г.; с покана да присъства на
поклонение на гроба на Иван Вазов, по повод 35 години от смъртта му и на вечеря в чест на Ангел Тодоров по случай 50 години от рождението му; със сведение, че е избран за член на ПЕН-клуба; с покана да
присъства на представянето на съветския филм „Сестри“.
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А.е. 2036, л. 51–75; 15 док.; 6 дек. 1958...26 дек. 1962 г.; писма, покани, картичка и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Г. Караславов – С.
С молба да потвърди присъствието си на вечерята, организирана от Българския ПЕН-център; да
присъства на събрание, на което Митко Григоров ще изнесе доклад; да присъства на честването на Ст.
Костов по случай 80 години от рождението му , на тържествено събрание по случай 15-годишнината от
деветосептемврийското въстание и на изложбата 15 години социалистическа литература; със сведение за
дължима сума към литературния фонд; с поздравления за Нова година; с поздравления по случай 60-годишнината му; Боров благодари на Г. Караславов за поздравленията по случай 60-годишния му юбилей;
да присъства на откриването на седмицата на детската книга и детската песен; със сведения за заседания
на УС на Съюза; във връзка с обсъждане и приемане на плана за 1963 г. на Секцията на детските писатели;
относно организираната новогодишна вечер.
А.е. 2036, л. 76–98; 21 док.; 4 ян. 1963...12 дек. 1963 г.; писма, покани и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с обсъждане на „Родни простори“ – приложение на в. „Септемврийче“; със сведение, че
изпращат на Т. Боров учебни планове за теоретичните семинари; примерен учебен план на тема „Мирно
съвместно съществуване – генерална линия на социалистическите страни, на всички комунистически партии в областта на международните отношения“; със сведение за графика за летуване във Варна, Созопол,
Копривщица и др.; с покана да присъства на открито партийно протестно събрание във връзка със събитията в Ирак, на обсъждането на книгите, излезли от печат през 1962 г., и на излезлите през последните години художествени произведения на патриотична тематика, на събрание – среща с балкански писатели, на
среща с делегати на конгреса на славистите, на среща с Александър Твардовски, на поклонение на гроба
на Димитър Полянов по повод 10 години от смъртта му; да присъства на тържествено събрание по случай
80 години от рождението на Рачо Стоянов, на тържествено честване на 50-годишниата от основаването на
Съюза на българските писатели, на годишно отчетно-изборно събрание и на възпоменателно честване на
Георги Бакалов.
А.е. 2036, л. 99–115; 15 док.; 28 февр. 1964..31 окт. 1964 г.; писма, покани и пликове – машиноп.,
печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
Със сведение за приемното време на д-р Луканов, който ще преглежда и лекува съюзните членове; във връзка с обявен конкурс за написване на литературни произведения на тема „противопожарна
отбрана“; със сведение за графика за летуване; във връзка с организирани творчески екскурзии; с покана
да присъства на тържествена вечер по случай 75-годишнината от рождението на Гьончо Белев, на прожекциите на съветски сатирични филми, на тържествено събрание на Съюза по случай 20-годишнината
от 9 септември; със сведение, че партийната теоретична конференция се отлага; във връзка с гостуването
на съветски поети и белетристи в България; с покана да присъства на поклонението на гроба на Пейо К.
Яворов и на тържествено събрание по случай 47-годишнината от Великата октомврийска революция; със
сведение за заемите, които отпуска литературният фонд.
А.е. 2036, л. 116–135; 12 док.; 21 дек. 1966...31 окт. 1969 г.; писма, покани, телеграма, картичка и
пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на новогодишно тържество; за изложба на чуждестранни издания от български писатели; с поздравления по случай Нова година; със сведение, че е включен в Националния комитет за
подготовка и провеждане честването на 70-годишнината от рождението на Хр. Смирненски; списък на членовете на същия комитет; план за честването на 70-годишнината от рождението на Хр. Смирненски; програма на тържествения концерт, посветен на 70-годишнината на Смирненски; със сведение за литературния
понеделник, посветен на въпросите на критиката; информация за редовната седмична кинопрожекция.
А.е. 2036, л. 136–174; 20 док.; 4 ян. 1970...22 дек. 1972 г.; писма, покани, телеграма, картички,
визитни картички, телеграми и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С.
до Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година; със сведение, че му изпращат покана, статут на Клуба на писателите
и молба за членство в Клуба, ако желае да стане член на Клуба да попълни изпратените документи; с покана
да участва в творческа среща разговор с писателя Петър Димитров-Рудар; известяват го за смъртта на Мара
Малеева-Живкова и го канят да присъства на поклонението; с покана да присъства на обсъждането на проектозакона за творческите фондове и на вечерята по случай приключването на работата на Втория конгрес
на Съюза на българските писатели; със сведение, че насроченото събрание се отлага; делегатска карта за
Втория конгрес на Съюза; анкетна карта, попълнена от Боров, със сведения за местожителство, месторабота,
длъжност, партийна принадлежност, образование и т н.; визитни картички на Георги Джагаров.
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А.е. 2036, л. 175–211; 21 док.; 4 септ. 1974...22 дек. 1978 г.; писма, покани, телеграми, картички,
визитни картички и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
С поздравление по случай 30-годишнината от 9 септември; визитна картичка на Пантелей Зарев;
относно тържествената манифестация по случай 30-годишнината от 9 септември; с молба да попълни
приложения формуляр във връзка с текущата работа на Творческия фонд при СБП по битово и здравно
обслужване на съюзните членове; с поздравления за Нова година; със сведение за заседание на комисията
по въпросите за езика; с покана да присъства на Септемврийските литературни дни в Михайловград (дн.
Монтана); програма за провеждане на шестите Септемврийски литературни дни, на вечер, посветена на
Тома Измирлиев по случай 80 години от рождението му; с поздравления по случай 1 май; делегатска карта
на Боров за Третия конгрес на СБП; със сведения за работните комисии на Третия конгрес на Съюза; с
покана да присъства на вечерята по случай приключване работата на Третия работен конгрес на СБП; визитна картичка на Слав Караславов; със сведение за отложено заседание; с поздравления за Нова година.
А.е. 2036, л. 212–294; 37 док.; 8 февр. 1979...20 дек. 1979 г.; писма, покани, телеграми, картички,
визитни картички и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров
– С.
Със сведения за дневния ред на предстоящата Национална конференция на СБП; да присъства на
тържествено събрание по случай 100 години от смъртта на Л. Каравелов; със сведение за дневния ред на
предстоящо организационно партийно събрание; за вечер, посветена на 80-годишината от рождението на
Николай Фол, и за събрание на секция „Белетристи“; със сведение за дневния ред на годишното отчетно
събрание; да присъства на общосъюзно събрание, на обсъждания, организирани от секция „Критици“, и
на вечер, посветена на писателя Арманд Барух; със сведение за графика за летуване на съюзните членове;
с поздравление по случай 1 май; относно продажбата на билети за представленията, включени в заключителния етап на Шестия национален преглед на българската драма и театър; за посещение на завода по
роботика „Берое“ и енергийно-промишления комплекс „Марица – Изток“ в Стара Загора; да присъства на
тържествено честване на Богомил Райнов, на тържествено събрание по случай 70-годишнината на Димитър Димов и на юбилейно тържество на писателя Атанас Душков; с поздравления по случай 9 септември;
визитна картичка на Пантелей Зарев; във връзка с подадена молба за жилище; с покана за голямата заключителна вечер на дните на в. „Литературная газета“, на творчески отчет на Кабинета на младия писател;
със сведения за произведенията, които ще бъдат засегнати в докладите; да участва в научна конференция,
посветена на 70-годишнината от рождението на Н. Вапцаров; относно новогодишното тържество; да присъства на творческа вечер на Лиляна Стефанова; за протестен митинг срещу решението на НАТО за разполагане на ядрено оръжие на територията на Европа.
А.е. 2036, л. 295–300; 3 док.; 26 дек. 1980, 31 дек. 1980 г.; поздравителна картичка, визитни картички и пликове – печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; визитни картички на Евтим Евтимов и Любомир Левчев.
А.е. 2036, л. 301–403; 49 док.; 9 ян. 1981...31 дек. 1981 г.; писма, покани, телеграми, картички,
визитни картички и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров
– С.
С молба да попълни и изпрати анкетен лист, във връзка с предстоящите отчетно-изборни събрания;
с покана да присъства на отчетно-изборно събрание на секция „Критици“, на организационно партийно
събрание и на поетичен рецитал „Здравей комунизъм“; относно добавки към пенсиите, по-ниски от 170
лв.; със сведения за провеждането на открити партийни събрания; във връзка с организирани екскурзии от
Творческия фонд при СПБ; относно графика за летуване на съюзните членове; да присъства на литературно-художествена вечер, посветена на 60-годишнината от първата среща на Вл. Ил. Ленин и Г. Димитров, и
на прегледа на детското литературно творчество; със сведение за Априлската литературна дискусия’81; с
поздравления по случай 1 май, 24 май и 9 септември; със сведения за Бобовдолските културни празници;
визити картички на Евтим Евтимов, Любомир Левчев, Николай Зидаров; да присъства на поклонението
на гроба на Иван Вазов и на гроба на Минко Николов; с молба да предаде произведение с афористичен
характер, във връзка с 1300-годишнината на България; за голяма литературна вечер по случай дните на в.
„Литературная газета“ и юбилейно тържество на Пантелей Зарев; във връзка с абонамента на сп. „Съвременник“; да присъства на поетичен рецитал; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2036, л. 404–455; 22 док.; 1 апр. 1982...27 дек. 1984 г.; писма, покани, телеграми, картички,
визитни картички и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че докладите за Априлската литературна дискусия’82 са на разположение; пропуски
за манифестации; да присъства на тържественото честване на 75-годишнината на Хаим Бенадов и на пред211

ставяне на книгата на Иван Давидков „Око на птица“; с поздравления по случай Нова година, 1 май и 24
май; адрес на Боров във връзка с отпечатване на ново съюзно тефтерче; програма за развитие на литературната критика; със сведение, че е удостоен с юбилеен медал.
А.е. 2036, л. 456–520; 44 док.; [ян.] 1985...[дек. 1985] г.; писма, програми, покани, картички, визитни картички и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
Месечни програми на СБП със сведения за дата и час на събитията, за предстоящо отчетно-изборно събрание, за общосъюзно и открито партийно събрание; със сведение за редовен годишен курс за повишаване квалификацията на водачи на МПС; относно ремонт на Здравния пункт; да присъства на среща
разговор с Л. Левчев, организирана от секция „Критици“ и на Априлска литературна дискусия’85; със сведения за програмата на дискусията; относно графика за летуване на съюзните членове; с поздравления по
случай 1 май и 24 май; визитни картички на Георги Костантинов, Л. Левчев, Ев. Евтимов; за заседание на
секция „Критика“, на което ще се обсъждат някои критически публикации в периодичния печат; относно
организирана екскурзия до Лондон, Брюксел и Амстердам; за тържествено честване на 75-годишнината на
Иван Аржентински, на 75-годишнината на Любомир Огнянов-Ризор и 60-годишниата на Атанас Наковски;
за вечер, посветена на Марк Твен; относно абонамент за в. „Народна култура“; да присъства на тържествено честване на 60-годишнината на Михаил Маринов, на Климент Цачев и на творческа вечер по случай
50-годишнината на Никола Инджов; с поздравления за Нова година; със сведение за предновогодишна
среща на секция „Критици“.
А.е. 2036, л. 521–547; 14 док.; апр. 1986...22 дек. 1987 г.; писма, покани, картички, визитни картички и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на коктейл по случай завършването на Априлската литературна дискусия’86; с поздравления по случай 1 май и 24 май; визитни картички на Г. Константинов, Л. Левчев; със
сведение за организационно събрание на секция „Критика“; с поздравления по случай Нова година; със
сведение за традиционната предновогодишна среща разговор с Л. Левчев.
А.е. 2036, л. 548–557; 7 док.; б.д.; писма, покана, визитни картички и плик, решение, бележки –
машиноп., печатно; Съюз на българските писатели – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на учредителното събрание на Комитет за честването на 100-годишнината
от раждането на Любен Каравелов и на литературна вечер, посветена на дните на съветската култура в
България; визитни картички на Николай Зидаров и Исак Зилберщейн; със сведение за заседание на комисията за подбор на книги при Българския писателски съюз; проекторешение от събрание на Съюза във
връзка с култа към личността, бележки на Боров за изказване на същото събрание.
А.е. 2037, л. 1–2; 1 док.; 26 окт. 1921 г.; позив и плик – печатно; Съюз на българските студентски
дружества в Германия – Берлин до Т. Боров – С.
Във връзка с издаване на списание, орган на Съюза.
А.е. 2038, л. 1–54; 7 док.; 20 юли 1934...6 юни 1973 г.; писма, покана, брошура и пликове – машиноп., печатно; Български туристически съюз – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с издаването на юбилеен Алеков сборник, по повод 35 години от основаването на туристическото дружество „Алеко Константинов“, с покана да напише статия за сборника; със сведения за
създадения Културно-просветен комитет, с молба да съдейства на дейността на Комитета като предостави
снимки, описания, пътеписни бележки или статия; с молба да се включи в състава на учредения излетен
комитет; с покана да стане член на Културно-просветния комитет и да вземе участие в неговата предстояща дейност; със сведение за предстоящо обсъждане на туристическа литература и покана да вземе участие в обсъждането; „Туристическата литература. Доклади за обсъждането й“.
А.е. 2039, л. 1–23; 10 док.; 18 дек. 1956...18 септ. 1967 г.; писма, покани и пликове – машиноп.,
печатно; Съюз на българските художници – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на откриването на юбилейната художествена изложба на Елисавета Консулова-Вазова, на изложбата на художника керамик Георги Бакърджиев и на изложба на репродукции от
издателство „Зееман“ – Лайпциг; със сведение, че е включен в Комитета за честване 60-годишнината на
Александър Жендов, с молба да напише в ежедневната преса материал по случая; със сведение за честването на 60-годишниата на Ал. Жендов; с покана да посети първата самостоятелна изложба на Георги
Пенчев; с молба да напише материал в пресата по случай юбилейната изложба на проф. Марко Марков; с
покана да присъства на паметна вечер по случай 10-годишнината от смъртта на Ал. Жендов; за откриването на юбилейна изложба на Ал. Миленков.
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А.е. 2039, л. 24–41; 4 док.; 7 септ. 1971...11 ноем. 1971 г.; писмо, покани, брошура и пликове – машиноп., печатно; Съюз на българските художници – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на откриването на юбилейна изложба на Добри Добрев; със сведения за
юбилейна изложба на Николай Шмиргела; с покана да вземе участие със статия или спомен в предстоящото честване на 70 години от рождението на Ал. Жендов.
А.е. 2039, л. 42–79; 17 док.; 27 ноем. 1981...14 май 1986 г.; покани, картички и пликове – печатно;
Съюз на българските художници – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на изложбата и на коктейла, посветени на 50-годишнината от основаването на Дружеството на новите художници; за юбилейно честване на Илия Бешков и на Борис
Ангелушев; да присъства на вечер, посветена на Ал. Жендов; с поздравление по случай Нова година; за
юбилейната изложба на Васил Стоилов; с покана за честване на Владимир Рилски; да присъства на изложба на членовете на СБХ, посветена на VI конгрес на СБХ и на откриването на обща художествена изложба
„Април – 1876“; за четвъртото биенале на българския театрален плакат, на изложба на илюстрацията и
изкуството на българската книга и на обща художествена изложба „Човек и природа“.
А.е. 2040, л. 1; 1 док.; 2 септ. 1935 г.; писмо – машиноп; Съюз на дружествата на художниците в
България – С. до редакцията на сп. „Подслон“ [Т. Боров] – С.
Във връзка с деветата обща художествена изложба, дело на СБХ, с молба да отразят събитието в
сп. „Подслон“.
А.е. 2041, л. 1–2; 2 док.; 11 юли 1942 г.; покана, бележка – печатно, ръкоп.; Общ съюз на запасното войнство – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на Ботева вечер, организирана по повод 66-годишнината от подвига на поета; семейното присъствие е задължително.
А.е. 2042, л. 1–2; 1 док.; 18 ноем. 1985 г.; покана – печатно; ЦК на ДКМС – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото честване на 50-годишнината от рождението на Владимир Башев
А.е. 2043, л. 1–11; 11 док.; 11 апр. 1945... 25 ян. 1955 г.; покана, писма, сметко-разписка – машиноп., печатно; Съюз на научните работници – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на организационно събрание; да се яви в канцеларията на Съюза във връзка със снабдяването на членовете с дрехи и обувки; със сведение за датата и мястото на сказката „Българската книга
– развой и днешно състояние“, която той ще изнесе; със сведение, че е включен в състава на комисия, която
да подбере ръкописи и печатни материали във връзка с уреждането на национална изложба на съпротивата
в България; с покана да присъства на сказката на д-р Н. Меворах „За „свободата“ в Америка“; възлагат му
да изготви беседа на тема „Ботев знаме на антифашистката борба“; сметко-разписка за хонорар за доклада
му „Христо Ботев и днешна България“; със сведение, че трябва да представи в срок отчета за научната и
обществено-политическата си дейност и членската си карта за подмяна, както и да плати членския си внос;
във връзка с отчета на дейността му.
А.е. 2043, л. 12–31; 14 док.; 9 май 1960... 24 дек. 1963 г.; писма, покани, картички и пликове –
машиноп., печатно; Съюз на научните работници – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че дължи членски внос за две години; с поздравления по случай Нова година; с
поздравление по случай 60-годишнината му; с покана да присъства на коктейл, по случай заседанията на
бюрото и редколегията на световната федерация на научните работници; със сведение за организирана
среща на български научни работници с полския историк журналист Е. Менцелевски; за учредителното
събрание на есперантската секция и със сведения за дневния ред на събранието; за организираните екскурзии за съюзните членове; да присъства на вечер, посветена на 85 години от Освобождението на България;
за лекцията на Ат. Атанасов на тема „Проблемата за международен език“ и на лекцията на Мириам Нович
от Израел на тема „Въстанието във Варшавското гето“; с поздравления за Нова година.
А.е. 2043, л. 32–45; 11 док.; 7 ян. 1964...11 ноем. 1964 г.; писма, покани – машиноп., печатно;
Съюз на научните работници – С. до Т. Боров – С.
С искане да представи в указания срок отчета за научната си дейност; със сведения за организирани
екскурзии и за предстоящи общи събрания на Историко-филологическата секция на Съюза; да присъства
на тържествено честване на 60-годишнината на Михаил Геновски; със сведения за организирано летуване
на съюзните членове; във връзка с откриването на щанд на Пловдивския панаир от Дирекцията за защита
на авторското право, с молба да предостави екземпляр от издадени в чужбина книги; да посети цикъл от
213

лекции „За постиженията на българската наука“; за доклад на тема „Постиженията на съветската наука в
областта на астронавтиката“ и за лекцията на Христо Будевски на тема „Българо-съветски литературни
връзки“; да присъства на тържествена юбилейна вечер, посветена на 20-годишнината от основаването на
Съюза.
А.е. 2043, л. 46–55; 8 док.; 19 окт. 1965...22 юли 1973 г.; писма, покани, бележка и пликове – машиноп., печатно; Съюз на научните работници; сина му – С. до Т. Боров – С.
Напомнят му, че не е изплатил дължимия членски внос; със сведение, че е определен от ръководството на секцията да вземе участие в провеждането на Ден на науката в българската армия; да присъства на
цикъл от лекции, посветен на 50-годишнината от ВОСР; за тържествена вечер, посветена на 90-годишнината
от освобождението на София; приканват го да изплати в най-кратък срок дължимия членски внос; с молба да
предостави биографични данни във връзка с награждаването на членове на Съюза; за събрание, посветено
на борбата срещу буржоазната идеология в науката; бележка от сина му във връзка с командировка.
А.е. 2043, л. 56–101; 22 док.; 22 ян. 1979...18 дек. 1979 г.; писма, покани, въпросник, разписка,
бележка, пликове – машиноп., печатно; Съюз на научните работници – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров
– С. до Цеко Торбов – С.
Със сведения за събрания на секция „Военна история“ и на Историко-филологическата секция при
Съюза; във връзка с въвеждането на единна информационна система за съюзните членове му изпращат
въпросник, който трябва да попълни; въпросник с биографични и професионални сведения; за конференцията на научните дружества, колективни членове на Съюза; във връзка с 60-годишнината на Унгарската
съветска република; за честването на 70-годишнината на Димитър Братанов; чернова на текст за телеграма
от Боров с поздравления по случай 80-годишнината на Цеко Торбов и разписка за изпратената телеграма;
за паметна вечер, по случай 90-годишнината от рождението на Никола Агънски; да присъства на рецитал
по Вазовите „Легенди при Царевец“; сведения за възможностите за почивка в международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри“ във Варна.
А.е. 2043, л. 102–132; 14 док.; 19 ян. 1981...12 юни 1981 г., б.д.; писма, програми, покани, пощ.
карта и пликове – машиноп., печатно; Съюз на научните работници – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на научна конференция на тема: „България и Балканите 681–1981“; програма за провеждането и на заседанията на конференцията, тематично разпределение по секции и кръгли маси; напомнят му, че не е изплатил членския внос, дължим за няколко години; да присъства на вечер, посветена на
100-годишнината от смъртта на Неофит Рилски; да присъства на цикъл беседи „Българската народна култура през вековете“; със сведение за проведения в Москва симпозиум, посветен на проблемите на висшето
образование и подготовката на научни кадри; програмата на симпозиума; за общото събрание на Съюза,
със сведение за дневния ред.
А.е. 2044, л. 1–8; 2 док.; 12 септ. 1962 г.; писмо, покана и плик – машиноп., печатно; Научно-технически съюз в България – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпращат покана за провеждане на научно-техническите срещи на XX международен мострен панаир в Пловдив; програма за провеждането на срещите.
А.е. 2045, л. 1–6; 4 док.; 29 авг. 1935...1 дек. 1937 г.; писма и пликове – машиноп.; Национален
съюз на спестовно-строителнителните кооперативни сдружения в България – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че планираното заседание се отлага; с покана да присъства на предстоящи заседания
и със сведение за дневния им ред.
А.е. 2046, л. 1; 1 док.; 28 септ. 1938 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Немски съюз на книгата – Берлин до Т. Боров – С.
Относно недоставени броеве на сп. Lestunde, със сведение за абонамент.
А.е. 2047, л. 1; 1 док.; 2 май 1949 г.; писмо – машиноп.; Общ работнически професионален съюз
– С. до Т. Боров – С.
С молба да предаде ръкописа на лекцията „Кратка история на българската библиография“ за печат.
А.е. 2048, л. 1–5; 3 док.; юни 1945, 18 дек. 1948, б.д.; покани, писмо и плик – печатно, машиноп.;
Общ студентски народен съюз – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на учредителния конгрес и на тържественото откриване на студентска библиотека-читалня; за 24-майско тържествено събрание.
214

А.е. 2049, л. 1–12; 11 док.; 8 май 1938...5 юни 1940 г.; покана, писма и плик – машиноп.; Съюз на
периодичния печат в България – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на общо извънредно събрание и на организирана семейна другарска вечеря; със сведение за общо извънредно събрание и дневния му ред; уведомяват го, че е одобрен уставът на Посмъртната каса на Съюза; относно членския внос; с молба към всички членове на Съюза да внесат сумата от 5550
лв. за закупуване на хартия; със сведение, че е учреден Комитет в защита на българската книга; относно
организирана Седмица на книгата; с искане да попълни изпратения въпросник; за новото управително
тяло на Съюза; с покана за вечеря по повод патронния празник на Съюза; със сведение, че вечерята се
отлага.
А.е. 2049, л. 13–24; 10 док.; 20 февр. 1942...3 дек. 1942 г.; писма – машиноп.; Съюз на периодичния печат в България – С. до Т. Боров – С.
Със сведение за настоящите инициативи и прояви на Съюза; материал по повод 100-годишнината на първото българско периодично списание „Любословие“; за подготовката на подвижна изложба на
периодичния печат в Македония и екскурзия в Македония; относно сведения, необходими за картотеката
на Дирекцията на националната пропаганда; във връзка с получаването на снабдителна книжка, участие
в Международната мострена изложба във Варна, Съюзната картотека и др.; със сведение, че Д. Шишков
дарява на Съюза сумата от 3000 лв.; с молба членовете на Съюза да съобщят от какво количество, вид и
формат хартия се нуждаят за посочените в писмото месеци; за новото управително тяло на Съюза; относно
снабдяването с хартия.
А.е. 2049, л. 25–33; 9 док.; 2 март 1943...18 апр. 1945 г., б.д.; писма, съобщения, вносни бележки
– машиноп., печатно; Съюз на периодичния печат в България – С. до Т. Боров – С.
Относно съхранение и разпределение на хартия и необходимите икономии на хартия; за определяне
на цени за периодичните издания, за патента за 1944 г., за членския внос към Съюза и новия магазин на кооперация „Периодичен печат“; с молба да отговори на изпратените му въпроси, за дължима сума към касата
на Съюза; във връзка с телефонните постове на членовете на Съюза; празни бланки на вносни бележки.
А.е. 2050, л. 1–13; 8 док.; 5 апр. 1938...25 септ. 1939 г.; пощ. карта, писма и пликове – машиноп.,
печатно; Съюз на техническия и периодичен печат в България – С. до Т. Боров – С.
С молба да внесе дължимите суми в съюзната каса и да даде писмено мнението си по Закона за
печата; да попълни приложения формуляр; относно липсващи броеве от негово издание; относно организацията и провеждането на X юбилеен конгрес на Международната федерация на техническия и периодичен печат; за подаването на декларации за определяне на патентния данък за 1940 и 1941 г.; непопълнена
бележка за членство; със сведение, че ще излезе юбилеен сборник по повод 10-годишнината на Съюза, с
молба да си закупи екземпляр.
А.е. 2051, л. 1–3; 1 док.; 29 март 1979 г.; покана и плик – печатно; Съюз на преводачите в България – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на вечер, посветена на преводното дело на Д. Подвързачов, Г. Михайлов и Хенри
Левенсон.
А.е. 2052, л. 1; 1 док.; 21 май 1945 г.; писмо – машиноп.; Съюз на служителите при Българската
земеделска и кооперативна банка – С. до Т. Боров – С.
С молба да внесе дължимата сума за зеленчукови консерви.
А.е. 2053, л. 1–3; 2 док.; [1932 г.], б.д.; покани и плик – машиноп.; Съюз на трудово-борческите
писатели в България – С. до Т. Боров – С.
С призив да участва в подготвяния голям международен конгрес против Втората световна война,
поканата съдържа текста на апел от Анри Барбюс и Ромен Ролан; общогражданско събрание за обсъждане
мерките за борба срещу изготвения от правителството законопроект за печата.
А.е. 2054, л. 1–2; 1 док.; б.д.; картичка и плик – печатно; Юношески туристически съюз в България – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2055, л. 1–2; 1 док.; 29 ноем. 1927 г.; писмо-циркуляр – машиноп., фр. ез.; Съюз на френските писатели и журналисти – Париж до Т. Боров – С.
Обръщение до членовете на Съюза на писателите и журналистите в България за амнистия.
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А.е. 2056, л. 1; 1 док.; [кр. на 1948 или нач. на 1949 г.]; поздравителна картичка – печатно; Централен кооперативен съюз – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай новата 1949 година.
А.е. 2057, л. 1–3; 1 док.; 15 февр. 1934 г.; покана и плик – печатно, чеш. ез.; Съюз на чехословашко-българска взаимност – Прага до Т. Боров – С.
Да присъства на изложба на българската книга в Прага.
А.е. 2058, л. 1–3; 2 док.; [дек.] 1935 г.; визитни картички и плик – печатно, ръкоп.; Борис Табаков, Александра Табакова – Лом до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Рождество Христово и Нова година.
А.е. 2059, л. 1–2; 1 док.; 17 окт.; покана и плик – печатно; Иван Табаков – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на XV самостоятелна изложба на Иван Табаков.
А.е. 2060, л. 1–5; 3 док.; 14 ян. 1965, 1 март 1965 г.; писма, молба и плик – ръкоп.; Леса Табакова
– Лом до Т. Боров – С.
Във връзка с изготвена от нея библиография и монография за Недю Жеков, с молба да ѝ помогне
да се отпечата поне библиографията; към писмото е приложена молба до директора на Библиографския
институт описът да бъде поместен в „Известия на Библиографическия институт“.
А.е. 2061, л. 1–14; 8 док.; 1931...27 ян. 1970 г., б.д.; визитни картички, телеграма, некролози и
пликове – печатно, машиноп.; Табакови, Икономови, Бугарчеви – Лом, С., Пловдив до Т. Боров – С.
С покана да им гостува; с поздравления по случай имения му ден; некролог на Екатерина Табакова; с пожелания за Рождество Христово и Нова година; некролог на Симеон Табаков; с поздравления по
случай имения му ден; некролог на Цветана Табакова.
А.е. 2062, л. 1; 1 док.; 7 март 1941 г.; телеграма – машиноп.; Цв. Табакови – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай именния му ден.
А.е. 2063, л. 1–2; 1 док.; 23 февр. 1976 г.; писмо и плик – ръкоп.; М. Танева – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да ѝ се обади по телефона във връзка с картини на Никола Танев, откупени от Земеделска банка.
А.е. 2064, л. 1–2; 1 док.; 3 май 1931 г.; известие и плик – печатно; Тодор Танков – С. до Т. Боров – С.
Със сведение за адреса им и датата на венчавката им.
А.е. 2065, л. 1–4; 2 док.; [1947 г.], септ. 1956 г.; визитна картичка, покана и пликове – печатно;
Милко Тарабанов – С. до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай имения му ден; да присъства на коктейл в чест на Лутер Харис Еванс,
главен директор на ЮНЕСКО.
А.е. 2066, л. 1–2; 1 док.; 6 ян. 1938 г.; визитна картичка и плик – печатно; Никола Тарашманов
– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Рождество Христово и Нова годиа.
А.е. 2067, л. 1–4; 2 док.; 12 юли 1959 г., [1969] г.; покани и пликове – машиноп.; Христо Тасев –
С. до Т. Боров – С.
Да присъства на срещи по случай 40 години и по случай 50 години от завършването на Втора мъжка гимназия в София.
А.е. 2068, л. 1; 1 док.; 28 февр. 1931г.; картичка – ръкоп.; Ст. Тасева – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
– С.

А.е. 2069, л. 1; 1 док.; 10 март 1960 г.; телеграма – машиноп.; Веселин Таслаков – С. до Т. Боров
Изказва му своите съболезнования.
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А.е. 2070, л. 1–2; 1 док.; 1 ян. 1949 г.; визитна картичка и плик – машиноп.; Ангелина Ташева
– С. до Т. Боров – С.
Честити му Нова година.
А.е. 2071, л. 1–2; 1 док.; 29 май 1956 г.; покана – печатно; Театър – Лом до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото честване на 100-годишнината на българския театър.
А.е. 2072, л. 1–9; 3 док.; 29 юни 1971...9 ноем. 1971 г.; покани и пликове – печатно; Театър на
народната армия – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на премиерите на пиесите „Голямата печалба“; „Маскарад“ и „Жажда“.
А.е. 2073, л. 1–30; 10 док.; 12 ян. 1966...12 ян. 1967 г.; покани и пликове – печатно; Театър „Народна сцена“ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на премиерите на пиесите „Табакера 18 карата“; „Физици“; „Добряци“; „От ума си
тегли“; „Дните на комуната“; „Съдбоносната 21-ва“.
А.е. 2074, л. 1–2; 1 док.; дек. б.г.; покана и плик – машиноп.; Театър на поезията и естрадата – С.
до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото представление на спектакъла „Еснафи“.
А.е. 2075, л. 1–2; 1 док.; 29 дек. 1959 г.; картичка и плик – печатно; Държавен сатиричен театър
– С. до Т. Боров – С.
Честитят му новата 1961 година.
А.е. 2076, л. 1–7; 4 док.; 3 май 1955...9 март 1976 г.; покани и плик – печатно; Държавен музикален театър „Стефан Македонски“ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на премиерата на оперетата „Айка“, на българската музикална пиеса „Бунтовната
песен“, на премиерата на оперетата „Златната долина“ и на музикалната комедия „Неспокойни сърца“.
А.е. 2077, л. 1; 1 док.; 22 март 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; Александър Теодоров-Балан – С. до
Т. Боров – С.
Във връзка с развитието и разпространението на „Българска книга“.
А.е. 2078, л. 1–6; 4 док.; 8 юни 1919...31 ян. 1946 г.; писма, пощ. карта, бележка и плик – ръкоп.;
Ана Теодорова – С. до Т. Боров – Лом, С.
Относно книгата „Жизнь растении“; във връзка с уреждането на квартира за Боров в София; със
сведение, че му е изпратила книга по г-жа Русчева; с молба да помогне за отпечатването на стихосбирката
на Димитрина Антонова.
А.е. 2079, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Мара Камерани-Теодорова – Рим до [Т.
Боров – С.].
Без текст.
А.е. 2080, л. 1–9; 3 док.; дек. 1983...30 дек. 1986 г.; поздравителни картички и пликове – печатно,
ръкоп.; Петър Терзийски, Тихомира Бъчварова – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2081, л. 1–2; 1 док.; 12 юни 1922 г.; бележка и плик – ръкоп., [Тилов] – С. до Т. Боров – С.
С молба да му изпрати абонаментната книга.
А.е. 2082, л. 1; 1 док.; 15 дек. 1959 г.; поздравителна картичка – печатно, машиноп., ръкоп., нем.,
ез. [Ернст Тилчке] – Виена до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2083, л. 1; 1 док.; 5 авг. 1917 г.; картичка – печатно, ръкоп.; Тинка – б.м. до Т. Боров – Лом.
Съобщава му кога ще пристигне в Лом.
А.е. 2084, л. 1; 1 док.; 15 авг. 1938 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Нед. Тинчев – Сухиндол до
Т. Боров – С.
Във връзка с желанието на Боров да се ознаменува с нещо пребиваването на Смирненски в Сухиндол.
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А.е. 2085, л. 1–6; 2 док.; 2 ноем. 1974 г., б.д.; преписка – печатно, ръкоп., Петко Тихолов – С. до
Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Петко Тихолов – С.
Покана да присъства на юбилейното честване на 70-годишнината на Петко Тихолов; Боров го поздравява по случай 70-годишнината му.
А.е. 2086, л. 1; 1 док.; 30 апр. 1932 г.; картичка – ръкоп.; Тодор – Оршова, Румъния до Т. Боров – С.
Поздравява го от Оршова и споделя впечатления.
А.е. 2087, л. 1–3; 1 док.; 13 март 1949 г.; писмо и плик – ръкоп.; Тодор – Велико Търново до Т.
Боров – С.
Изказва възхищението си от първия Годишник на българския библиографски институт.
А.е. 2088, л. 1–2; 1 док.; 1943 г.; визитна картичка и плик – печатно, машиноп.; Любен Тодоринов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2089, л. 1–2; 2 док.; 12 май 1950 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Ангел Тодоров – С. до Т. Боров – [С.].
Със сведение, че му връща книгата за псевдонимите; съобщава му, че от в. „Работническо дело“ му
възлагат да напише статията „Да изчистим нашите библиотеки от фашистка реакционна и империалистична литература“ׅ.
А.е. 2090, л. 1–2; 1 док.; 16 дек. 1981 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., фр. ез.; Борис
[Тодоров] – Париж до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай Нова година.
А.е. 2091, л. 1; 1 док.; 6 март 1919 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Величко Тодоров – Лом
до Т. Боров – [С.]
Поздравява го по случай имения му ден.
А.е. 2092, л. 1–3; 2 док.; 7 окт. 1932 г., 28 апр. 1933 г.; писма и плик – ръкоп.; Димо Тодоров – С.
до Т. Боров – С.
Във връзка с преведена сума; със сведение, че му изпраща 39 екземпляра от книгата си и сметко-разписка.
А.е. 2093, л. 1–12; 8 док.; 22 ноем. 1941...17 авг. 1949 г.; пощ. карти, картички, писма и пликове
– ръкоп.; Иван Тодоров – С., Белоградчик, Варна до Т. Боров – Варна, С.
За здравословното му състояние; със сведение, че Цветан Попов го е търсил по телефона; с поздрави от Белоградчик; споделя впечатленията си от пътуването по р. Дунав с параход; за пътуването си до
Варна, споделя ежедневието си там, моли да му изпратят още пари.
А.е. 2093, л. 13–31; 13 док.; 14 юни 1951...22 апр. 1959 г.; пощ. карти, картички, брошура, писма
и пликове – ръкоп., печатно; Иван Тодоров, Людмила Тодорова – Лом, Свищов, Габрово, Сталин
(дн. Варна), Велико Търново, Дубна, Русия, Москва до Т. Боров – С.
Разказва за пътуването си с влак до Лом и за това до Свищов с параход; за турнира по шахмат в
Габрово; за проваленото изкачване до вр. „Св Никола“, за ежедневието му в Габрово; за посещението на
Варна със Станчо Чолаков и неговата съпруга; с поздрав от Велико Търново; с поздравления по случай
рождения му ден, кани го на гости в Дубна; за отпътуването на двама негови колеги – Логунов и Соловьов
до България и с молба да се срещне с тях; за престоя на майка му и брат му в Москва, за предстоящото им
посещение на Ленинград.
А.е. 2093, л. 32–55; 18 док.; 25 ян. 1961...30 ян. 1968 г.; картички, писма и пликове, телеграми –
ръкоп., машиноп; Иван Тодоров, Людмила Тодорова – Дубна, Русия, Москва до Т. Боров – С., Стокхолм; Т. Боров – С. до Иван Тодоров – Дубна, Русия.
С поздравления по случай рождения му ден; честитят му ордена „Кирил и Методий“; със сведение,
че са получили приложението на Годишника на ББИ, посветено на Боров; насърчава го в решението му
да напусне ББИ; с поздравления за Нова година; с молба да услужи на Малеев, служител от посолството
в Москва, като му изпрати библиография за М. Горки; Боров му съобщава, че изпраща исканата библиография, като се надява Малеев чрез своя високопоставен сродник да помогне ББИ да не бъде закрит; за
посрещането му в София и за конференцията, в която участва.
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А.е. 2093, л. 56–79; 19 док.; 26 ян. 1972...10 апр. 1979 г.; картички, писма и пликове, визитни
картички, бележки – ръкоп.; Иван Тодоров, Людмила Тодорова – Дубна, Русия, Принстън, САЩ,
Вашингтон, С. до Т. Боров – С.
С поздравления за Нова година, за гостуването на Начо Папазов в Дубна; съобщава му, че Герасимова
от Съюза на българските писатели го е търсила във връзка с Христо Радевски; визитни картички на Андрю
Джорджи и Пол Хорецки; със сведение, че проф. Джорджи желае да се срещнат, и бележка на Боров във
връзка с тази среща; телефонен номер и приемно време на акад. Йорданов; за пътуването му до Ню Йорк
с Тошко; с препоръка за превод на книга и плановете му за написване на монография на руски език; с поздрав от Вашингтон, където гостуват на сем. Хорецки; с поздравления за Нова година и сведения за адреса
му във Франция; относно статия за сп. „Литературна мисъл“; във връзка с второто издание на „Мъдростта
на вековете“; за посешението на Иван Василев; във връзка със семейно тържество в Свищов; със сведение
за телефоните на колега от математическия институт.
А.е. 2093, л. 80–93; 10 док.; 15 дек. 1982...18 ян. 1987 г.; картички, писма и пликове, снимка –
ръкоп.; Иван Тодоров, Боряна – Москва, Мюнхен, Франкфурт, Хамбург, Германия до Т. Боров – С.
С поздравления за Коледа и Нова година; с поздравления по случай рождения му ден; с поздрави
от Мюнхен; описва пътуването до Хамбург, снимка от пицария в Триест.
А.е. 2093, л. 94–97; 3 док.; б.д.; бележка, картичка, телеграма – ръкоп., машиноп.; Иван Тодоров, Людмила Тодорова – Ню Йорк, Дубна, Русия, б.м. до Т. Боров – С.
Във връзка с писмо на Шойлев; с поздравления по случай Нова година и рождения му ден.
А.е. 2094, л. 1–2; 1 док.; 6 ян. 1948 г.; визитна картичка и плик – печатно, машиноп.; Кирил
Тодоров – С. до Т. Боров – С.
Честити му новата 1948 година.
А.е. 2095, л. 1–9; 5 док.; 11 окт. 1916...30 ноем. 1916 г.; картички, писма и пликове – ръкоп.; Никола Тодоров – С. до Т. Боров – Лом.
С поздрав от София; не намерил исканите от Боров батерии, поздравява го от името на Борис и
Адриан; с молба да му изпрати кънките; да му изпрати двете части на книгата „Дон Кихот“; интересува се
от ежедневието му в Лом и му разказва за своето ежедневие в София.
А.е. 2095, л. 10–30; 12 док.; 7 ян. 1917...27 дек. 1917 г.; картички, писма, пощ. карти и пликове –
ръкоп., бълг. и нем. ез.; Никола Тодоров – С., Лом до Т. Боров – Лом, Русе.
Със сведение за изпратени книги; за ежедневието му в София; очаква откриването на Народния
театър; за новите книги, които си е купил, за литературата, която изучават в училище; с поздрави от Лом;
със сведение, че са му изпратили пари за наема; по семейно-битови въпроси; относно коледните и новогодишни празници.
А.е. 2095, л. 31–49; 11 док.; 3 март 1918...12 окт. 1919 г.; картички, писма, пощ. карти и пликове
– ръкоп.; Никола Тодоров – С., Лом до Т. Боров – Русе, С.
Със сведение за изпратени партитури, упреква го за намерението му да учи във военно училище;
с поздравления по случай имения му ден; относно заключението на донаборната комисия; за музикалната
им подготовка, относно желанието му да учи във военно училище; очакват го за великденските празници;
за студията „Национална литература“; с молба да му купи посочените номера от музикалната библиотека
и няколко струни.
А.е. 2095, л. 50–83; 18 док.; 14 ноем. 1920...17 окт. 1928 г.; картички, писма, пощ. карти, визитна
картичка и пликове – ръкоп., бълг и нем. ез.; Никола Тодоров – С., Лом, Берлин, Ризенгебирге, Костенец; Ломско гражданско читалище „Постоянство“ – Лом до Т. Боров – С., Лом.
С молба да му купи струни; да му купи 5-та годишнина от „Естествознание и география“; от Ломското читалище го търсят, за да върне книгите, които е взел за ползване, приложени в писмото му изпраща
и поканите от читалището за връщането на книгите; книгата, която Боров очаква за ваканцията си в Ризенгебирге; изпратил му исканата книга; по семейно-битови въпроси; за ежедневието му в Берлин; поздравява
го от Берлин с картичка с неговия лик; по парични въпроси; за пътуването му до Чехия; с поздрави от Илза,
Марга и Вера; поздравява го от Костенец.
А.е. 2095, л. 84–95; 6 док.; 16 окт. 1936...24 септ. 1968 г.; картички, писмо, визитни картички и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Никола Тодоров – Берлин, С., Варна до Т. Боров – С., Лом.
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С поздрав от Берлин; по семейно-битови въпроси; с поздравления по случай имения му ден; поздрави от курорта „Дружба“, където са на почивка.
А.е. 2095, л. 96–107; 6 док.; 13 дек. 1974...14 ян. 1985 г.; писмо, известия и пликове – ръкоп., печатно; Никола Тодоров – Варна, С. до Т. Боров – С.
За условията в санаториума край Варна, където е на почивка; със сведения за панихиди в памет на
съпругата му Анка Тодорова и на сестра му Вера Тодорова.
А.е. 2095, л. 108–116; 8 док.; б.д.; визитни картички, бележки, телеграма и пликове – ръкоп.,
печатно; Никола Тодоров – С., б.м. до Т. Боров – Лом, б.м.
Относно закупени книги; съобщава му, че правят ревизия в аптеката; във връзка с куфар за пътуване; с молба да услужи с книги на г-н Йовков; със сведение, че баба им е пристигнала; във връзка с организиран излет.
А.е. 2096, л. 1–3; 2 док.; б.д.; визитни картички и плик – ръкоп., печатно; Николай Ил. Тодоров
– С. до Т. Боров – [С.].
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2097, л. 1–2; 1 док.; 1940 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Тодор Тодоринов
– С. до Т. Боров – С.
Честити му Коледа и Нова година.
А.е. 2098, л. 1–9; 6 док.; 13 юли 1971...25 юли 1977 г., б.д.; поздравителни картички, писмо, бележка и пликове – ръкоп.; Тодор Тодоров – [Трапани], Италия, С., Варна до Т. Боров – С.
За пътуването им до Локарно; честити му рождения ден; с пожелания по случай Коледа и Нова
година; с поздрав от курорта „Златни пясъци“, където са на почивка; честити му имения ден; със сведение,
че са го търсили Светла Гюрова и Любен Атанасов.
А.е. 2099, л. 1–5; 3 док.; [1964], 11 окт. 1965 г., б.д.; телеграми и пликове – машиноп.; бълг. и нем.
ез.; Тодоров – Цойтен, Германия, Русе до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; със сведение, че пристига в сряда сутрин; с поздравления
по случай рождения му ден.
А.е. 2100, л. 1–13; 13 док.; 20 май 1908...3 март 1914 г.; поздравителни картички, телеграма –
ръкоп.; Цветан Тодоров – Оршова, Румъния, Лозенград, Одрин, Турция, Солун, Гърция, Лом до Т.
Боров – Лом, С.
Поздравява семейството; честити му имения ден; честити му Възкресение Христово.
А. е. 2100, л. 14-45; 15 док.; 8 септ. 1917...30 дек. 1917 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.;
Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – Русе.
По семейно-битови и парични въпроси, споменават се брат му Никола Тодоров и сестра му Веска
Тодорова.
А.е. 2100, л. 46–97; 23 док.; 1 ян. 1918...8 юни 1918 г.; писма, пощ. карти, телеграма и пликове –
ръкоп.; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – Русе.
По семейно-битови и парични въпроси, споменават се брат му Никола Тодоров и сестра му Веска
Тодорова; относно трудното набавяне на храна и въвеждане на купони за месо; за здравословното му състояние; с поздравления по случай имения му ден; за здравословното състояние на баща му; има сведения
за цени на някои стоки.
А.е. 2100, л. 98–133; 18 док.; 1 ян. 1919...25 дек. 1919 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.;
Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
По семейно-битови и парични въпроси, споменават се брат му Никола Тодоров и сестра му Веска
Тодорова; със сведения за цени на някои стоки; за резултата му от матурата; за количествата захар и ориз,
които ще се дават на човек.
А.е. 2100, л. 134–165; 17 док.; 31 ян. 1920...29 дек. 1920 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.;
Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров, Веска Тодорова – С.
По семейно-битови и парични въпроси, споменават се брат му Никола Тодоров и сестра му Веска
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Тодорова; за трудното набавяне на захар; с поздравления по случай имения му ден; споменава се Антон
Димитров; разтревожени са, че брат му Ценко е напуснал училище, с молба да му повлияе да завърши
гимназия.
А.е. 2100, л. 166–190; 16 док.; 1 февр. 1921...31 дек. 1921 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
По парични въпроси; с поздравления по случай имения му ден; по семейно-битови въпроси; разтревожени са за здравословното му състояние и проблемите със сърцето; споменава се проф. Балабанов;
споменават се брат му Никола Тодоров и сестра му Веска Тодорова; съветва го да живее по-икономично;
споменава се Тодор Велев; със сведение за адреса на брат му Никола в Берлин; очакват да изпрати удостоверение от университета, за да се представи пред донаборната комисия в Лом.
А.е. 2100, л. 191–219; 20 док.; 8 ян. 1922...26 дек. 1922 г.; писма, пощ. карти, телеграми картичка
и пликове – ръкоп.; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом, Карлсбад, Германия до Т. Боров – С.
С поздрав за коледните и новогодишни празници; по семейно-битови въпроси; честитят ми имения
ден; по парични въпроси; упреква го, че е попаднал в лоша среда, която ще повлияе на неговото бъдеще; с
поздрав от Карлсбад, където майка му е на лечение; споменава се Стефан Пишурков.
А.е. 2100, л. 220–253; 20 док.; 10 ян. 1923...25 ноем. 1923 г.; писма, пощ. карти, телеграми и пликове – ръкоп.; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
По парични въпроси; за финансовите им затруднения и със сведение за размера на данъка за 1921
г., който трябва да платят; с поздравления за имения му ден; споменава се брат му Ценко Тодоров; упреква
го за големите му разходи; със сведения за Септемврийското въстание от 1923 г.; по семейно-битови въпроси.
А.е. 2100, л. 254–266; 7 док.; 10 ян. 1924...14 май 1924 г.; писма, пощ. карта, телеграма и пликове
– ръкоп.; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
Поздравяват го по случай коледните и новогодишни празници, споменава се сестра му Веска Тодорова; съобщават му, че трябва да се яви на трудова донаборна комисия в София; за братята му Никола
Тодоров и Ценко Тодоров; по семейно-битови въпроси; с поздравления по случай имения му ден; с молба
да ходатайства пред учител по латински за сина на свещеник Никола Попдимитров.
А.е. 2100, л. 267–278; 8 док.; 2 апр. 1929...13 юли 1929 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.;
Цветан Тодоров – Лом до Т. Боров – С.
По семейно-битови и парични въпроси; със сведение, че му е изпратил исканото удостоверение; за
здравословното състояние на сестра му Вера Тодорова.
А.е. 2100, л. 279–312; 17 док.; 28 март 1930...22 дек. 1931 г.; писма, пощ. карти, телеграми, картичка и пликове – ръкоп.; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров, Харитина Тодорова – С.
По парични въпроси; поздравяват го за годежа му с Харитина; по семейно-битови въпроси; с поздравления по случай имения му ден; със сведение, че е подал заявлението, но е нужно той лично да се
отпише от Ломската община; относно глоба, наложена от Ломската община; споделя тежкото си финансово положение заради кризата; споменават се сестрите му Веска Тодорова и Вера Тодорова; относно
застраховки към Чиновническото дружество; получил разрешение за заем от Чиновническото дружество
в размер на 100000 лв.
А.е. 2100, л. 313–337; 16 док.; 19 март 1932...29 ноем. 1933 г.; писма, телеграми, полици и пликове – ръкоп.; печатно Цветан Тодоров – Лом до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; по финансови въпроси, с отчет за влога му в Ломската
Популярна банка; кани ги на официално тържество по случай 50-годишнината от постъпването му в аптеката; полица от Ломска Популярна банка на стойност 10 000 лв. със сведение за падежа; със сведение, че е
получил изпратените 250 лв.; с поздравления по случай имения му ден; по парични въпроси, към писмата
са приложени полици за сума от 10 000 лв. от Ломска Популярна банка със сведение за падежа; поздравяват ги по случай раждането на първия им син – Иван Тодоров.
А.е. 2100, л. 338–358; 14 док.; 20 ян. 1934...16 март 1935 г.; писма, телеграми, пощ. карти, полици
и пликове – ръкоп.; печатно Цветан Тодоров – Лом до Т. Боров – С.
Поздравяват внучето си Иван [по случай именния му ден]; по финансови въпроси, приложена е
полица за сума от 10 000 лв. от Ломска Популярна банка със сведение за падежа; съобщава му, че желае да
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вземе заем в размер на 500 000 лв.; изпраща му заявление и сума от 200 лв. във връзка с искания заем от
500 000 лв.; с молба да му съобщи адреса на Стоян Кинтишев; относно вноска в Земеделска кооперативна
банка; с поздравления по случай имения му ден; по финансови въпроси, приложена е полица за сума от
10 000 лв. от Ломска Популярна банка със сведение за падежа.
А.е. 2100, л. 359–375; 13 док.; 24 февр. 1936...1 дек. 1936 г.; писма, телеграми, пощ. карти полици
и пликове – ръкоп., печатно; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; по финансови въпроси, с приложени полици за сума
от 10 000 лв. от Ломска Популярна банка със сведение за падежа и за лихви; по семейно-битови въпроси,
споменава се брат му Ценко Тодоров.
А.е. 2100, л. 376–397; 16 док.; 30 септ. 1937...18 ноем. 1939 г.; писма, телеграми, пощ. карти и
пликове, писмо с приложение – ръкоп., машоноп., печатно; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом,
Пловдив до Т. Боров – С.; Никола Тодоров, Тодор Тодоров – Лом, С. до Страхил Каменов – С.
По финансови въпроси; с поздравления по случай имения му ден; чернова на писмо от Тодор Боров и брат му Никола до адвокат Страхил Каменов във връзка с поръчителско задължение на баща им; със
сведения за имотното състояние на Цветан Тодоров
А.е. 2100, л. 398–414; 12 док.; 15 март 1940...29 ноем. 1943 г.; писма, телеграми, пощ. карти, квитанция и пликове – ръкоп., печатно; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; по финансови и данъчни въпроси; със сведение, че му
изпраща исканото удостоверение; квитанция за внесена сума в размер на 300 лв.; лични въпроси.
А.е. 2100, л. 415–435; 11 док.; 16 ян. 1944... 23 окт. 1947 г.; писма, телеграми, пощ. карти и пликове – ръкоп., печатно; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом, до Т. Боров – С.
По лични въпроси; със сведения за здравословното състояние на майка му, за политическата му
принадлежност; с молба за ходатайство; с поздравления по случай имения му ден; за здравословното
състояние на съпругата му Харитина; във връзка с жилищната криза в дома им в Лом са настанени на
квартира двама милиционери, с молба да им помогне да се освободят от тези хора; за трудностите при
изпращането на колети с храна и снабдяването с хранителни продукти.
А.е. 2100, л. 436–459; 15 док.; 25 февр. 1948...22 дек. 1951 г.; писма, телеграми, пощ. карти и пликове, бележка – ръкоп., машиноп., печатно; Цветан Тодоров, Еленка Тодорова – Лом до Т. Боров – С.
По лични въпроси; с молба да се срещне с министъра във връзка с управлението на аптеката; относно изземването на аптеката и къщата им; за тежкото му финансово състояние след национализацията
на аптеката; с поздравления по случай именния му ден; бележка на Боров за направени разходи; във връзка
с поръчителското му задължение.
А.е. 2100, л. 460–477; 14 док.; 14 февр. 1952...17 юли 1954 г.; писма, телеграми, пощ. карти и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Цветан Тодоров – Лом до Т. Боров – С.
По лични въпроси; с поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2101, л. 1–23; 15 док.; 28 юли 1951...22 апр. 1959 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.; Цветан Тодоров (син), Иван Тодоров – Обзор, Сталин (дн. Варна), Дубна, Русия, Москва до Т. Боров – С.
Описват ежедневието си по време на почивката във Варна; със сведения за пътуването и гостуването при брат му в Дубна и Москва.
А.е. 2101, л. 24–52; 12 док.; 11 май 1964...1987 г.; писма, картички и пликове – ръкоп., Цветан
Тодоров (син) – Париж, Ардене, Италия, Ню Йорк, Варшава до Т. Боров – Упсала, Швеция, Стокхолм, С.
За живота му в Париж, за творческата му дейност и за отношението на французите и френските
власти към чужденците; с покана да му гостува в Париж; във връзка с продължаването на престоя му във
Франция; със сведения за лятната им почивка, споменават се децата им Борис и Леа; по лични въпроси;
с поздрав от Ню Йорк; споделя впечатленията си от романа на Яна Язова за Васил Левски; с поздрав от
Полша.
А.е. 2102, л. 1–3; 1 док.; 29 февр. 1918 г.; писмо и плик – ръкоп.; Ценко Тодоров – Лом до Т. Боров – Русе.
По лични въпроси.
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А.е. 2103, л. 1–8а; 9 док.; 22 окт. 1916...10 дек. 1916 г.; картички – ръкоп.; Василка Тодорова – С.
до Т. Боров – Лом.
По лични въпроси; споменава се смъртта на австрийския император Франц Йосиф; с поздравления
по случай падането на Букурещ (декември 1916 г.)
А.е. 2103, л. 9–24; 15 док.; 18 ян. 1917...17 дек. 1917 г.; картички, писмо, телеграма – ръкоп., машиноп., печатно; Василка Тодорова – С., Лом до Т. Боров – Лом, Русе.
Относно закупени за него книги; по лични въпроси; със сведения за успеха ѝ в училище; с поздравления по случай имения му ден; споменава се погребението на царица Елеонора.
А.е. 2103, л. 25–48; 13 док.; 12 ян. 1918...27 май 1918 г., б.д.; картички, писма, пощ. карти, визитна картичка и пликове – ръкоп.; Василка Тодорова – С., Лом до Т. Боров – Русе, Лом.
По лични въпроси; с поздрави от нейни съученички; със сведения за успеха ѝ в училище; по лични
въпроси; с поздрави от нейни съученички; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2104, л. 1–12; 5 док.; 1 февр. 1918...8 май 1928 г.; писма, картичка и пликове – ръкоп.; Вера
Тодорова – Лом, Враца до Т. Боров – Русе, Лом.
По лични въпроси; споменават се брат им Никола и сестра им Василка; с поздравления по случай
имения му ден; относно кандидатстването ѝ в гимназията във Враца, със сведения за цената на уроците по
математика.
А.е. 2104, л. 13–42; 18 док.; 10 май 1931...28 дек. 1939 г.; писма, картички, пощ. карти, визитни
картички, бележка и пликове – ръкоп., печатно Вера Тодорова – Венеция, Италия, Бреслау (дн.
Вроцлав), Полша, Инсбрук, Австрия, Лом, Гармиш-Партенкирхен, Мюнхен, Германия до Т. Боров
– С.
С поздрав от Венеция, Вроцлав; с поздравления по случай Великден; във връзка с имуществени
и финансови въпроси и за подготовката ѝ за пътуване в Австрия; със сведения за курса на австрийския
шилинг; с поздравления по случай Коледа и Нова година; за обучението ѝ в университета в Инсбрук, със
сведения за таксата; с поздравления по случай имения му ден; с поздрави от олимпийския Гармиш-Партенкирхен.
А.е. 2104, л. 43–71; 13 док.; 22 март 1940...19 ян. 1959 г.; писма, картички и пликове, преписка –
ръкоп., машиноп.; Вера Тодорова – Мюнхен, в. Мусала, Браунау, Австрия, Отава, Торонто, Канада
до Т. Боров – С., Т. Боров – С. до Вера Тодорова – б.м.
Със сведение, че е завършила висшето си образование; с поздравления по случай имения му ден;
писмо чернова от Боров до сестра му Вера по имуществени въпроси; с поздрав от Браунау; честити им
Възкресение Христово; с поздравления по случай Коледа и Нова година; с поздравления по случай именния му ден; с поздравления по случай сребърната му сватба; по лични въпроси, споменава се Марга Колхоф, разделянето на Берлин и широкото навлизане на немски стоки в САЩ и Канада.
А.е. 2104, л. 72–101; 13 док.; 2 авг. 1962...14 дек. 1978 г.; писма, телеграма, картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Вера Тодорова – Торонто, Канада, Берлин до Т. Боров, Харитина
Тодорова – С.
С молба да ѝ съобщи адреса на Марга Колхоф в Берлин; по имуществени въпроси; с поздравления
по случай Коледа и Нова година; с поздравления по случай Коледа и Нова година; по лични въпроси.
А.е. 2104, л. 102–111; 13 док.; 4 дек. 1980...14 юли 1983 г., б.д.; картички, писмо, визитна картичка и пликове – ръкоп.; Вера Тодорова – Торонто, Канада, Флорида, САЩ, Сандански, Бургас, б.м.
до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година; очаква да ѝ пишат, след като се върнат от Париж;
с поздрав от Флорида, където е на почивка; с поздрав от Сандански; с поздравления по случай Коледа и
Нова година.
[С.].

– С.

А.е. 2105, л. 1–2; 2 док.; б.д.; визитни картички – печатно; Олга Тодорова – С. до [Т. Боров] –
Без текст.
А.е. 2106, л. 1–3; 1 док.; 20 февр. 1922 г.; писмо и плик – ръкоп.; Райна Тодорова – С. до Т. Боров
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Във връзка със записването на абонати за съчиненията на съпруга ѝ П. Ю. Тодоров, с молба да се
свърже с Борис Георгиев в Лом и да вземе няколко екземпляра от дадените му за разпространение.
А.е. 2107, л. 1–25; 15 док.; 1934...14 септ. 1946 г.; писма, бележка, пощ. карти, телеграми и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Харитина Тодорова – С., Свищов, Плевен, Лом до Т. Боров – С.,
Цюрих, Варна; Т. Боров – Стокхолм до Харитина Тодорова – С.
Съобщава му, че Ал. Балабанов ще го посети във връзка с българската литература и чуждите енциклопедии; със сведение за наводнение в Габрово, с молба да закупи лекарство за астма; споменава се
Втората световна война; по лични въпроси, във връзка със здравословното състояние на бачо Кольо [Никола Михов]; със сведения за сполучлива операция; относно купоните за хляб; със сведения за условията
в квартирата ѝ в Плевен, за цени на някои продукти; с молба да му изпратят 300 шведски крони, тъй като е
нужно да остане в Стокхолм; относно изваждането на адресни билети, със сведение за размера на глобата
при липса на такива.
А.е. 2107, л. 26–54; 16 док.; 24 апр. 1948...1 юни 1948 г., [1948]; писма и пликове – ръкоп., бълг.
и англ. ез.; Харитина Тодорова, Цветан Тодоров, Иван Тодоров – С. до Т. Боров – Прага, Стокхолм.
По семейно-битови въпроси; с поръчки за подаръци от чужбина; със сведения за ежедневието им;
споменава се актрисата Зоя Шаранкова; със сведения за впечатленията на Тотко и Ваньо от Швейцария, за
световното първенство по шахмат; със сведения за имунизация против холера и коремен тиф; за последствията от падналата градушка.
А.е. 2107, л. 55–72; 10 док.; 14 окт. 1956...23 апр. 1959 г.; писма, картички и пликове – ръкоп.;
Харитина Тодорова, Цветан Тодоров, Иван Тодоров – С., Москва, Ленинград (дн. Санкт Петербург),
Русия до Т. Боров – С., Москва.
По семейно-битови въпроси; за участието на Иван в международна научна конференция и за назначението му във физическия институт; с поздрав от Москва; за културната им програма по време на престоя им в Москва; със сведения за ежедневието им в Москва; споделя впечатленията си от Ленинград (дн.
Санкт Петербург).
А.е. 2107, л. 73–82; 6 док.; 20 февр. 1960...11 ноем. 1966 г.; писма, картички и пликове, бележка
– ръкоп.; Харитина Тодорова – С., Париж до Т. Боров – С., Берлин.
По семейно-битови въпроси; относно ремонт на вилата им в Бояна; във връзка със събрание, на
което ще говори Тодор Живков; споделя впечатленията си от Париж; със сведения за цената на нощувките
в хотела, в който е отседнала, и цените на обувките; за срещата ѝ с Топенчаров в Париж.
А.е. 2107, л. 83–93; 9 док.; 19 апр. 1971...19 март 1973 г., б.д.; писма, картичка и пликове, бележки – ръкоп.; Харитина Тодорова – С., Париж, Хисаря до Т. Боров – С.
Със сведения за пътуването ѝ до Париж и плановете на Цветан за времето на престоя ѝ; със сведения за стачка на Парижкото метро; за ежедневието ѝ във френската столица; във връзка със здравословното ѝ състояние; със сведение, че Кайнарова го е търсила във връзка с изпит; по семейно-битови въпроси.
А.е. 2108, л. 1–3; 2 док.; дек. 1921 г., 31 ян. 1922 г.; разписка, брошура – ръкоп., печатно, нем. ез.;
Б. Г. Тойбнер – Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
За преведена сума относно литература на славянските езици; за курса на валутите.
А.е. 2109, л. 1–8; 3 док.; 18 дек. 1921...28 февр. 1922 г.; писма, картичка и пликове – ръкоп.;
[Маци] Токева – Дрезден, Германия до Т. Боров – С.
Относно в. „Развигор“; по лични въпроси.
А.е. 2110, л. 1–3; 1 док.; 23 авг. 1928 г.; писмо и плик – ръкоп.; Цветанка Токева – Вълчедръм до
Т. Боров – С.
Във връзка със получаване на свидетелство от Видин.
А.е. 2111, л. 1–2; 1 док.; 3 февр. 1934 г.; писмо и плик – машиноп., ср. ез.; [Б. Токич] – Белград
до Т. Боров – С.
Във връзка с молба за справка.
А.е. 2112, л. 1; 1 док.; 27 май 1935 г.; пощ. карта – ръкоп.; Никола Толчев – Белград до Т. Боров – С.
Във връзка с желанието на Боров да го посети.
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А.е. 2113, л. 1–2; 1 док.; 19 май [1949] г.; визитна картичка и плик – ръкоп.; печатно; Георги
Томалевски – С. до Т. Боров – С.
С молба за ходатайство.
А.е. 2114, л. 1–6; 4 док.; [1957]...30 дек. 1961 г.; визитна картичка, писмо, картичка и пликове –
ръкоп., машиноп., печатно; рум., фр. и бълг. ез.; Мирча Томеску – Букурещ до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; във връзка с хонорар на Томеску, депозиран в спестовната
каса в София.
А.е. 2115, л. 1–3; 2 док.; 2 ян. 1937 г., б.д.; визита картичка и плик, телеграма – ръкоп.; Тома
Томов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2116, л. 1–2; 1 док.; 27 ян. 1961 г.; писмо и плик – машиноп.; Еленка Томова – Берковица до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай награждаването му с орден „Кирил и Методий“ I степен.
А.е. 2117, л. 1–6; 2 док.; [1921 или 1922 г.], 28 ноем. 1922 г.; писма и пликове – ръкоп., рус. и бълг.
ез.; М. Томова – Мюнхен, Германия до Т. Боров – С.
По лични въпроси, поздравява го от Мюнхен.
А.е. 2118, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, англ. ез.; Антъни Томсън – Севъноукс,
Великобритания до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 2119, л. 1; 1 док.; 14 юни 1938 г.; писмо – ръкоп.; Любен Тонев – С., до Т. Боров – С.
Относно статия, предадена на Боров за редакция.
– С.

А.е. 2120, л. 1–3; 1 док.; 8 септ. 1948 г.; писмо и плик – ръкоп.; проф. Топалов – С., до Т. Боров

С молба да му предостави за ползване книгата „История и организация архивного дела СССР“, във
връзка с подреждането на Национален архив на съпротивата.
А.е. 2121, л. 1–5; 2 док.; 30 дек. 1960 г., 26 дек. 1971 г.; картички и пликове – ръкоп., печатно; Т.
Топалова – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2122, л. 1–7; 2 док.; 3 ян. 1965 г., 1 ян. 1970 г.; картички и пликове – ръкоп., машиноп.; Владимир Топенчаров – Париж до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А. е. 2123, л. 1–2; 1 док.; 21 дек. 1972 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Валентина
Топузова, Цеко Торбов – С., до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2124, л. 1–18; 10 док.; преди 29 окт. 1942...23 дек. 1970 г.; визитна картичка, картички, писма и пликове, преписка – ръкоп., машиноп., печатно; Цеко Торбов – С., Москва до Т. Боров – С.; Т.
Боров – С. до Цеко Торбов – С.
С покана да присъства на встъпителната му лекция; с поздравления по случай Нова година; със
сведение, че работи върху предговора към превода на „Критика на практическия разум“; съобщава, че е
удостоен от Виенския университет с Хердерова награда за 1970 г.; в отговор Боров го поздравява за високото отличие; с покана да му гостува на чай; във връзка с радиопредаване за живота и научните постижения на Иван Тодоров.
А.е. 2124, л. 19–31; 6 док.; 3 ян. 1971...26 дек. 1973 г.; писма, картички и пликове – ръкоп., машиноп.; Цеко Торбов – С., до Т. Боров – С.
Във връзка с редакцията на немския превод на разкази на Елин Пелин; за здравословното му състояние; с поздравления по случай Коледа и Нова година; споделя впечатления от „Живот с книги“.
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А.е. 2124, л. 32–47; 7 док.; 7 апр. 1974...28 ноем. 1978 г.; картичка, писма, изрезка от вестник и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Цеко Торбов – С., до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Цеко Торбов – С.
Със сведение, че заминава за Франкфурт във връзка с юбилеен конгрес за Им. Кант; със сведения
за организирания симпозиум за Кант в България; с поздравления по случай Нова година; във връзка с преводите му на произведения на Кант; с поздрав по случай ВОСР; споделя спомени за техен общ приятел
Тотко (Тодор Владигеров); в отговор Боров му благодари за богатото със биографични сведения за Тотко
писмо.
А.е. 2124, л. 48–65; 8 док.; 26 септ. 1980...дек. 1986 г.; картички, писма и пликове – ръкоп., машиноп.; Цеко Торбов – С., до Т. Боров – С.
Автобиографични бележки на Цеко Торбов; с поздравления по случай Нова година; схема на маршрут от Двореца на пионерите до дома на Торбови.
А.е. 2125, л. 1–4; 2 док.; 3 ян. 1947 г., б.д.; визитни картички и пликове – ръкоп., печатно; Атанас
Тотев – С., до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2126, л. 1–2; 2 док.; 29 апр. 1941 г., б.д.; визитни картички – ръкоп., печатно; Стефан Тотев
– С., до Т. Боров – С.
С молба да се срещнат по важен въпрос.
А.е. 2127, л. 1; 1 док.; 1 ян. 1949 г.; телеграма – машиноп.; Тотев – Варна до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2128, л. 1; 1 док.; [1930 г.]; визитна картичка – ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.; Андрей Тошев – б.м. до [Т. Боров] – [С.].
С поздравления по случай новата 1931 година.
А.е. 2129, л. 1–12; 7 док.; 3 ян. 1940...9 ян. 1945 г., б.д.; писма, визитни картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Господин Тошев – Свищов, Плевен до Т. Боров – С.
С молба да спре разпространението на годишника на Висшето търговско училище в Свищов заради грешка, която желае да коригира; с поздравления по случай Коледа и Нова година; във връзка с откупуването на екземпляри от последния му труд „Счетоводство при комисионни сделки и сдружавания със
съучастие“; относно среща между Боров и сина на Тошев; с молба за ходатайство.
А.е. 2130, л. 1–21; 14 док.; ян. 1938...20 дек. 1941 г.; визитни картички, телеграми, писма, пощ.
карти и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Динко Тошев – С., Варна до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година и по случай имения му ден; с молба да предаде
на съпругата му остатъка от сметката по абонаментите на банката за „Архив ;“ׅотносно преместването на
семейството му; със сведения за творческите му планове и за здравословното му състояние, относно поръчаните немска и японска библиография; по финансови въпроси във връзка със сп. „Архив“; със сведение,
че германците са изкупили от магазините панталоните за деца на възраст от 2 до 8 години; с молба да
получи всички отчети на бившата дирекция за бежанците в България.
А.е. 2130, л. 22–37; 11 док.; 18 ян. 1942...10 юни 1943 г.; писма, пощ. карти, визитна картичка и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Динко Тошев – Варна до Т. Боров – С.
Със сведения за тежка зима, необичайна за Варна, от редакцията на сп. „Архив“ го известяват, че
цензурата не е допуснала публикуването на статии на някои техни сътрудници; относно юбилея на Калянджиев; с поздравления по случай Нова година; с молба да се откупят екземпляри от втората част на труда
му върху индустриалната политика на България след Първата световна война; относно заниманията му
със земеделие; изпраща откупените 30 екземпляра от труда му.
А.е. 2130, л. 38–54; 9 док.; 17 май 1944...6 март 1946 г.; писма, пощ. карти и пликове – ръкоп.,
машиноп.; Динко Тошев – Варна, Хисаря до Т. Боров – С.
Относно статията „Култура и библиография“; за конкурс на БАН, в който участва с труда „Индустриалната политика на България след Първата световна война“; със сведения за абонатите на [сп. „План“]
и цената на една книжка; с молба за ходатайство; с поздравления по случай Нова година; с поздравления
по случай имения му ден; с молба да му достави от Москва някои от изброените книги.
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А.е. 2130, л. 55–72; 12 док.; [ян. 1947]...15 юли 1960 г.; визитна картичка, телеграма, писма,
картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Динко Тошев – Варна, Прага, Берн, Швейцария,
Хамбург, Германия до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; относно поканата на Владигеров в Стопанския факултет
във Варна; със сведения, че му изпраща хранителни продукти; във връзка със заведено дело пред жилищния съд; за поканата му за хоноруван професор и неблагоприятното развитие на този въпрос; със сведения
за здравословното му състояние; във връзка със сказка на Боров, посветена на Хр. Ботев, със сведение за
конгрес на българо-съветските дружества; с поздрави.
А.е. 2131, л. 1–3; 2 док.; 30 юли 1946 г., б.д.; писмо, бележка – ръкоп.; Саша Тошев – С. до Т.
Боров – С.
С молба за ходатайство; бележка със сведения за Танка Димитрова Дулянова: съдържа входящ номер
при личен състав, специалности и предпочитани места за преподаване.
А.е. 2132, л. 1–7; 4 док.; 30 дек. 1956...[дек. 1961] г., б.д.; визитни картички, картичка и пликове
– ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Йосиф Тошков – С., Берлин до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2133, л. 1–4; 2 док.; 20 дек. 1978 г., б.д.; поздравителна картичка, телеграма и пликове – ръкоп., машиноп.; Мишо Тошков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и по случай рождения му ден.
А.е. 2134, л. 1–11; 11 док.; 3 ян. 1951...19 февр. 1963 г.; бележки, писма, списък – ръкоп., машиноп.; Веселин Трайков – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с посещение в болница; относно статия на Чудомир Петров и радиопредавания по повод 10-годишнината на ББИ; за отчета на ББИ за 1957 г.; в резолюция от Боров се споменава името на Иван
Цолов; с молба при разпределянето на книгите на д-р Никола Михов, да получи книгата „Бессарабиана
ученая, литературная и художественая... 1812–1912“ с автор П. Драганов; със сведения от заседанието на
НБВК за новите мебели; списък на мебели от дърво; относно хонорарите за материали от Годишника на
ББИ, № 8; във връзка с обсъждане на труда „Българска художествена литература на чужди езици“.
А.е. 2134, л. 12–27; 8 док.; 19 дек. 1970...4 апр. 1975 г.; поздравителни картички, покани, писмо,
телеграма, разписка и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Веселин Трайков – С., Вашингтон до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с покана да присъства на публичната защита на дисертацията на В. Трайков на тема „Г. С. Раковски и балканските народи“; с поздрав от Вашингтон, където работи
в Националния архив и Конгресната библиотека; с поздравления по случай рождения му ден; с покана да
присъства на публична защита на труда му „Г. С. Раковски. Биография“ за присъждане на научната степен
доктор на историческите науки.
А.е. 2134, л. 28–36; 5 док.; 20 дек. 1983...25 дек. 1986 г., б.д.; поздравителни картички, списък,
телеграма и пликове – ръкоп., машиноп.; Веселин Трайков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; списък със статии в списания и вестници.
А.е. 2135, л. 1–9; 3 док.; 23 март 1929, 30 ян. 1940 г.; писмо, пътепис, пощ. карта – ръкоп.; Коста
Траянов – Варна до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; ръкопис на пътеписа „Родното море“; изпраща му екземпляр от книгата „Хайдушкият балкан“ с молба да напише отзив.
А.е. 2136, л. 1; 1 док.; [след 1921 г.]; визитна картичка – ръкоп., печатно; Теодор Траянов – С.
до Т. Боров – С.
С молба да се откупят максимум екземпляри от книгата му „Български балади“.
А.е. 2137, л. 1–2; 2 док.; 21 септ. 1934 г., 20 ян. 1942 г.; фактура, писмо – машиноп., нем. ез.; Ерих
Трелер – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с абонамент за периодични издания; с молба да преведе посочените суми.
А.е. 2138, л. 1–22; 16 док.; 4 март 1948...15 септ. 1948 г.; бележки, писма, докладни записки,
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програми, визитна картичка и пликове – ръкоп., машиноп.; Христо Тренков – С. до Т. Боров – С.,
Стокхолм.
С молба от името на Симеон Радев да се направи библиография на участието на българите в Сръбско-турската война 1876 г.; относно задържането на г-н Флорин от органи на милицията; със сведения за
дейността на ББИ; във връзка със стажантски курс за подготовка на библиотекари и библиографи; програми за среднисти и висшисти за същия курс с разпределение на часовете и имената на преподавателите; със
сведение, че се завръща от отпуск; във връзка с набавяне на хартия за отпечатване на Годишника на [ББИ].
А.е. 2138, л. 23–35; 12 док.; 14 ноем. 1952...6 окт. 1954 г.; бележки, писма и пликове, преписка –
ръкоп., машиноп.; Христо Тренков – С., Варна, Обзор до Т. Боров, Главинчев – С.; Т. Боров – С. до
Христо Тренков – Обзор.
Във връзка с отчисляване на книги от библиотеката; за служебни въпроси, нерешени преди излизането му в отпуск; относно разглеждането на дейността на ББИ пред ръководството на КНИК; със сведение
за конференция – семинар на директори, уредници и методисти от големите библиотеки; библиографска
бележка на Боров; със сведение за съвещание; списък на книги, които са при него.
А.е. 2138, л. 36–58; 11 док.; 3 февр. 1955...27 юни 1957 г.; бележки, писма, брошура и пликове –
ръкоп., машиноп., печатно; бълг. и англ. ез.; Христо Тренков – С., Обзор до Т. Боров – С.
С мнение за ръкопис, предаден за печат; относно юбилейния сборник за Александър Теодоров-Балан; с молба Боров да прегледа ръкописа му за енциклопедиите и да даде своите бележки, за да бъде
отпечатан; брошура с публикации, посветени на шахмата; с поздрави от Обзор, където е на почивка; със
сведения за съвещанието на отдел „Текуща библиография“.
А.е. 2138, л. 59–71; 10 док.; 29 юли 1958...20 окт. 1960 г.; бележки, писма, картичка и пликове –
ръкоп., машиноп., печатно; бълг. и англ. ез.; Христо Тренков – С., Букурещ до Т. Боров – С.
Библиографски бележки; относно посещението на Ст. Миленков, професор по хидрология в Минск; относно опитите за създаване на служба за закрила на авторското право; със сведение, че сборника
за Никола Михов е даден за техническа редакция; цитат и библиографски бележки; със сведение, че му
е предложен лекционен курс в ДБИ; съобщава му, че има възможност по един човек от НБ и ББИ да се
изпратят в СССР за 5–6 месеца; със сведение, че при Профсъюза на просветните работници се е образувал
актив на библиотечните работници; за първото заседание на посочения актив; с поздрави от Букурещ, където работи над румъно- българска библиография.
А.е. 2138, л. 72–82; 6 док.; 22 окт., б.д.; бележки, визитни картички и плик – ръкоп., печатно;
Христо Тренков – С. до Т. Боров – С.
Със сведения за проведена среща; списък с негови предложения във връзка с дейността на ББИ;
известява го, че е получил от Пинто превода на статията си за българската библиография, с надежда, че
Пинто ще има възможност да работи в библиотеката във връзка с проучванията си; с поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2139, л. 1–2; 1 док.; 27 март 1953 г.; писмо и плик – машиноп., рус. ез.; П. Н. Третьяков –
Москва до Т. Боров – С.
Относно документи в съветските архиви за Георги Мамарчев.
А.е. 2140, л. 1–6; 3 док.; ноем. 1956...12 дек. 1966 г.; покани и пликове – печатно; Константин
Трингов – С. до Т. Боров – С.
Да посети откриването на негови изложби.
А.е. 2141, л. 1–3; 2 док.; 17 дек. 1934 г., б.д.; писмо, визитна картичка и плик – ръкоп., печатно;
Трифон Трифонов – С. до Т. Боров – С.
С молба да даде мнение за статията му; с поздравления по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2142, л. 1, 1 док.; 23 май 1953 г.; писмо – ръкоп.; Иван Тричков – С. до Т. Боров – С.
Предлага на Боров своя картина срещу сумата от 200 лв.
А.е. 2143, л. 1–17; 8 док.; 6 ян. 1942...6 окт. 1949 г.; визитна картичка, телеграма, писма и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Божана Божинова-Троянова – С., Созопол до Т. Боров – С., Стокхолм.
С поздравления по случай Коледа и Нова година; с поздрав от Созопол, споделя впечатленията си
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от града; със сведения за отпуснат кредит, с който ще се закупи книговезница и прахосмукачка; за делата
в библиотеката; относно изготвянето на годишния редовен отчет на библиотеката; очакваната доставка на
мултиграф и за разпределението на помещенията в новата сграда.
А.е. 2143, л. 18–36; 16 док.; 3 ян. 1950...12 окт. 1958 г.; писма, телеграми, картички и пликове
– ръкоп., машиноп.; Божана Божинова-Троянова – С., Белград, Чешка Будьовица, Созопол, Русе,
Несебър, Синая, Румъния до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; със сведения за имота, структурата, персонала и фонда на
ДБВК; с молба за мнение за предоставените от нея ръкописи; с поздравления по случай именния му ден;
с поздрав от Белград и Чешка Будьовица; поздравява го от Русе, Несебър и Синая.
А.е. 2143, л. 37–51; 12 док.; 5 февр. 1960...30 дек. 1965 г.; поздравителни картички, телеграма,
бележка и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Божана Божинова-Троянова, Е. Кирова, Кайнарова
– С., Созопол, Несебър, Варна, яз. Батак до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; с поздрав от Несебър и Созопол; честити му 60-годишнината; с поздрав от курорта „Дружба“ и язовир Батак; с поздравления по случай Нова година; честити му
рождения ден.
А.е. 2143, л. 52–76; 15 док.; 29 ян. 1966...12 ноем. 1968 г.; телеграма, писма, картички, бележки и
пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Божана Божинова-Троянова – С., Каварна, Варна, Берлин до
Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до проф. Файл – Берлин.
С поздравления по случай рождения му ден и Нова година; поздравява го от Каварна и курорта
„Дружба“; със сведения, че са го търсили Цонева и Портарски; с молба да ѝ разреши исканата командировка; с покана да се присъедини към Научния съвет на библиотеката; относно оформяне на новия състав на
Научния състав на НБ; мнение на Боров за дипломната работа на Кирил Ешков; с поздрав от Берлин, със
сведения за работните срещи и впечатленията си от града.
А.е. 2143, л. 77–86; 6 док.; 13 февр. 1969...28 дек. 1969 г.; бележки, картичка и пликове – ръкоп.;
Божана Божинова-Троянова – С. до Т. Боров – С.
Изпраща му служебния доклад за командировката ѝ; за посещението на чешки колега; с молба да
се срещнат; със сведения за предстоящия факултетен съвет; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2143, л. 87–104; 11 док.; 2 апр. 1970...23 дек. 1975 г.; бележки, картички, телеграми, писмо и
пликове – ръкоп., машиноп.; Божана Божинова-Троянова – С. до Т. Боров – С.
Изказва съжаление за пропуснатата среща, оставя му искания бюлетин на НБ; с поздравления по
случай имения му ден и Нова година; с молба за мнение за труда на три негови възпитанички; с поздравления по случай рождения му ден и за новата му книга [„Живот с книги (1942–1972)“], споделя мнението
си за книгата.
А.е. 2143, л. 105–120; 10 док.; 24 февр. 1981...4 юни 1987 г.; поздравителни картички, бележки,
картичка, изрезка от вестник и пликове – ръкоп.; Божана Божинова-Троянова – С., Приморско до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с поздрав от Приморско, където е на почивка със семейството си; статия от Олга Чайковска във в. „Литературная газета“ със заглавие „Сдвиг“; относно каталог с
портрет на Филип Чипев.
А.е. 2143, л. 121–148; 16 док.; б.д.; бележки, картички, телеграми и пликове – ръкоп.; Божана
Божинова-Троянова, Кирова, Михайлова, Кайнарова – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че го очаква в заседателната зала; относно отчетно заседание; във връзка с изложбата за германската книга; с поздравления по случай Нова година и по случай имения му ден.
А.е. 2144, л. 1–2; 1 док.; 19 дек. 1962 г.; картичка – печатно, ръкоп.; К. Турани – Будапеща до Т.
Боров – С.
Благодари му за изпратените статистически данни и му честити Нова година.
А.е. 2145, л. 1–7; 3 док.; 30 юли 1935...1958 г.; писмо, бележка, каталог – ръкоп., печатно; Дечко
Узунов – Варна, С. до Т. Боров – С.
Относно хонорар, който очаква да получи, с молба Боров да ускори изплащането; с молба за ходатайство; каталог на изложбата му „Пътуване из Китай“.
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А.е. 2146, л. 1–4; 2 док.; 14 дек. 1985 г., б.д.; писмо, брошура и плик – ръкоп., печатно; англ. и
бълг. ез.; Боб Уивън – Девън, Великобритания до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; личен договор за мир.
А.е. 2147, л. 1–3; 2 док.; 8 март 1966 г.; писмо и плик – ръкоп.; хърв. ез.; М. Уйевич – Загреб до
Т. Боров – С.
Благодари му за проявената отзивчивост, относно информацията за новата българска библиография; превод на писмото от Уйевич.
А.е. 2148, л. 1–2; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка – печатно, ръкоп.; англ. ез.; Университет
в Глазгоу – Глазгоу, Великобритания до Т. Боров – С.
С поздравления.
А.е. 2149, л. 1–4; 2 док.; 30 авг. 1963 г., 17 окт. 1969 г.; писма и пликове – машиноп., англ. ез.;
Калифорнийски университет, Дж. П. Дантон – Бъркли, САЩ до Т. Боров – С.
Благодари му за изпратените материали; относно номинации, които трябва да бъдат изпратени на
М. Дж. Летив в Париж, във връзка с основаване на международно библиотечно училище.
А.е. 2150, л. 1–3; 1 док.; 23 дек. 1964 г.; поздравителна картичка и плик – печатно, словашки,
рус. и нем. ез.; Университет Коменски – Братислава до Т. Боров – С.
С поздравления по случай новата 1965 година.
А.е. 2151, л. 1–8; 3 док.; 9 дек. 1947, 6 дек. 1950 г., б.д.; поздравителни картички и пликове – печатно; англ. ез.; Лондонски университет – Лондон до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2152, л. 1–3; 1 док.; 21 дек. 1963 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., печатно, рус.
ез.; Карлов университет – Прага до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2153, л. 1–7; 5 док.; 6 юни 1944...3 окт. 1947 г.; писмо, бележки, покани и плик – ръкоп., машиноп., печатно; СУ „Св. Климент Охридски“ – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че изпитите в ИФФ на СУ ще се проведат в гр. Сливен, посочени са датите и броя на
студентите, които ще се явят на изпити; да представи в деканата списък на лекциите за зимния семестър
на учебната 1945/46 г.; да присъства на факултетен съвет, със сведения за дневния ред; бележки на Боров
по материални въпроси и за изложба на съветската книга.
А.е. 2153, л. 8–30; 17 док.; 2 ян. 1953...8 дек. 1959 г.; писма, картички, резолюции и пликове –
ръкоп., машиноп., печатно; СУ „Св. Климент Охридски“ – С. до Т. Боров – С.; Министерство на
просветата и културата – С. до [акад. Даки Йорданов] – С.
С поздравления по случай Нова година; с молба да даде сведения откога и как познава студентката
Миладора Стефанова Анастасова; да представи плановете за лекции в канцеларията на факултета; изискват се сведения за развитието на издаването на учебници; акад. Владимир Георгиев му благодари за изпратената литература на немски език; относно разработване на перспективен план за научноизследователската работа във висшите учебни заведения; във връзка с поканата на Австрийската научна организация
„Нотринг“ български професори да изнесат научни сказки във Виена; изразява готовност да изнесе сказка
на немски език на тема „Подготовка на библиотекари за научните библиотеки в България“; със сведение,
че може да се направи заявка и да се покани специалист в областта на библиографията от някоя от страните от социалистическия лагер; в резолюция Боров отбелязва, че е направено предложение за проф. Хорст
Кунце; с покана да участва в заседание на Библиотечния съвет, с посочен дневен ред.
А.е. 2153, л. 31–51, 11 док.; 30 дек. 1960...27 дек. 1969 г.; писма, картички, покани, план и пликове – машиноп., печатно; СУ „Св. Климент Охридски“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; относно плана за приемане на редовни и задочни аспиранти в страната и чужбина за учебната 1963/64 г.; календарен план за работата на ръководството и факултетния съвет при ФИФ за учебната 1962/63 г.; относно организирането на петмесечни курсове за преподаватели за изучаване на западни езици с откъсването им от учебна и обществена заетост; да присъства
на организираната среща на студенти и преподаватели с акад. Тодор Павлов; да присъства на тържествено
събрание по случай 1050-годишнина на Климент Охридски, със сведения за програмата на събитието.
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А.е. 2153, л. 52–79; 11 док.; 5 дек. 1970... 5 септ. 1987 г; покани, картичка, телеграма, програма и
пликове – печатно, машиноп.; СУ „Св. Климент Охридски“ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото честване на празника на СУ и студентския празник 8 декември; с
поздравления по случай Нова година; във връзка със среща на пенсионираните хабилитирани преподаватели; да присъства на срещата на ректора с хабилитираните дългогодишни университетски преподаватели
по случай 24 май; да присъства на церемонията по присъждане на научната степен „Почетен доктор на
СУ“ на Карл Блеха, на концерт на университетски състав за старинна музика и на пролетен концерт; на
среща в клуб-ресторанта на Университета; програма за културните прояви и мероприятия в СУ за април
1987 г.; да вземе участие в митинга по повод 9 септември.
А.е. 2153, л. 80–91; 6 док.; б.д.; телеграми, картички, покана и пликове – ръкоп., машиноп., печатно, СУ „Св. Климент Охридски“ – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му и рождения му ден; с поздравления по случай Нова година;
с покана да присъства на пролетен младежки карнавал.
А.е. 2154, л. 1–9; 5 док.; 10 ян. 1962...23 апр. 1964 г.; писма и пликове, преписка – машиноп.,
печатно, нем. ез.; Хумболтов университет – Берлин до Т. Боров – С.; Т Боров – С. до Хумболтов университет – Берлин.
С поздравления по случай Нова година; благодари му за изпратения доклад за информационния
бюлетин на участниците в конференцията за висше библиотечно образование; относно коректури на негов
доклад от конференция, в отговор Боров пише, че връща коректурите с нужните корекции; известява го за
смъртта на Йорис Форстиус.
А.е. 2155, л. 1–2; 1 док.; 30 май 1972 г.; писмо и плик – машиноп., англ. ез.; Чикагски университет – Чикаго, САЩ до Т. Боров – С.
Във връзка с броеве на „Български книгопис“, които желаят да получат.
А.е. 2156, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп.; Архивно управление при МВР – С. до Т. Боров – С.
С молба за мнение относно разграничителната дата на документалните материали.
А.е. 2157, л. 1–15; 4 док.; 22 май 1973, 31 март 1982 г., б.д.; покана, брошура, експозе, писмо и
пликове – машиноп., печатно; Главно управление на архивите – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на обсъждане и честване на сп. „Известия на държавните архиви“ и на пресконференция на тема „Състояние и опазване на документалното богатство на България“; със сведения за
развитието на архивното дело в България; експозе за пресконференцията на тема „Състояние и опазване
на документалното богатство“.
A.e. 2158, л. 1–2; 1 док.; [1955 г.]; покана – печатно; Управление Културно-просветни учреждения при Министерството на културата – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на тържествено събрание, със сведение за дневния ред.
А.е. 2159, л. 1; 1 док.; 11 февр. 1959 г.; писмо – машиноп.; Управление „Полиграфиздат“ – С. до
Т. Боров – С.
Със сведение, че пускат в продажба том 38 от четвъртото издание на събраните съчинения на В. И.
Ленин, с молба да доведе тази информация до знанието на интересуващите се.
А.е. 2160, л. 1–2; 2 док.; [1957 г.], 23 ян. 1960 г.; поздравителна картичка, писмо – ръкоп.; Зденек
Урбан – Прага до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; честити му 60-годишнината и 20 години от началото на
дейността му в ББИ.
А.е. 2161, л. 1–8; 4 док.; 14 ян. 1958...2 дек. 1958 г.; писмо, картички и пликове – машиноп., ръкоп., рус. ез.; А. Уроева – Москва до Т. Боров – С.
С молба за мнение за изпратените му брошури, във връзка със съставянето на указателя за Д.
Благоев; с поздравления по случай годишнина от 9 септември 1944 г.; във връзка със смъртта на Георги
Дамянов, съратник на Георги Димитров.
А.е. 2162, л. 1–5; 1 док.; 9 ян. 1970 г.; картичка и плик – ръкоп., фр. ез.; Висше национално училище за библиотекари – Париж до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
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А.е. 2163, л. 1–26; 15 док.; 11 февр. 1941...2 юни 1943 г.; писма, скици, покани и пликове – машиноп., печатно; Висше търговско училище при Варненската търговско-индустриална камара –
Варна до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпращат две скици – на сутерена при новата училищна сграда и на съществуващата библиотека, както и размерите в сутерена; с покана да присъства на годишното академично
тържество на училището; академичното тържество се отменя поради мобилизирането на някои от преподавателите; съображения за откриване на още един университет и той да бъде във Варна; да присъства на
тържественото честване на 75-годишнината на проф. Цани Калянджиев; с молба да предаде приложените
писма на съответните адресати; изпраща му 50 екземпляра от книгата „Счетоводство и баланси на акционерните дружества“.
А.е. 2164, л. 1–19; 11 док.; 31 окт. 1939...19 ноем. 1941 г.; покани, писма, скица и пликове – машиноп., печатно; Висше търговско училище „Д. А. Ценов“ – Свищов до Т. Боров – С.
Да присъства на тържественото откриване на новата сграда на училището; с молба за мнение относно нареждането на библиотеката, споменават се д-р Владигеров и д-р Гаврийски; като приложение му
изпращат скица на библиотеката; с молба да ходатайства пред директора на банката да им изпрати посочените книги за учебни цели; да присъства на годишното академично тържество; във връзка с отпечатването
на труда на д-р Михов; с молба да върне изпратения му Годишник на Висшето търговско училище поради
печатни грешки; с молба да им съобщи докога е излизал „Сборник за народни умотворения“.
А.е. 2164, л. 20–41; 12 док.; 8 май 1942...8 ноем. 1978 г.; покани, писма, разписка и пликове – машиноп., печатно; Висше търговско училище „Д. А. Ценов“ – Свищов до Т. Боров – С.
С покана да присъства на годишното академично тържество; с молба да даде някои библиографични указания; с поздравления по случай имения му ден; искат сведения с каква литература за земеделското
образование в България разполага библиотеката и как могат да си я набавят; с молба да подпише приложената разписка; във връзка с отпечатването на трудовете на Никола Михов; да присъства на юбилейното
честване на 80-годишнината на проф. Тодор Владигеров.
А.е. 2165, л. 1–2; 1 док.; 6 дек. 1965 г.; писмо и плик – машиноп., нем. ез.; Датско училище за
библиотекари – Копенхаген до Т. Боров – С.
С благодарност за изпратената статия относно обучението на библиотекари в България.
А.е. 2166, л. 1; 1 док.; [29 юни 1939 г.]; писмо – печатно; Девическо професионално училище
„Просвета“ – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на училищната изложба.
А.е. 2167, л. 1–2; 1 док.; 30 дек. 1954 г.; писмо и плик – машиноп., рус. ез.; Смесено средно училище с преподаване на руски език – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година, за отличния успех и примерно поведение.
А.е. 2168, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо и плик – машиноп.; учител Р. П. – С. до Т. Боров – С.
С донос, че след като е продала на висока цена тефтерчето на Хр. Ботев, Здравка Пеева има намерение да продаде скъпо и писмата на баща си Тодор Пеев, за да си осигури охолен живот.
А.е. 2169, л. 1; 1 док.; 29 февр. 1952 г.; писмо – машиноп.; Филологически факултет на СУ – С.
до Т. Боров – С.
Във връзка с подготвяния от него учебник за 1952 година.
А.е. 2170, л. 1–3; 1 док.; б.д.; покана – машиноп.; Юридически факултет на СУ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на другарска факултетна среща.
А.е. 2171, л. 1–3; 2 док.; 22 май 1947 г., 10 юли; писмо, телеграма и плик – ръкоп., машиноп.;
Йозеф Фархи – Стокхолм до Т. Боров – С.
Благодари му за гостоприемството в София; със сведение, че проф. Владигеров трябва да изпрати
в подробно изложение за научната си дейност, с молба да разговаря с Тодор Павлов.
А.е. 2172, л. 1–4; 3 док.; 15 май 1962...5 март 1965 г.; писма, списък, плик – машиноп., фр. и англ.
ез.; Международна федерация на асоциациите на библиотекарите – Брюксел, Севъноукс, САЩ до Т.
Боров – С.
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С благодарност за своевременно изпратена информация за организацията на задължителния депозит в България; със сведения за предстоящите срещи на организирани от Федерацията; като приложение
му изпращат списък с публикации.
А.е. 2173, л. 1–38; 14 док.; 22 ноем. 1960...30 ноем. 1970 г., б.д.; поздравителни картички, писма,
програми, каталог, бланки – машиноп., печатно, англ. и нем. ез.; Международна федерация за документация – Хага, Холандия, Вашингтон, САЩ до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година; с поздравления по случай 60-годишнината му;
със сведения за програмата на заседания на Федерацията; със сведения за конгреса на Федерацията във
Вашингтон – програма, приложения, форма за регистрация, каталог на публикациите.
– С.

А.е. 2174, л. 1–3; 2 док.; б.д.; писмо, бележка – ръкоп., нем. ез.; Х. Фентер – Берлин до Т. Боров
С молба към Боров да му изпрати 10 DM в плик за писмо; със сведения за адреса му в Берлин.

А.е. 2175, л. 1–14; 8 док.; 22 юни 1972...20 юли 1987 г.; писмо, брошури, заявки за участие –
машиноп., печатно.; нем., рус. и чеш. ез.; Международен музикален фестивал – Бърно, Чехия до Т.
Боров – С.
С покана да присъства на фестивала; със сведения за програмите на VII, XIX, XXI и XXII международен музикален фестивал в Бърно; заявки за участие във фестивала.
А.е. 2176, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Иван Ст. Фетваджиев
– С. до Т. Боров – С.
Честити му Коледа и Нова година.
А.е. 2177, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Стефан Фетваджиев
– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2178, л. 1–2; 1 док.; [ян.] 1942 г.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Борис Филипов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай новата 1942 година.
А.е. 2179, л. 1–2; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно; Назол Филипов – Лом, Виена до Т.
Боров – С.
Без текст.
А.е. 2180, л. 1–5; 3 док.; 30 ноем. 1944...27 февр. 1945 г.; писмо и плик, поздравителна картичка,
визитна картичка – печатно, ръкоп.; Русин Филипов – Пловдив до Т. Боров – С.
Поздравява го по случай избирането му за директор на Софийската народна библиотека, желае да
научи мнението на Боров по въпроса за редовното функциониране на службата за задължителния депозит
на печатни произведения; с поздравления по случай Коледа и Нова година; с дата и час за среща.
А.е. 2181, л. 1–4; 2 док.; 12 авг. 1935 г., 5 септ. 1935 г.; писма и пликове – машиноп., ръкоп.; Ефросина Филипова – Варна до Т. Боров – С.
Във връзка с курс, който желае да посещава, с молба да ѝ помогне за работа.
А.е. 2182, л. 1–10; 7 док.; 29 февр. 1936, 25 февр. 1939 г., б.д.; телеграми, визитни картички и
пликове – машиноп., печатно, ръкоп.; Богдан Филов, Евдокия Филова – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имения му ден.
А.е. 2183, л. 1–15; 9 док.; 15 дек. 1956...18 дек. 1960 г.; писма, картички и пликове, преписка –
ръкоп., машиноп; бълг. и рус. ез.; Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т.
Боров – С.; Т. Боров – С. до Г. Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С поздравления по случай Нова година; за здравословното му състояние, с благодарност за правилата за каталогизация, които получил; поздравява го по случай 1 май; иска сведения за първите публикувани печатни каталожни фиши за големите библиотеки, издавани от ББИ; с резолюция на Боров, Трайков
да подготви отговор по въпроса за печатните фиши.
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А.е. 2183, л. 16–36; 14 док.; 18 ян. 1961...20 дек. 1962 г.; писма, картички и пликове, преписка –
ръкоп., машиноп; бълг. и рус. ез.; Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т.
Боров – С.; Т. Боров – С. до Г. Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С поздравления по случай 60-годишнината му и по случай 1 май; Боров му благодари за поздравленията; със сведения за практиката за зачисляване на аспиранти и защита на библиотековедски дисертации; с поздравления по случай Нова година; относно 60-годишнината на Фирсов; Боров му благодари за
изпратените „Труды“, т. XI и XII на Ленинградския библиотечен институт; интересува се от делата в ББИ,
споменава се Костадинка Калайджиева.  
А.е. 2183, л. 37–63; 16 док.; 8 ян. 1963...31 дек. 1964 г.; писма, картички и пликове, преписка –
ръкоп., машиноп, бълг. и рус. ез.; Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т.
Боров – С.; Т. Боров – С. до Г. Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Благодари му за изпратените „Годишник на ББИ“ и „Български периодичен печат 1844–1944“,
с молба да му изпрати копия на посочените в писмото публикации; със сведение, че в Ленинградския
библиотечен институт е създадено отделение за техническа литература; с поздравление по случай 1 май;
със сведение за датата на пристигане и престоя му в България заедно с колеги библиотечни работници;
впечатления от посещението му в България; с молба да приеме и разговаря с неговата аспирантка Ксения
Лютова; интересува се как е протекъл конгреса на славистите; с поздравления по случай Нова година; с
молба да му изготви кратка справка във връзка с подготовка на библиотекари с висше образование според
изброените в писмото въпроси; с благодарност за изготвената справка.
А.е. 2183, л. 64–81; 12 док.; 20 апр. 1965...26 окт. 1967 г.; писма, поздравителни картички и пликове, преписка – ръкоп., машиноп, бълг. и рус. ез.; Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Г. Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С поздравления по случай 1 май; с молба за мнение относно труда му „Библиотечное образование
в социалистических странах“; в отговор Боров му изпраща своите бележки по статията; с поздравления по
случай Нова година; с молба да издири пощенски марки, издадени по повод 15- годишнината на библиотека „Васил Коларов“, за да попълни колекцията си; благодари му за изпратените марки с изображението
на светите Кирил и Методий; с поздравления по случай 50-годишнината от Октомврийската революция.
А.е. 2183, л. 82–98; 10 док.; 16 апр. 1969...25 дек. 1971 г.; писма, картички и пликове, преписка
– ръкоп., машиноп., бълг. и рус. ез., Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т.
Боров – С.; Т. Боров – С. до Г. Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
С поздравления по случай 1 май и Нова година; по лични въпроси, за колекцията му от пощенски
марки; с молба за кратка информация за Кр. Пишурка и Бачо Киро във връзка с филателната му колекция;
отговор на Боров с исканата кратка информация и със сведения за неговата филателна колекция.
А.е. 2183, л. 99–115; 10 док.; 5 март 1972...9 дек. 1978 г.; писма, картички и пликове – ръкоп.,
бълг. и рус. ез.; Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Благодари на Боров за поздравленията и пожеланията по случай 70-годишнината му; с поздравления по случай Нова година и 1 май.
А.е. 2183, л. 116–128; 8 док.; 9 дек. 1980...1 дек. 1986 г.; поздравителни картички и пликове –
ръкоп., бълг. и рус. ез.; Георгий Фирсов – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с поздравления по случай 1 май.
А.е. 2184, л. 1–15; 11 док.; 14 февр. 1962...17 септ. 1963 г.; писма и пликове, преписка – машиноп.,
нем. ез.; Курт Флайшхак – Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С до Курт Флайшхак –
Лайпциг, Германия.
С благодарност за изпратения сборник в чест на 60-годишнината на Боров; пълномощно от Курт
Флайшхак на Т. Боров за получаване на хонорар чрез ДСК; извинение на Боров, че няма да присъства на
честването на „Дойче Бюхерай“; относно предстоящия юбилей на немската обществена библиотека, споделя, че има здравословни проблеми; със сведение, че му изпраща пълномощно за изтеглянето на депозита му в ДСК; Боров му съобщава, че е изтеглил сумата на хонорара му; съветва го да обърне специално
внимание на конкретно съчинение на Ханс-Йоаким Копитц; с молба за съвет за избор на класификационна
схема и подреждане на библиографски материали; в отговор на запитването Боров му пише, че не се използва десетичната класификация и за тази цел са разработили собствена; благодари му за изпратената
плетена жилетка.
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А.е. 2184, л. 16–30; 7 док.; 17 ноем. 1965...окт. 1972 г.; писма, картичка, некролог и пликове –
ръкоп., печатно, нем. ез.; Курт Флайшхак – Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
С пожелания по случай Нова година; със сведение, че не е посещавал библиотеката повече от 5
месеца; съобщение за погребението на проф. Флайшхак; с благодарности от семейството му към всички,
които са взели отношение при неговото изпращане.
А.е. 2185, л. 1; 1 док.; 26 дек. 1968 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Александър Фол – С. до
Т. Боров – С.
С поздравления по случай новата 1969 година.
А.е. 2186, л. 1–19; 7 док.; 25 май 1970, 29 юни 1970 г.; писмо, въпросник, приложение и плик,
преписка – машиноп., англ. и бълг. ез.; Фондация „Джовани Анели“ – Торино, Италия до Т. Боров –
С.; Т. Боров – С. до Фондация „Джовани Анели“ – Торино, Италия.
Със сведение, че е излязъл от печат Годишникът на Европейските фондации и му изпращат един
екземпляр, във връзка с подготовката за издаване на „Годишник на науките, третиращи човека в страните
от Източна Европа“, с молба да попълни и изпрати обратно приложения въпросник; приложение с основните характеристики на „Годишника на науките, третиращи човека в страните от Източна Европа“; сведения за фондация „Джовани Анели“ – създатели, основни цели и задачи, дейност, органи на фондацията;
Боров изпраща исканите сведения.
А.е. 2187, л. 1–4; 1 док.; 14 юли 1970 г.; брошура – печатно, англ ез.; Национална фондация за
изкуства и хуманитарни науки – Вашингтон до Т. Боров – С.
Статии; със сведения за новите членове на съвета на фондацията.
А.е. 2188, л. 1–2; 1 док.; септ. 1947 г.; покана и плик – печатно; Настоятелство на фондацията за
социални грижи „Д-р Никола Чилов“ – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на освещаването на работническите жилища, построени от фондацията.
А.е. 2189, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, шведски ез.; д-р Арне Форсел – Стокхолм до Т. Боров – С.
Със записан телефонен номер.
А.е. 2190, л. 1–4; 4 док.; 30 май 1938...19 юли 1942 г.; пощ. карти – ръкопис, нем. ез.; Йорис Форщиус – Берлин д Т. Боров – С.
С благодарност за изпратената публикация, с молба за в бъдеще да го осведомява за други български
издания; благодари му и за изпратените „Въведение в библиографията“ на Т. Боров и „Библиография“ на
Никола Михов.
А.е. 2191, л. 1–2; 2 док.; 30 май 1962 г., 19 юни [1962] г.; писмо с резолюция – машиноп., нем. и
бълг. ез.; М. Франк – [Гота], Германия до Т. Боров – С.
Във връзка с обмена на литература и необходимостта от български библиографски справочници;
резолюция на Боров със сведение за справочниците, които трябва да се изпратят.
А.е. 2192, л. 1–14; 14 док.; 22 юни 1967...31 юли 1967 г.; писма, приложения, бележка и плик,
преписка – машиноп., ръкоп., нем. и бълг. ез.; Зигмунд Фрауендорфер – Виена до Т. Боров – С.; Т.
Боров – С. до Зигмунд Фрауендорфер – Виена.
С молба да бъдат проверени данните на определени български печатни органи и да му бъде съобщено за новоизлезли публикации; приложения за изискваните данни за литература, отнасяща се до селското стопанство, горското стопанство, храненето, риболова и др. близки области; бележка на Боров, с която
възлага на Петкова исканата справка; отговор на Боров до Фрауендорфер с информация за състоянието на
интересуващите го печатни органи, съобщава му, че ББИ не съществува като самостоятелна институция
от 1964 г., приложената справка е изготвена от негова сътрудничка от Катедрата по библиотечни науки и
библиография към СУ.
А.е. 2193, л. 1–5; 2 док.; 31 дек. 1939 г., б.д.; поздравителни картички – ръкоп., нем. ез.; Фрелер
– б.м. до Т. Боров – С.
С новогодишни поздравления.
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А.е. 2194, л. 1; 1 док.; 5 апр. 1939 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Иван Фунев – Рим до Т.
Боров – С.
С поздрав от Рим.
А.е. 2195, л. 1–20; 10 док.; 30 ян. 1961...6 ян. 1987 г.; телеграма, поздравителни картички и пликове – машиноп., ръкоп., печатно; Иван Фурнаджиев, Елена Фурнаджиева – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай рождения му ден, по случай имения му ден и за Нова година.
А.е. 2195, л. 21–32; 6 док.; б.д.; бележка, списък, телеграми и пликове – машиноп., печатно;
Иван Фурнаджиев, Елена Фурнаджиева – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с липсващи книги; списък с книги, предложени на ДБ „В. Коларов“; с поздравления по
случай имения му ден.
А.е. 2196, л. 1; 1 док.; 4 ноем. 1934 г.; некролог – печатно; Фурнаджиеви – Пловдив до Т. Боров – С.
Със сведение за смъртта на Игнат Фурнаджиев.
А.е. 2197, л. 1–5; 2 док.; 24 дек. 1959 г., 15 ян. 1961 г.; поздравителна картичка, писмо и плик –
машиноп., печатно, англ. ез.; К. З. Фурнес – Арлингтън, САЩ до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с поздравления по случай 60-годишнината му.
А.е. 2198, л. 1–2; 1 док.; 31 юли 1923 г.; картичка и плик – ръкоп.; Х. – С. до Т. Боров – Варна.
С предупреждение да не флиртува с никого във Варна.
А.е. 2199, л. 1–2; 1 док.; 1940 г.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Бончо Хаджибонев
– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Възкресение Христово.
А.е. 2200, л. 1–2; 1 док.; 7 окт. 1976 г.; писмо и плик – машиноп.; Дафина Хаджидимова – С. до
Т. Боров – С.
Със сведения за Иван Хаджидимов, с молба, ако разполага с информация за неговата политическа
и литературна дейност, да се свърже с нея.
А.е. 2201, л. 1–3; 2 док.; 10 март 1938 г., б.д.; визитни картички и плик – печатно, ръкоп.; Александър Хаджиев – Варна, Скопие до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2202, л. 1–2; 1 док.; 4 ян. 1946 г.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Димитър Хаджиев – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2203, л. 1–3; 2 док.; неразчетена дата, б.д.; визитни картички и плик – печатно, ръкоп.;
Христо Т. Хаджиев – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2204, л. 1–2; 2 док.; 21 февр. 1942 г., 1 март 1947 г.; телеграми – печатно, машиноп.; Хаджиеви – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2205, л. 1–9; 4 док.; 5 ян. 1949...[дек. 1961 или ян. 1962] г.; визитни картички, писма и пликове – печатно, ръкоп.; Асен Хаджиолов – С., [Берлин] до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; относно срещата с Боров и с Владигерови.
А.е. 2206, л. 1–4; 2 док.; 19 дек. 1961 г., 27 дек. 1963 г.; писмо, картичка и пликове – ръкоп.; Христо Хаджихристов – Москва до Т. Боров – С.
Във връзка с темата на дисертацията му, за научния му ръководител и курсовете лекции, които
посещава в Московския държавен библиотекарски институт; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2207, л. 1–11; 6 док.; 7 ноем. 1941...30 ян. 1943 г., б.д.; пощ. карти, писма, визитни картички
и пликове – печатно, ръкоп.; Илия Халаджов – Разград до Т. Боров – С.
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За желанието на сестра му да учи библиотечно дело; с поздравления за Коледа и Нова година;
поздравява го по случай назначаването му за директор на ББИ, интересува се от курсовете по библиотечно
дело.
А.е. 2208, л. 1–5; 11 док.; 8 окт. 1973...9 дек. 1974 г.; картички, писма и пликове – ръкоп., бълг.
и нем. ез.; Бистра и Курт Хане – Хамбург, Бад Лаутерберг, Германия, Монтекатини, Италия до Т.
Боров – С.
Приветстват ги с добре дошли в Хамбург; с благодарност за изпратената книга, посветена на баща
ѝ Александър Балабанов; получила неговата книга „Живот с книги“, за здравословното състояние на Харитина; с поздравления по случай Коледа и Нова година; с поздрави от Бад Лаутерберг, където са на почивка; с поздрави от Монтекатини; за смъртта на Яна Язова.
А.е. 2208, л. 16–25; 6 док.; 24 май 1975...дек. 1976 г.; поздравителни картички, писмо и пликове
– ръкоп., бълг. и нем. ез.; Бистра и Курт Хане – Хамбург, Берхтесгаден, Германия, Силт, Германия
до Т. Боров – С.
С поздрави от Берхтесгаден и от Силт, където са на почивка; поздравява го за завършването на
работата по т. II [от съчиненията на Ал. Балабанов]; с благопожелания по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2208, л. 26–44; 11 док.; 20 ян. 1977...9 окт. 1979 г.; картички, писма и пликове – ръкоп., бълг.
и нем. ез.; Бистра и Курт Хане – Хамбург, Ница, Франция, Люнебургер Хайде, Германия, Баден, Австрия, Мерано, Италия до Т. Боров – С.
С поздравления по случай рождения му ден и Нова година; изпраща още снимки на баща си Ал.
Балабанов; с поздрав от Ница; за спомените ѝ за баща ѝ; с благодарност за получения II т. от събраните съчинения на Ал. Балабанови споделени впечатления от изданието; за гостуването на проф. Пенков и проф.
Сендов; с поздрави от Мерано; относно здравословното им състояние.
А.е. 2208, л. 45–57; 9 док.; 6 дек. 1980...10 дек. 1982 г.; поздравителни картички, писма, бележка
и пликове, преписка – ръкоп.; Бистра и Курт Хане – Хамбург, Баден-Баден, Травемюнде, Германия
до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Бистра и Курт Хане – б.м.
С поздравления по случай Нова година; с благодарност за книгата „Книга и литература“, която
получила; споделя впечатленията си от филма Helden и от изложбата за България в аулата на университета
в Хамбург; Боров им благодари за подаръка, който получили чрез сестра ѝ; с поздрави от Баден-Баден,
където са на почивка и лечение, както и от Травемюнде.
А.е. 2208, л. 58–73; 10 док.; 4 дек. 1983...7 юни 1987 г.; поздравителни картички, некролог и
пликове, преписка – ръкоп., бълг. и нем. ез.; Бистра и Курт Хане – Хамбург, Ню Йорк, Гринделвалд,
Швейцария до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; изказват съболезнования за починалата му сестра в Канада; за здравословното състояние на съпруга ѝ Курт; със сведения за смъртта на съпруга ѝ; с поздрав от Ню
Йорк; с поздрав от Гринделвалд.
А.е. 2209, л. 1–2; 1 док.; май 1942 г.; покана – печатно; Веселин Ханчев, Цвятко Димчевски –
[С.] до [Т. Боров] – [С.].
Да посети първата художествена изложба на Цвятко Димчевски.
А.е. 2210, л. 1; 1 док.; 22 септ. 1945 г.; писмо – ръкоп.; Хараламбий – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че не намерил подходящ човек и не може да му услужи.
А.е. 2211, л. 1–14; 8 док.; 6 авг. 1958...11 ян. 1975 г.; писмо, бележка, поздравителни картички и
пликове – ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Кирил Харалампиев – Мюнхен, Германия до Т. Боров
– С.
С благодарност за изпратения от Боров списък на български културни деятели и биографични данни
за тях във връзка с изготвянето на „Малка славянска биография“; като приложение в писмото му изпраща
текста за Боров, който ще бъде поместен в посочената книга; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2212, л. 1–7; 5 док.; преди 2 юни 1931...20 дек. 1932 г.; писма, бюлетини – машиноп., печатно, нем. ез.; Ото Харасовиц – Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Ото Харасовиц
– Лайпциг, Германия.
По библиографски въпроси.
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А.е. 2213, л. 1–15; 10 док.; 31 дек. 1956...16 февр. 1961 г., б.д.; телеграми, писма, поздравителни
картички и пликове, преписка – машиноп., ръкоп., бълг. и рус. ез.; Алексей Хватов – Ленинград (дн.
Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Алексей Хватов – Ленинград (дн. Санкт
Петербург), Русия.
С поздравления по случай Нова година, 1 май и 9 септември; с пожелания по случай 60-годишнината му; в отговор Боров му благодари за пожеланията; с поздрави по случай 1 май и Нова година.
А.е. 2214, л. 1; 1 док.; 28 март 1933 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Карл Херземан – Лайпциг,
Германия до Т. Боров – С.
Относно изпратени проспекти с отбелязани книги.
А.е. 2215, л. 1–3; 2 док.; 2 ян. 1943 г., 12 февр. 1943 г.; писмо и плик, пощ. карта – машиноп.;
Симеон Хесапчиев – Севлиево до Т. Боров – С.
Желае да се сдобие с Устава на ББИ и книгите на Боров, от които ще поръча няколко екземпляра;
също да се запише като спомагателен член на ББИ и да получава изданията му.
А.е. 2216, л. 1–10; 8 док.; 23 авг. 1938...29 ян. 1941 г., б.д.; пощ. карти, телеграма, бележки, снимка, пликове – ръкоп., машиноп.; Мара Хитова – Мюнхен, Германия; С. до Т. Боров – Цюрих, Швейцария, С.
Със сведение, че Александър постъпил в клиника; относно писмо, изпратено до проф. Ораховац;
с поздравления по случай имения и рождения му ден; с молба да я посети в дома ѝ; търси го по важна
работа, с молба да се отбие в дома ѝ; снимка на Александър Панайотов Хитов.
А.е. 2217, л. 1–2; 2 док.; 5 окт. 1917 г., 24 окт. 1917 г.; пощ. карти – ръкоп.; Хр. Хлебаров – Плевен
до Т. Боров – Русе.
Със сведение, че е изпратил исканите от Боров книги; не е получил сумата за изпратените по-рано
книги.
А.е. 2218, л. 1–3; 2 док.; 1 апр. 1935 г., 10 апр. 1935 г.; преписка – ръкоп.; Ячо Хлебаров – Плевен
до Т. Боров – С.
С покана за сътрудничество в редактираното от Хлебаров сп. „Читалище“; в отговор Боров му благодари и любезно отказва.
А.е. 2219, л. 1–6; 4 док.; 23 дек. 1960...3 ян. 1935 г.; поздравителни картички и пликове – ръкоп.,
нем. и фр. ез.; Хелена Хлебкозанска – Варшава до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2220, л. 1–14; 7 док.; 8 юни 1963...18 дек. 1968 г.; писма, поздравителни картички и пликове
– ръкоп., нем. ез.; Пол Хорецки – С., Вашингтон, Белград до Т. Боров – С.
Благодари за приятелското отношение по време на престоя му, както и за библиографската информация; с поздравления по случай Нова година; благодари му за статията, с надежда да се видят в София
в края на август 1966 г.; с поздрав от Белград, където ще остане две седмици за участие в библиотечен
конгрес; поздравява го за успехите на двамата му сина, благодари му за библиографската информация за
славянски литературни науки.
А.е. 2220, л. 15–28; 7 док.; 2 февр. 1972...5 ян. 1979 г.; картички и пликове – ръкоп., нем. ез.; Пол
Хорецки – Вашингтон, Прага до Т. Боров – С.
Съжалява, че не е могъл да посети България, въпреки че е имал работа в съседни държави; с поздравления по случай Нова година; с благодарност за изпратената книга, със сведение, че през септември ще
посети Букурещ и се надява да дойде и в София; в Прага е със съпругата си и няма да може да дойде в София.
А.е. 2220, л. 29–40; 5 док.; 9 дек. 1980...22 дек. 1985 г.; поздравителни картички и пликове – ръкоп., нем. ез.; Пол Хорецки – Александрия, Вирджиния, САЩ до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
A.e. 2221, л. 1–3; 1 док.; 24 май 1960 г.; писмо и плик – машиноп., рус. ез.; А. Хренкова – Москва
до Т. Боров – С.
В отговор на негово запитване му съобщава, че в учебната 1960/1961 г. във всички висши учебни
заведения ще бъдат въведени занятия по библиография във връзка с постановление на ЦК на КПСС.
238

A.e. 2222, л. 1–2; 1 док.; 1 февр. 1967 г.; телеграма и плик – ръкоп.; Веселин Христов – С. до Т.
Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
A.e. 2223, л. 1–16; 10 док.; 30 апр. 1930...30 дек 1975 г.; поздравителни картички, визитни картички, писмо покана и пликове – ръкоп., печатно; Иван Христов – Трявна, Генуа, Италия, Варшава,
Велико Търново, Пловдив, С. до Т. Боров – С.
С поздрави от Трявна; Генуа; Варшава, В. Търново; с поздравления по случай Нова година и имения му ден; поздравява го по случай назначаването му за директор на Народната библиотека; с покана да
присъства на откриването на 38-та му самостоятелна изложба.
А.е. 2223, л. 17–37; 12 док.; б.д.; визитни картички, бележка и пликове – ръкоп., печатно; Иван
Христов – Пловдив, С., б.м. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; с поздравления по случай Коледа и Нова година; без
текст.
А.е. 2224, л. 1–6; 5 док.; 31 март 1930...11 окт. 1930 г.; пощ. карти, бележки, писмо и пликове – ръкоп.,
печатно; бълг. и нем. ез.; д-р Константин Христов – Лом до Т. Боров – С.
С покана Боров да се яви в Ломска популярна банка и да уреди записа, чийто поръчител е д-р
Христов; със сведение за датата, на която пристига в София, желае да се видят; относно поръчани от него
дрехи, с молба Боров да уреди въпроса и да му ги изпрати.
А.е. 2224, л. 7–18; 7 док.; 25 септ. 1961...23 ян. 1975 г., б.д.; писма, визитна картичка и пликове,
преписка – ръкоп., печатно; д-р Константин Христов – С., Лом до Т. Боров – С.
Желае да се срещнат; благодари му за книгата „Живот с книги“, споделя впечатленията си от прочетеното; в отговор Боров го кани да се срещнат и да разговарят за книгата; с поздравления по случай
рождения му ден; с уговорка за среща; със сведение, че препраща писмата на сестра му Вера, за да ѝ ги
върне.
А.е. 2225, л. 1–2; 2 док.; б.д.; визитни картички – печатно; Кънчо Христов – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 2226, л. 1; 1 док.; 22 юни 1940 г.; пощ. карта – печатно, ръкоп.; Л. К. Христов – б.м. до Т.
Боров – С.
Със сведение, че книгата му не е отпечатана, тъй като е бил мобилизиран, желае да се видят в София, където ще дойде по служба.
А.е. 2227, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Петко Я. Христов – Варна до Т.
Боров – С.
С поздравление по случай Нова година.
А.е. 2228, л. 1–2; 1 док.; 30 март 1972 г.; писмо и плик – машиноп.; акад. Христо Я. Христов – С.
до Т. Боров – С.
С покана да присъства на публична лекция на чл.-кор. Иван Тодоров на тема „Идеята за симетрия
в теоретичната физика вчера и днес“.
А.е. 2229, л. 1; 1 док.; 30 ян. 1972 г.; телеграма – машиноп.; Христов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай рождения му ден.
А.е. 2230, л. 1–2; 2 док.; 5 юни 1930 г., 8 септ. 1930 г.; телеграми – ръкоп.; Христов – Лом до Т.
Боров – С.
Поздравява Боров и съпругата му; със сведение за деня и мястото на срещата им.
А.е. 2231, л. 1–4; 2 док.; 6 ян. 1942 г., 21 ян. 1942 г.; писмо и плик, пощ. карта – ръкоп.; Христов
– Варна до Т. Боров – С.
По финансови въпроси, във връзка с неудържан данък върху хонорар на Боров; със сведение, че
данъкът върху хонорарите е увеличен.
А.е. 2232, л. 1–3; 1 док.; 14 ноем. 1945 г.; писмо и плик – ръкоп.; Анна Христова – С. до Т. Боров – С.
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Във връзка с конфликт между колеги, споменават се следните имена: Бащавелова, Григорова, Бинева, Албанска, с молба да работят в отделни стаи.
А.е. 2233, л. 1; 1 док.; 30 юни 1956 г.; некролог – печатно; Елена Христова – С. до Т. Боров – С.
Некролог по повод една година от смъртта на Лиляна Христова.
А.е. 2234, л. 1–3; 2 док.; 19 апр. 1981 г.; некролози и плик – печатно; Н. К. Христова – С. до Т.
Боров – С.
Некролози по повод 40 дни от смъртта на д-р Константин Христов Ангелов.
А.е. 2235, л. 1–2; 1 док.; 10 ян. 1986 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., печатно; Инга,
Михаил, Милко Христови – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2236, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Константин Христович – С. до
Т. Боров – С.
С почитания.
А.е. 2237, л. 1; 1 док.; [3 ян. 1947 г.]; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Петър Христофоров
– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2238, л. 1–4; 2 док.; [26 апр. 1981 г.], 24 апр. 1984 г.; съобщения и пликове – печатно; Ц. Цаков – С. до Т. Боров – С.
За панихиди по повод 2 години и 5 години от смъртта на Елена Антонова Цакова.
А.е. 2239, л. 1–3; 3 док.; 26 февр. 1924...8 май 1924 г.; писма, бележка – ръкоп.; Георги Цанев – С.
до Т. Боров – С.
Във връзка с негов превод на статия за Шантич; във връзка с превод на разказ, споменават се Балабанов и Елин Пелин; със сведение, че напуска редакцията на сп. „Развигор“.
А.е. 2240, л. 1; 1 док.; 21 февр. 1942 г.; телеграма – ръкоп.; Любен Цанков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2241, л. 1–2; 1 док.; 6 ян. 1983 г.; картичка и плик – ръкоп., Мина Цанкова – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2242, л. 1–3; 4 док.; 8 март 1919 г.; поздравителни картички и плик – ръкоп.; Царева, Ваня,
Мара – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; поздравява го за празниците.
А.е. 2243, л. 1; 1 док.; 6 ян. 1949 г.; писмо – ръкоп.; [Цвет...] – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че му оставя първите 10 екземпляра от книга, готова за печат, с бележки за печатането и с молба за мнение.
А.е. 2244, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Цвета – Пещера до Т. Боров – [С.].
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2245, л. 1–3; 3 док.; 12 ян. 1945, 12 март 1949 г, б.д.; бележка, телеграми – ръкоп., машиноп.;
Цветан – С., Дългопол до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и по случай имения му ден.
А.е. 2246, л. 1–2; 2 док.; 9 ноем. 1916 г., 2 дек. 1916 г.; поздравителни картички – ръкоп.; Цветанка – С. до Т. Боров – Лом.
С поздрави.
А.е. 2247, л. 1–3; 2 док.; 7 ян. 1965 г., б.д.; поздравителна картичка и плик, телеграма – ръкоп.,
машиноп.; Цветанка и Павел – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имения му ден.
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А.е. 2248, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Цветанка и Ценко– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2249, л. 1–3; 1 док.; 20 май 1971 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Павел Цветанов – с. Радишево, Плевенско до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 70-годишнината му и по повод награждаването му с орден „Народна
република България“ I степен.
А.е. 2250, л. 1–12; 7 док.; 27 окт. 1917...22 авг. 1921 г.; картичка, пощ. карта, писма и пликове –
ръкоп.; Ценко Цветанов – Лом до Т. Боров – Русе, С.
Относно марките и учебниците, които Боров очаква да му изпрати и които са му нужни; с молба
да му изпрати сп. „Възраждане“ и посочените книги; във връзка с абонамента за сп. „Развигор“.
А.е. 2250, л. 13–27; 10 док.; 16 март 1922...6 дек. 1922 г.; пощ. карти, писма и пликове – ръкоп.;
Ценко Цветанов – Лом, Белоградчик, с. Орешец, Видинско до Т. Боров – С.
С молба да му изпрати „Класическа литература“ от Ал. Балабанов; с благодарност за получените
книги; във връзка с абонамента за сп. „Развигор“; със сведение за броеве от сп. „Развигор“, които не е получил; с молба да напише рецензия за списваното от него списание; за желанието му да издаде сборник с
разкази и с молба за мнение за първите няколко разказа; с молба да изпрати посочените книги.
А.е. 2250, л. 28–39; 12 док.; 26 ян. 1923...7 дек. 1923 г.; пощ. карти, писма, телеграма – ръкоп.;
Ценко Цветанов – Лом, с. Орешец, Видинско, Пещера, Берлин, с. Върбовчец, Видинско до Т. Боров
– С.
Относно разказите, за които очаква мнение от Боров; разяснения за разказите „Две жени“, „Две
души“, „Яснота“, „Жертва“; със сведение за разказите, които дава за печат; с молба да отиде в печатница
„Меркур“ и да нанесе корекции; интересува се от разпространението на сборника с разкази и от мнението
на Балабанов; с молба да му изпраща списанията „Развигор“ и „Пролом“ в Лом; желае през лятото да използва неговата квартира; с поздрави от Берлин; с молба Боров да редактира и дава за печат списваното от
него списание срещу хонорар от 150 лв. на печатна кола.
А.е. 2250, л. 40–54; 9 док.; 20 ян. 1924...март 1929 г.; писма, пощ. карта, телеграма и пликове –
ръкоп.; Ценко Цветанов – Лом, С. до Т. Боров – С., Лом.
Относно многобройни грешки в отпечатано вече издание, което е било редактирано от Боров; с
молба да редактира изпратения текст и да го даде за печат в сп. „Развигор“, ако е подходящ; с молба сп.
„Пролом“ да не се изпраща в с. Орешец, а в Лом; със сведение, че не е препратил писмото му, тъй като не
е открил адреса; относно книгата на Шарл Рапопорт за Жан Жорес; относно освобождаването му, за което
се застъпил Митев и за назначаването му за учител в Лом; с поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2250, л. 55–58; 4 док.; 28 юли 1938...29 юли 1946 г.; пощ. карти, писма, телеграма – ръкоп.;
Ценко Цветанов – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че бил за няколко дни със семейството си на Витоша; с молба да предаде служебни
бележки и да подпише изпратеното му заявление.
А.е. 2250, л. 59–67; 10 док.; б.д.; телеграма, визитни картички, бележки – ръкоп., печатно; Ценко Цветанов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден; във връзка с пътуването им до Лом; със сведение, че
Д. Б. Митов ще го посети в БЗК Банка; във връзка с ръкописа „Градът на мъртвите“ за сп. „Развигор“; с
молба да му даде парите, тъй като са му нужни спешно; бележка на Боров, че му оставя 1250 лв.; относно
статията на Емануил Манов за Атанас Узунов.
А.е. 2251, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Еленка Цветанова – С. до Т.
Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2252, л. 1; 1 док.; 13 юли 1944 г.; писмо – ръкоп.; З. Цветков – С. до Т. Боров – С.
Във връзка със задачата, възложена му от Кямилев, да инкасира купони, съхранявани при Боров.
А.е. 2253, л. 1; 1 док.; 8 март 1952 г.; телеграма – машиноп.; Мария Цветкова – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
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А.е. 2254, л. 1–4; 4 док.; 8 ян. 1950...10 март 1957 г., б.д.; телеграми – машиноп.; Лили Ценова –
С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; по случай имения му ден и по случай Възкресение Христово.
А.е. 2255, л. 1–5; 3 док.; 26 юни 1963...3 авг. 1963 г.; писма и пликове, преписка – машиноп., хърв.
ез.; Център по библиотечна документация – Байа Бланка, Аржентина до Т. Боров – С.; Т. Боров – С.
до Център по библиотечна документация – Байа Бланка, Аржентина.
Със сведение, че се интересуват от материали и библиография за структурата и функционирането на ББИ, с молба да им изпрати правила и нормативни документи, които ползва ББИ; в отговор Боров
пише, че изпраща приложена кратка информация за организацията на специалност „Библиотекознание
и библиография“ при СУ; със сведение, че му изпращат първото предварително издание на Bibliografia
bibliotecologica Argentina.
А.е. 2256, л. 1–40; 23 док.; 1973...21 авг. 1980 г.; писма, брошури, бланки и пликове, преписка –
машиноп., англ. ез.; Международен биографичен център – Кеймбридж, Великобритания до Т. Боров
– С.; Т. Боров – С. до Международен биографичен център – Кеймбридж, Великобритания.
Във връзка с подготовката за отпечатване на различни томове от международното издание „Кой
кой е сред интелектуалците“, с молба да попълни и изпрати приложените въпросници; със сведения за
целите и съдържанието на изданието; в отговор Боров изпраща биографични и библиографски сведения.
А.е. 2257, л. 1–3; 1 док.; 28 дек. 1963 г.; картичка и плик – печатно, нем. ез.; Български културен
център – Берлин до Т. Боров – С.
С поздравления по случай новата 1964 година.
А.е. 2258, л. 1–5; 2 док.; дек. 1963 г., 8 май 1970 г.; покани и пликове – печатно; Полски културен
център – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на тържествено събрание, посветено на 20-годишнината от създаването на Съюза на
полските патриоти в СССР; да присъства на откриването на изложбата „Впечатления от Полша“ с автор
Мана Парпулова.
А.е. 2259, л. 1–5; 3 док.; 8 дек. 1966 г., 26 окт. 1967 г., б.д.; покани и пликове – машиноп., печатно,
ръкоп.; Чехословашки културен център – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на беседите на доц. д-р Зденек Урбан „Българският език и българската литература в
Чехословашката социалистическа република“ и „Научната и организационна подготовка на VI международен конгрес на славистите в Прага“; да присъства на доклад на тема „Научно- техническата документация в Чехословакия“.
А.е. 2260, л. 1–3; 1 док.; 10 дек. 1975 г.; покана и плик – печатно; Единен център за наука и подготовка на кадри по биология и медико-биологични проблеми – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на тържествено събрание по случай 90-годишнината от рождението на акад. д-р
Иван Буреш.
А.е. 2261, л. 1–2; 1 док.; 27 май 1964 г.; писмо и плик – машиноп.; Информационен център за
преводна литература – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че му изпращат първите броеве на бюлетина, за да се запознае с тяхното съдържание, с молба за мнение.
А.е. 2262, л. 1–3; 1 док.; 30 дек. 1962 г.; поздравителна картичка и плик – печатно; Център на
приложни изкуства – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай новата 1963 година.
А.е. 2263, л. 1–4; 2 док.; 12 дек. 1962 г., 31 дек. 1964 г.; поздравителни картички и пликове – печатно, фр. ез.; Център за разпространение на книги и преса – Париж до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2264, л. 1–2; 1 док.; 1 ян. 1972 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; Цеца, Марчето
– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
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А.е. 2265, л. 1–22; 11 док.; 26 дек. 1973...24 дек. 1985 г., б.д.; визитни картички, покани, картичка, телеграма и пликове – печатно, ръкоп., машиноп.; Радол Цолов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с покана да присъства на сватбата на сина му Станислав
Цолов; с покана да присъства на сватбата на сина му Цоло Цолов.
А.е. 2266, л. 1–8; 4 док.; 15 септ. 1973...30 ян. 1974 г.; писма, поздравителна картичка, телеграма
и пликове – ръкоп., машиноп.; Лиляна Балабанова-Цолова – С. до Т. Боров – С.
Със сведения за адреса и телефона на сестра ѝ Бистра Хане в Германия; с благодарност за изпратената книга; със сведение, че е получила хонорара за книгата „Александър Балабанов“; с поздравления по
случай Нова година и рождения му ден.
А.е. 2267, л. 1–13; 6 док.; 18 ноем. 1975...1 ян. 1987 г.; писма, картички и пликове – ръкоп.; Илияна, Станислав и Радол Цолови – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на рождения ден на Станислав Цолов и на рождения ден на Радол Цолов; с
поздравления по случай Нова година.
А.е. 2267, л. 14–24; 6 док.; б.д.; телеграма, картички и пликове – машиноп., ръкоп.; Илияна,
Станислав и Радол Цолови – С. до Т. Боров – С.
С покана да присъства на рождения ден на Станислав и Радол; с поздравления по случай Нова
година; с поздравления по случай 1 март.
А.е. 2268, л. 1–7; 4 док.; 31 дек. 1936 г., б.д.; визитни картички и пликове – печатно, Владислав
Цонев – С. до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 2269, л. 1–7; 4 док.; 15 авг. 1978...25 ян. 1979 г.; писмо, некролог и пликове, преписка – машиноп., ръкоп., печатно; Драгомир Цонев, Маргарете Цонев – Мюнхен, Германия до Т. Боров – С.;
Т. Боров – С. до Драгомир Цонев, Маргарете Цонев – Мюнхен, Германия.
С благодарност за книгата „Живот с книги“, по семейни въпроси, споделя спомени за Ал. Балабанов и неговите дъщери; с покана да му гостува; за предстоящите ангажименти на Боров във връзка със
100-годишнината от рождението на Ал. Балабанов; със сведение за смъртта на Драгомир Цонев и изразени
съболезнования на семейството му от страна на Боров.
А.е. 2270, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Екатерина Цонева – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2271; л. 1–9; 5 док.; 25 апр. 1935...1943 г., б.д.; визитни картички и пликове – печатно; Кирил Цонзаров – Лайпциг, Германия, Лом, Братислава до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Възкресение Христово; с пожелания по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2272, л. 1; 2 док.; 9 март 1940 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Васил Цончев – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с препис на писмо до Г. Петров; бележка от Боров, че става дума за писмото, отправено
от него и Никола Михов до главния народен обвинител Г. Петров във връзка със задържането на Петър
Цончев.
А.е. 2273, л. 1–5; 3 док.; 9 май 1945...1 окт. 1951 г.; пощ. карти, писмо и плик – ръкоп.; Димитър
Цончев – Пловдив до Т. Боров – С.
Предупреждава го, че в Пловдивската народна библиотека има хора, които възпрепятстват мерките
на Боров за развитието на библиотечното дело; с препоръка за Величка Михайлова Стефанова, която се
интересува от библиотечните курсове, водени от Боров.
А.е. 2274, л. 1–22; 19 док.; 18 авг. 1939...1955 г.; поздравителна картичка, визитни картички,
писма, резолюции и пликове, преписка – ръкоп., машиноп.; Петър Цончев – Ню Йорк, САЩ, С.,
Котел до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Петър Цончев – Котел.
С поздрав от Ню Йорк; с поздравления по случай Нова година; с ходатайство за Дора Семерджиева, да бъде назначена за стажантка в ББИ, с молба да му се изпратят по междуградски обмен посочените книги; с резолюция книгите да бъдат заети на името на Боров и да бъдат изпратени; в отговор Боров
му пише, че относно ходатайството не може да помогне, а от търсените книги може да му изпрати само
една; благодари му за получените книги; със сведение, че му изпраща книга за Руско-турската война от
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1828–1829 г.; благодари му за справката относно съчиненията на И. П. Липранди, с молба да ползва по
междуселищно заемане посочените книги; резолюция на Боров книгите да се заемат на негово име и да се
изпратят на П. Цончев.
А.е. 2274, л. 23–38; 10 док.; 27 ян. 1977...1 март 1985 г.; писма, картичка, известия и пликове,
преписка – ръкоп., машиноп.; Петър Цончев – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Петър Цончев – С.
С поздравления по случай рождения му ден; със сведение, че е искал да го посети, заедно със
Славчо Атанасов; Боров му благодари за вниманието и му изпраща сп. „Пламък“; известие за смъртта и за
панихида на Цветанка Цончева; проект за завещание на Боров; с поздравления по случай Нова година и по
случай имения му ден.
А.е. 2275, л. 1–2; 1 док.; 4 март 1968 г.; писмо и плик – ръкоп.; Ст. Чавдаров – Париж до Т. Боров – С.
Със сведение, че специализацията ще бъде удължена, с молба Петкова да продължи да го замества.
А.е. 2276, л. 1; 1 док.; 14 дек. 1931 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; [Димитър Чакалов] –
Флоренция, Италия до Т. Боров – С.
С поздрав от Флоренция.
А.е. 2277, л. 1–8; 3 док.; авг. 1971...дек. 1981 г.; покана, картички и пликове – печатно, ръкоп.;
Чакърови, Велчеви – Париж до Т. Боров – С.
С покана да присъства на сватбеното тържество на децата им; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2278, л. 1–4; 1 док.; 4 март 1948 г.; молба и плик – машиноп.; Симеон Чаръкчиев – С. до
Министъра на индустрията и занаятите Петко Кунин, Т. Боров – С.
Във връзка с национализацията на негова печатница и магазин за пощенски марки; със сведения за
приетата от правителството линия към колекционерството, с молба да бъде разгледан неговия случай и да
бъде денационализиран магазинът; споменават се Борис Бумбаров и членът на ЦК Васил Михайлов.
А.е. 2279, л. 1–3; 1 док.; 30 май 1941 г.; писмо и плик – ръкоп.; В. Че... – Св. Врач (дн. Сандански)
до Т. Боров – С.
Във връзка със строеж на къща, със сведение, че още не е уволнен от военна служба; съобщава му,
че всички негови добри и съвестни работници са мобилизирани.
А.е. 2280, л. 1; 2 док.; 30 дек. 1958 г.; поздравителна картичка – ръкоп., рус. ез.; В. Чейхан, В.
Бехиньова – [Прага] до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2281, л. 1–17; 9 док.; септ. 1953...3 ян. 1975 г.; покана, писма, телеграма, поздравителни картички и пликове, преписка – ръкоп., машиноп., печатно; Вълко Червенков – С. до Т. Боров – С.; Т.
Боров – С. до Вълко Червенков – С.
С покана да присъства на прием по случай 9 септември; благодари на Боров за пожеланията по
случай 60-годишнината му; с поздравления по случай 60-годишнината на Боров и благодарности от страна
на Боров; с поздравления по случай Нова година.
А.е. 2281, л. 18–20; 2 док.; б.д.; телеграма, визитна картичка и плик – машиноп., печатно; Вълко Червенков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2282, л. 1–8; 4 док.; [ян.] 1962...28 дек. 1962 г., б.д.; визитни картички и пликове – ръкоп.,
печатно; Никола Червенков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с поздравления по случай 1 май.
А.е. 2283, л. 1–7; 3 док.; 13 юни 1957...[1969] г.; писмo, картички и пликове, преписка – ръкоп.,
машиноп., печатно; Христо Червенков – Пловдив, С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Вълко Червенков – С.
Във връзка с дописка, публикувана във в. „Работническо дело“ׅ, насочена срещу ББИ; с поздравления по случай Нова година.
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А.е. 2284, л. 1–2; 1 док.; 17 апр. 1957 г.; писмо и плик – машиноп., рус. ез.; Евгения Чехова,
Сергей Чехов – Москва до Т. Боров – С.
Благодарят му за изказаните съболезнования по повод смъртта на Мария Павлова Чехова.
А.е. 2285, л. 1–3; 2 док.; 1941 г., б.д.; визитни картички и плик – печатно Стефан Чешмеджиев – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2286, л. 1–11; 6 док.; 2 ян. 1937...[1969] г., б.д.; визитнa картичкa, телеграма, писмо,
картички и пликове – печатно, ръкоп., машиноп.; Добромир Чилингиров – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и имения му ден; със сведение, че събира спомени
за баща си Стилиян Чилингиров, интересува се дали Боров е запазил в архива си писма от Стилиян
Чилингиров.
А.е. 2287, л. 1–2; 2 док.; 2 юли 1924 г., б.д.; пощ. карта и визитна картичка – ръкоп., печатно; Стилиян Чилингиров – С. до Т. Боров – С.
Относно интереса на Боров към неговата библиотека; визитна картичка без текст.
А.е. 2288, л. 1; 1 док.; ноем. 1962 г.; некролог – печатно Чилингирови – С. до Т. Боров – С.
Със сведение за смъртта на Стилиян Чилингиров.
А.е. 2289, л. 1–5; 3 док.; [1934]...12 март 1943 г.; визитни картички, писмо и пликове – печатно Панайот Чинков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден и Нова година; с молба да му изготви списък на
клоновете и агентурите на БЗКБ.
А.е. 2290, л. 1–2; 2 док.; 31 дек. 1946 г., 1 март 1947 г.; телеграма и картичка – машиноп.,
ръкоп.; чиновниците от съдебната палата – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2291, л. 1–21; 15 док.; 14 февр. 1922...[1956] г.; картички, бележки, покана, визитни
картички и пликове – ръкоп., машиноп., печатно; Филип Чипев – С. до Т. Боров – С.
С покана да се срещнат; извинява се и поема вината; с покана да присъства на венчавката му
с Джейн Блекиброус; с извинение, че не може да ги посети; с поздравления по случай Коледа и Нова
година; с препоръка за Д. Николов; нужен му е адреса на проф. Романски, във връзка с две карти на
Добруджа.
А.е. 2291, л. 22–29; 7 док.; б.д.; визитни картички и пликове – ръкоп., печатно; Филип
Чипев, Сия Чипева, Мария-Нона Чипева, Теодор Чипев – б.м. до Т. Боров – б.м.
С поздравления по случай Нова година; без текст.
А. е. 2292, л. 1–2; 2 док.; 31 юли 1946 г., 6 авг. 1946 г.; писма, преписка – машиноп.; Читалище „Архангел Михаил“ – Шумен до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Читалище „Архангел
Михаил“– Шумен.
С молба да ги консултира на място във връзка с постройката на библиотечна сграда; в отговор Боров съобщава, че консултация на място може да направи следващия месец.
А.е. 2293, л. 1–3; 2 док.; 10 юли 1981 г., 16 юли 1981 г.; писма и плик, преписка – машиноп.,
ръкоп.; Читалище „Елин Пелин“ – с. Байлово, Софийско до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Читалище „Елин Пелин“ – с. Байлово, Софийско.
С покана да присъства на тържествено събрание, по случай 104 години от рождението на
Елин Пелин; отговорът на Боров е, че не може да присъства по здравословни причини.
А.е. 2294, л. 1; 2 док.; 5 септ. 1946 г., 30 септ. 1946 г.; писмо с бележка – машиноп., ръкоп.;
Читалище „Зора“ – Сливен до Т. Боров – С.
С благодарност за оказаната помощ при организирането на библиографска служба; с покана
да посети читалището; бележка на Боров, че е посетил читалището и е посочена датата на посещението.
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А.е. 2295, л. 1; 1 док.; 4 ноем. 1943 г.; писмо – печатно, ръкоп.; Читалище „Отец Паисий“ – Кавала, Гърция до Редакцията на в. „Подслон“, Т. Боров – С.
С молба да изпращат на читалището даром вестника.
А.е. 2296, л. 1–6; 3 док.; дек. 1936...22 март 1966 г.; покани – печатно; Читалище „Постоянство“
– Лом до Т. Боров – С.
С покана да присъства на тържествено честване на Кръстьо Пишурка, със сведения за програмата;
да присъства на тържествено честване на стогодишнината от основаването на читалището и на тържествено юбилейно събрание.
А.е. 2297, л. 1–2; 1 док.; 30 юли 1939 г.; писмо и плик – машиноп.; Читалище „Пробуда“, Стефан
Станчев – Бургас до Т. Боров – С.
Поздравява го във връзка с уредената от него библиотека на БЗКБ.
А.е. 2298, л. 1–3; 1 док.; 10 май 1966 г.; покана и плик – печатно; Читалище „Просвета“ – Гоце
Делчев до Т. Боров – С.
Да присъства на тържествено събрание във връзка със 100-годишнината на читалището, със сведение за програмата на тържеството.
А.е. 2299, л. 1–3; 1 док.; ян. 1956 г.; покана и плик – печатно; Първо българско читалище – Свищов до Т. Боров – С.
Да присъства на тържествено събрание във връзка със 100-годишнината на читалището.
А.е. 2300, л. 1–9; 3 док.; [1955]...14 май 1985 г.; покани и пликове – печатно; Читалище „Славянска беседа“ – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с литературна вечер по случай шест години от смъртта на Елен Пелин; да присъства
на празнична вечер, посветена на живота и дейността на Боян Балабанов; да присъства на тържествено
събрание и концерт по повод 125-годишнината на читалището.
А.е. 2301, л. 1–3; 1 док.; 11 дек. 1987 г.; покана и плик – печатно; Читалище „Съединение“ – с.
Драгново, Великотърновско до Т. Боров – С.
Да присъства на тържество по случай 90 години от рождението на Асен Разцветников, със сведение за програмата на тържеството.
А.е. 2302, л. 1; 1 док.; 28 февр. 1950 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; Читалище „Христо
Ботев“ – Калофер до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 1 март.
А.е. 2303, л. 1–2; 1 док.; 3 ян. 1949 г.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Борис Иван
Чолаков – Перущица до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2304, л. 1–3; 1 док.; 13 февр. 1975 г.; покана и плик – печатно; Йордан Чолаков – С. до Т.
Боров – С.
Да участва в тържественото събрание и научната сесия, посветени на 90-годишнината от рождението на Асен Златаров, със сведение за програмата на събитието.
А.е. 2305, л. 1–9; 7 док.; 16 апр. 1956...4 февр. 1958 г.; писма, бележка, резолюция и плик, преписка – ръкоп., машиноп.; Любозар Чолаков – С. до Т. Боров – С.; Т. Боров – С. до Любозар Чолаков – С.
С молба да напише материал за покойния му брат Ромео Чолаков или да възложи задачата на някой
от своите сътрудници; статията да третира публикациите на брат му във в. „Развигор“; бележка на Боров
до Матакиева да се отговори на Чолаков, да потърси друг подходящ човек; във връзка със статия на Чолаков във в. „Църковен вестник“, посветена на Васил Коларов; с молба Боров да напише статия относно 5
години от смъртта на брат му Ромео Чолаков, която ще бъде поместена във в. „Литературен фронт“; резолюция на Боров с отказ.
А.е. 2306, л. 1; 1 док.; 28 ян. 1961 г.; телеграма – машиноп.; Петър Чолаков – Коларовград (дн.
Шумен) до Т. Боров – С.
С поздравления.
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А.е. 2307, л. 1–19; 12 док.; 15 окт. 1938...30 ян. 1979 г.; пощ. карти, писма, картичка, визитни картички – ръкоп., машиноп., печатно; Станчо Чолаков – Варна, Париж до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; за политиката на Франция в навечерието на Втората
световна война; с молба за ходатайство за Илия Мантаров; с поздрав от Париж; във връзка с негово
пътуване до София; за частната доцентура на Боров; назначаването на Бончо Янкулов в библиотеката на БЗКБ; относно заплащането на поместената банкова реклама в сп. „Економист“; с молба д му
услужи с посочените книги.
А.е. 2307, л. 20–26; 5 док.; б.д.; визитни картички, бележка – ръкоп., печатно; Станчо Чолаков – Варна до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; с ходатайство за Кочемидов; относно избора на
Свраков за доцент.
А.е. 2308, л. 1–3; 1 док.; 7 май 1982 г.; писмо и плик – ръкоп.; Чолакова – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с панихида на Станчо Чолаков.
А.е. 2309, л. 1–2; 1 док.; 6 ян. 1945 г.; визитна картичка и плик – ръкоп., печатно; Любен
Чомаков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2310; л. 1–2; 1 док.; 13 март 1959 г.; покана и плик – печатно; Мара Чорбаджийска –
С. до Т. Боров – С.
Да присъства на откриване на деветата ѝ художествена изложба.
А.е. 2311, л. 1–2; 1 док.; 10 март 1949 г.; покана и плик – печатно; Росица Чуканова – С.
до Т. Боров – С.
Да присъства на откриването на изложбата ѝ.
А.е. 2312, л. 1; 1 док.; 2 ноем. 1972 г.; картичка – машиноп., нем. ез.; Карл Шаде – Берлин
до Т. Боров – [С.].
Относно здравословното състояние на Марга Колхоф.
А.е. 2313, л. 1–5; 3 док.; 26 апр. 1960...27 дек. 1961 г.; писма, телеграма и плик – ръкоп.,
машиноп., рус. ез.; Шамурин – Сочи, Русия, Москва до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 1 май и за рождения му ден; благодари му за изпратената брошура; със сведение, че в Русия е създаден Научен съвет по въпросите на информацията, относно
хонорара му за сборника, посветен на Никола Михов.
[С.].

А.е. 2314, л. 1–2; 1 док.; апр. 1969 г.; покана – печатно; Борис Шаров – С. до [Т. Боров] –
Съдържа каталог на изложба.

А.е. 2315, л. 1; 1 док.; 12 ян. 1963 г.; писмо – ръкоп., рус. ез.; Тамара К. Шафрановска – б.м.
до Т. Боров – С.
С благодарност към сътрудниците на Боров, които ѝ оказали нужната помощ при получаването на хонорара на баща ѝ.
А.е. 2316, л. 1–2; 1 док.; 7 ян. 1963 г.; писмо – машиноп., рус. ез.; Константин И. Шафрановский – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия до Т. Боров – С.
Със сведение, че дъщеря му ще посети България, с молба да бъде изпратен по нея хонорарът
му за сборника в чест на Н. Михов.
А.е. 2317, л. 1; 1 док.; 15 авг. 1959 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Герхард Шварц – Берлин
до Т. Боров – С.
Със сведение, че са получили коректурите за неговия доклад.
А.е. 2318, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., рус. ез.; З. Шварцман – б.м. до Т. Боров – [С.].
Със сведение, че му изпраща библиографски указател „Христо Ботев“, с молба да се запознае с него.
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А.е. 2319, л. 1–2; 1 док.; ян. 1977 г.; картичка и плик – ръкоп.; Шевикови – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2320, л. 1–2; 2 док.; 30 март 1946 г., 16 юли 1946 г.; бележки – ръкоп.; Нора Шелудко – С. до
Т. Боров – С.
С молба да поръча от Пловдив останалите томове на Бакунин; с молба да ѝ осигури трите броя на
„Съвременен показател“.
А.е. 2321, л. 1–8; 7 док.; 1 май 1959...30 дек. 1968 г.; картички, писмо и пликове – ръкоп., рус. ез.;
Шептунов – Москва до Т. Боров – С.
С поздравления по случай 1 май и Нова година; с молба да му помогне със сведения за Есенин в
България.
А.е. 2322, л. 1–2; 1 док.; 11 юни 1936 г.; писмо и плик – машиноп., нем. ез.; Карл Шефер – Швайнфурт, Германия до Т. Боров – С.
За политическото положение в Германия, за срещата му с Марга Колхоф.
А.е. 2323, л. 1–3; 3 док.; б.д.; визитни картички – печатно, ръкоп.; Дечко Шипчанов – Велико
Търново, Горна Джумая (дн. Благоевград) до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и Рождество Христово.
А.е. 2324, л. 1–3; 1 док.; 16 ян. 1977 г.; писмо и плик – ръкоп., рус. ез.; А. Шнитман – С. до Т.
Боров – С.
Благодари му за изпратената книга „Ленин на български“, която ще използва при написването на
монографията си.
А.е. 2325, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; [Г. Шори...] – [С.] до Т. Боров – [С.].
С молба да напише рецензия за биографични очерк „Христо Смирненски“ от Георги Караславов.
А.е. 2326, л. 1–2; 1 док.; 15 юли 1959 г.; писмо и плик – машиноп., нем. ез.; Л. Щерн – Хале, Германия до Т. Боров – С.
Благодари му за биографията на Сава Гановски, относно избирането на Гановски му за член-кореспондент на Германската академия на науките, с поздрави за проф. Гановски и проф. Ораховац.
А.е. 2327, л. 1–4; 2 док.; б.д.; телеграми и пликове – машиноп.; Щърбанов – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2328, л. 1; 1 док.; 28 май 1964 г.; картичка – ръкоп., нем. ез.; Юлиана – Берлин до Т. Боров
– Стокхолм.
Разписание на полети от 13 и 14 май.
А.е. 2329, л. 1–29; 13 док.; 23 дек. 1958...17 апр. 1967 г., б.д.; поздравителни картички, писма,
покана и пликове – печатно, машиноп., фр. ез.; ЮНЕСКО – Париж до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; циркулярно писмо за развитието на националните служби
за архиви и библиотеки; относно продължението на абонамента на бюлетина „Библиография, документация, терминология“; покана за прием в хотел „Балкан“.
А.е. 2330, л. 1–3; 2 док.; 5 юли 1922 г.; писмо, снимка и плик – ръкоп.; Юрданка Ст. Драката –
Ловеч до Т. Боров – С.
С молба да я абонира за сп. „Развигор“; снимка на Юрданка Ст. Драката.
А.е. 2331, л. 1–8; 6 док.; 8 апр. 1934...29 септ. 1973 г., б.д.; пощ. карта, картички, писма и пликове
– ръкоп., машиноп.; Яна Язова – Пловдив, Варна, Париж, С. до Т. Боров – С.
С поздрави от Пловдив, Варна и Париж, със сведение, че се е записала в Сорбоната; библиографски въпроси във връзка с работата ѝ с в. „Пряпорец“; благодари му за книгата „Живот с книги“.
А.е. 2332, л. 1–2; 1 док.; 31 дек. 1935 г.; визитна картичка и плик – печатно, ръкоп.; Женя и
Яким Якимови – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година и Рождество Христово.
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А.е. 2333, л. 1–2; 2 док.; б.д.; визитни картички – печатно, нем. ез.; Румен Янакиев – Берлин до Т. Боров – С.
Без текст.
А.е. 2334, л. 1; 1 док.; 25 май 1959 г.; пощ. карта – ръкоп.; Нели Янакиева – Берлин до Т.
Боров – С.
Проявява интереса към покупка на вилата на Найден Николов.
А.е. 2335, л. 1–42; 16 док.; дек. 1968...3 ян. 1992 г.; поздравителни картички, писмо и пликове – ръкоп.; Татяна Янакиева – Толбухин (дн. Добрич), С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година; във връзка със здравословното ѝ състояние; със сведение, че му изпраща ксерокопие от библиографията, изготвена в университета.
А.е. 2335, л. 43–59; 8 док.; б.д.; телеграми, картички и пликове – ръкоп.; Татяна Янакиева
– С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай рождения му и имения му ден; с поздравления по случай Нова
година.
А.е. 2336, л. 1–2; 1 док.; 5 ян. 1957 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп., Янакиеви
– Берлин до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2337, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана и плик – машиноп.; Демир Янев – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на обяд в чест на Лутер Еванс – генерален директор на ЮНЕСКО и Жан Шевалие от Секретариата на ЮНЕСКО.
А.е. 2338, л. 1; 1 док.; [1939 г.]; визитна картичка – печатно, ръкоп.; Грую Янков – С. до
Т. Боров – С.
Честити му новата 1939 година.
А.е. 2339, л. 1–4; 3 док.; 29 дек. 1936...25 февр. 1939 г.; писма, визитна картичка и плик –
ръкоп., печатно; Михаил К. Янков – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с превод на писмо на френски език; относно дължима сума за отпечатване и разпространение на списание; с поздравления по случай имения му ден.
А.е. 2340, л. 1–6; 3 док.; 30 дек. 1953 г., дек. 1978 г., б.д.; визитни картички и пликове – печатно, ръкоп.; Николай Янков – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Нова година.
А.е. 2341, л. 1; 1 док.; 12 март 1938 г.; телеграма – печатно; Янкови – С. до Т. Боров – С.
С поздравления по случай имения му ден.
– С.

А.е. 2342, л. 1; 1 док.; 4 окт. 1942 г.; пощ. карта – машиноп.; [Ив. Янулов] – С. до Т. Боров
С благодарност за изпратената книга.
А.е. 2343, л. 1–2; 1 док.; б.д.; бележка и плик – ръкоп., Ясен – [С.] до Т. Боров – [С.].
Със сведение за датата и часа на пристигане на Тошко.

А.е. 2344, л. 1–5; 5 док.; 20 дек. 1922...27 юли 1924, 24 март; телеграма, пощ. карти – ръкоп.; Ясенов – Горна Джумая (дн. Благоевград), [Етрополе], б.м. до Т. Боров – С.
С молба да му изпрати последния сборник „Българан“; за интернирането му в Горна Джумая
(дн. Благоевград); във връзка с пътуването му до София; със сведение, че е пристигнал в манастира,
но условията са лоши; във връзка с арестуването му.
А.е. 2345, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – ръкоп.; б.а. – С. до Т. Боров – С.
Да присъства на сказката на Иван Буреш на тема: „Едно поклонение пред гроба на св. Кирил
в Рим“.
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А.е. 2346, л. 1–4; 1 док.; б.д.; картичка – печатно; б.а. – б.м. до [Т. Боров] – б.м.
С поздрав по случай Нова година.
А.е. 2347, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; б.а. – [С.] до [Т. Боров] – [С.].
Относно посещението на Стоев от с. Байлово във връзка с репродукции на Елин Пелин.
А.е. 2348, л. 1; 1 док.; б.д.; биографични бележки и плик – машиноп.; б.а. – б.м. до [Т. Боров] – [С.].
За д-р Борис Минчов Вазов.
А.е. 2349, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – машиноп.; б.а. – [С.] до [Т. Боров] – [С.].
Да се яви в аперитив „Чайка“.
А.е. 2350, л. 1; 1 док.; 10 авг. 1938 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; б.а. – Рибарица до Т.
Боров – С.
С поздрав от Рибарица.
А.е. 2351, л. 1; 1 док.; 6 ян. 1928 г.; картичка – ръкоп., нем. ез.; б.а. – Прага до Т. Боров – Лом.
С впечатления от Прага.
А.е. 2352, л. 1–4; 3 док.; май 1962...май 1985 г.; пропуски и плик – печатно; б.а. – С. до Т. Боров – С.
За наблюдаване на манифестация по случай 1 май и 9 септември.
А.е. 2353, л. 1–3; 2 док.; септ. 1948 г.; сценарий, бележка – машиноп., ръкоп.; б.а. – С. до Т. Боров – С.
За програма на радиовестник; с молба за мнение относно сценария.
А.е. 2354, л. 1–3; 1 док.; май 1959 г.; покана – печатно, машиноп., нем. ез.; б.а. – Берлин до Т.
Боров – Берлин.
Да присъства на концерт по повод Деня на българската култура и славянската писменост.
А.е. 2355, л. 1–2; 1 док.; б.д.; бележка и плик – машиноп.; б.а. – [С.] до [Т. Боров] – [С.].
Със сведение за домашния и служебния телефон на Георги Константинов.
А.е. 2356, л. 1–2; 1 док.; б.д.; бележка и плик – ръкоп.; б.а. – б.м. до Т. Боров – б.м.
С наименование на лекарство.
А.е. 2357, л. 1; 1 док.; б.д.; картичка – ръкоп.; б.а. – С. до Т. Боров – С.
С комплименти за външния вид на Боров.
А.е. 2358, л. 1; 1 док.; 6 апр. 1974 г.; пощ. карта – ръкоп.; б.а. – С. до Т. Боров – С.
Със сведение, че е получена книгата на Байнхауер и Шмакке „Светът в 2000-та година“.
А.е. 2359, л. 1; 1 док.; 27 апр. 1937 г.; бележка – ръкоп.; б.а. – б.м. до Т. Боров – б.м.
За получени 50 екземпляра от книга.
А.е. 2360, л. 1; 1 док.; окт. 1976 г.; бележка – ръкоп.; б.а. – С. до Т. Боров – С.
Със сведение за среща във връзка с честването на 100-годишнината от рождението на Елин Пелин.
А.е. 2361, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; б.а. – [С.] до [Т. Боров] – [С.].
Във връзка с конгрес на СБЖ.
А.е. 2362, л. 1-2; 1 док.; б.д.; бележка и плик – ръкоп.; б.а. – [С.] до Т. Боров – [С.].
С молба от името на Никола Михов, чрез съдействието на Димо Казасов да се вземат последните
годишнини на всички вестници, които се пазят в Министерството на пропагандата.
А.е. 2363, л. 1–3; 1 док.; 14 дек. 1982 г.; поздравителна картичка и плик – печатно, неразчетен
автор – Стокхолм до Т. Боров – С.
С поздрав по случай Нова година.
А.е. 2364, л. 1; 1 док.; 10 ян. 1935 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
С молба да изпрати по една връзка от белите и цветните фишове за филма.
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А.е. 2365, л. 1; 1 док.; 5 ноем. 1928 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Берлин до Т. Боров – Лом.
С поздрав от Берлин.
А.е. 2366, л. 1–3; 1 док.; 15 апр. 1945 г.; писмо и плик – ръкоп.; неразчетен автор – б.м. до Т.
Боров – С.
Със сведение, че чиновниците от ОФ при Университетската библиотека са направили изложение
във връзка с уволнението на библиотечния персонал на Пловдивската библиотека.
А.е. 2367, л. 1; 1 док.; 8 дек. 1938 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – с. Белица, Разложко до
Т. Боров – С.
С молба за мнение относно материала за Елин Пелин.
А.е. 2368, л. 1; 1 док.; 8 апр. 1935 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
Интересува се от юбилейния сборник на банката и юбилейната реч на Сакаров.
А.е. 2369, л. 1; 1 док.; 7 авг. 1949 г.; пощ. карта – ръкоп.; неразчетен автор – Варна до Т. Боров – С.
По лични въпроси.
А.е. 2370, л. 1; 1 док.; 7 апр. 1950 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
С молба да получи статията за Маяковски до определения срок.
А.е. 2371, л. 1; 1 док.; 16 дек. 1947 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
Със сведения за изразходвани средства за хартия, споменава се арх. Д. Баджаров.
А.е. 2372, л. 1; 1 док.; 15 февр. 1945 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
Научил за отлагането на историческата конференция.
А.е. 2373, л. 1; 1 док.; 26 окт. 1965 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Прага до Т. Боров – С.
С поздрави от Прага, на път за Берлин и Варшава.
А.е. 2374, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – С.
Да се обади по телефона на Дината във връзка със срещата му с министъра.
А.е. 2375, л. 1–2; 1 док.; 26 юни 1939 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – [С.].
Със сведение, че е върнал взетата от библиотеката на банката книга.
А.е. 2376, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – б.м. до Т. Боров – [С.].
С молба Боров да му изпрати своите бележки за решенията на комисията за откупуване на книги.
А.е. 2377, л. 1; 1 док.; 23 юли 1945 г.; бележка – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – [С.].
С молба да издири книгата на Мусевич-Бориков.
А.е. 2378, л. 1; 1 док.; 9 юни 1945 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – [С.].
Във връзка с библиотеките на три села.
А.е. 2379, л. 1–2; 1 док.; 19 юни 1939 г.; писмо – ръкоп., неразчетен автор – б.м. до Т. Боров – [С.].
Със сведение, че му изпраща превода, с молба за аванс от 400 лв.
А.е. 2380, л. 1–2; 1 док.; 28 февр. 1939 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – С.
С молба да даде на приносящия това писмо посочените издания.
А.е. 2380, л. 1; 2 док.; б.д.; бележки – ръкоп.; неразчетен автор, без автор – [С.] до Т. Боров – [С.].
Във връзка с профсъюзна конференция; със сведения за сума от 77 100 лв., която ще се събере от
служителите.
А.е. 2381, л. 1; 1 док.; 11 авг. б.г.; бележка – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – [С.].
Относно изменения по законопроект.
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А.е. 2382, л. 1; 1 док.; 16 ноем. 1944 г.; бележка – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
С молба да съдейства на Татяна Василиева, да ѝ бъде издадена бележка от ОФ, в уверение на това,
че не е фашистка, във връзка с назначаването ѝ на работа като учителка.
А.е. 2383, л. 1; 1 док.; 17 дек. 1928 г.; пощ. карта – ръкоп.; неразчетен автор – Варна до Т. Боров
– Лом.
Относно привличането му да чете лекции.
– С.

А.е. 2384, л. 1; 1 док.; [17 март 1923 г.]; пощ. карта – ръкоп.; неразчетен автор – б.м. до Т. Боров
Очаква да получи сп. „Пролом“.

А.е. 2385, л. 1–2; 1 док.; 2 май 1963 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; неразчетен автор – Харков, Украйна до Т. Боров – С.
Със сърдечни другарски поздрави.
А.е. 2386, л. 1; 1 док.; 19 юни 1934 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
С молба за ходатайство.
А.е. 2387, л. 1–2; 1 док.; 7 дек. 1973 г.; поздравителна картичка и плик – печатно; неразчетен
автор – Лондон до Т. Боров – С.
С поздравления по случай Коледа и Нова година.
А.е. 2388, л. 1–2; 2 док.; 23 юни 1928 г., б.д.; писмо, бележка и плик – ръкоп.; неразчетен автор,
без автор – Прага, б.м. до Т. Боров – б.м.
Със сведение, че ще отпечата дисертацията си; налага му се да се върне в България закратко, но се
страхува да не бъде арестуван веднага; с молба да провери дали все още отбелязват по списък връщащите
се от запад студенти.
А.е. 2389, л. 1; 1 док.; 18 юли 1974 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Загреб до Т. Боров – С.
С поздрав от Загреб, споделя впечатленията си от там.
А.е. 2390, л. 1; 1 док.; 4 март 1944 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Охрид, Р. Македония до Т. Боров – С.
С поздрав от Охрид.
– С.

А.е. 2391, л. 1–2; 1 док.; 6 март 1946 г.; писмо и плик – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров
С ходатайство за Мария Юрукова да бъде назначена на работа.
А.е. 2392, л. 1; 1 док.; 16 окт. 1945 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да премести часовете си в друга аудитория.

А.е. 2393, л. 1–2; 1 док.; 30 дек. 1961 г.; поздравителна картичка и плик – ръкоп.; неразчетен
автор – С. до Т. Боров – С.
С поздрави по случай Нова година.
А.е. 2394, л. 1; 1 док.; 31 май 1938 г.; писмо – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – б.м.
С молба да му бъде увеличен хонорарът.
А.е. 2395, л. 1–2; 1 док.; 19 март 1951 г.; писмо и плик – ръкоп.; неразчетен автор – С. до Т. Боров – С.
Ходатайства за Константин Балабанов.
А.е. 2396, л. 1; 1 док.; 19 ян. 1949 г.; поздравителна картичка – машиноп.; неразчетен автор –
Лайпциг, Германия до Т. Боров – С.
С най-сърдечни поздрави.
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А.е. 2397, л. 1; 1 док.; 10 ян. 1949 г.; поздравителна картичка – ръкоп., англ. ез.; неразчетен
автор – Осло до Т. Боров – С.
С поздрав по случай Нова година.
А.е. 2398, л. 1–2; 1 док.; 30 дек. 1959 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор –
Загреб до Т. Боров – С.
С поздрав по случай Нова година.
А.е. 2399, л. 1; 1 док.; 13 апр. 1920 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Лом
до Т. Боров – С.
С поздрави.
А.е. 2400, л. 1; 1 док.; 17 юли 1968 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Варна до Т. Боров – С.
С поздрави от черноморския бряг.
А.е. 2401, л. 1; 1 док.; б.д.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – б.м. до Т. Боров – б.м.
С поздравления за Възкресение Христово.
А.е. 2402, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; неразчетен автор – [С.] до Т. Боров – [С.].
Извинява се, че не може да приеме поканата.
А.е. 2403, л. 1; 1 док.; [7 окт. 1917 г.]; пощ. карта – ръкоп.; неразчетен автор – Лом до Т. Боров
– Русе.
По лични въпроси.
А.е. 2404, л. 1; 1 док.; 11 авг. 1982 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; неразчетен автор – Созопол до Т. Боров – С.
С поздрави от Созопол.
А.е. 2405, л. 1–2; 1 док.; 11 юни 1937 г.; писмо и плик – машиноп.; анонимен автор – С. до Т.
Боров – С.
С предупреждение за грозяща го опасност, във връзка с негова статия в сп. „Развигор“.
А.е. 2406, л. 1–2; 2 док.; б.д.; позив, апел – машиноп.; анонимен автор – С. до [Т. Боров] – б.м.
„Картина из българските участъци“; относно полицейските изстъпления.
А.е. 2407, л. 1–4; 2 док.; 12 окт. 1955 г., 14 февр. 1956 г.; писма и пликове – машиноп.; анонимен
автор – С. до Т. Боров – С.
С донос срещу Славчо Йончев, кандидат за научен работник в ББИ.
А.е. 2408, л. 1–2; 1 док.; [1942 г.]; позив и плик – печатно; анонимен автор – С. до Т. Боров – С.
За борба против фашизма.
А.е. 2409, л. 1–2; 1 док.; б.д.; позив и плик – печатно; анонимен автор – С. до Т. Боров – С.
Срещу принудителното преселване на българските евреи.
А.е. 2410, л. 1–2; 1 док.; 6 май 1941 г.; писмо и плик – ръкоп.; анонимен автор – С. до Т. Боров – С.
С донос срещу редактора на сп. „Подслон“.
А.е. 2411, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо и плик – ръкоп.; анонимен автор – [С.] до Т. Боров – С.
С поздравления по случай рождения му ден.
А.е. 2412, л. 1; 1 док.; 9 апр. 1929 г.; пощ. карта – ръкоп.; анонимен автор – С. до Т. Боров – С.
С обиди по адрес на Боров по повод статията му за превода на Ал. Балабанов.
А.е. 2413, л. 1–3; 1 док.; 29 март 1918 г.; писмо и плик – ръкоп.; анонимен автор – Лом до Т. Боров – Русе.
Със стихове.
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А.е. 2414, л. 1–20; 20 док.; 17 авг. 1923...6 ян. 1982 г.; пликове – ръкоп., машиноп; б.а. – Лом, С.,
Варна, Будапеща, Загреб, Стокхолм до Т. Боров – С.
С адреси на Т. Боров.
С.

А.е. 2414, л. 21–54; 34 док.; б.д.; пликове – ръкоп., машиноп; б.а. – С., Загреб, б.м. до Т. Боров –
С адреси на Т. Боров.
А.е. 2415 – свободна архивна единица.
А.е. 2416 – свободна архивна единица.
А.е. 2417 – свободна архивна единица.
III дял: Дейност
1. Служебна дейност
А. Журналист
► Редактор – уредник на в. „Развигор“ (1921–1937 г.)

А.е. 2418, л. 1–12; 9 док.; [1919]...16 дек. 1921 г., б.д., 1921г.; обяви, статия – печатно, ръкоп.;
Александър Балабанов, редакцията на в. „Зора“, Т. Боров – С.
За предстоящото издаване на седмичник за литература, наука, изкуство и културни проблеми, наречен „Развигор“; състоянието на театъра и поезията в България; смъртта на Иван Вазов; относно „Български балади“ на Теодор Траянов; неправилното отношение на „Развигор“ към неговите абонати.
А.е. 2418, л. 13–84; 70 док.; 8 апр. 1922 г., 21 септ. 1928 г., 22 март б.г., б.д.; вестник, изрезки от
вестници, статии, библиографски бележки – печатно, ръкоп., бълг и нем. ез.; Т. Боров, Ал. Балабанов – С., Берлин.
В. „Развигор“, бр. 61, 1922 г.; в. Berliner Tageblatt, № 447; за честването на 100 г. от смъртта на ѝ.
Гьоте; във връзка с биографията и съчиненията на Гьоте.
А.е. 2418, л. 85–103; 4 док.; [1922 г.], б.д.; статии, изрезка от вестник, бележка – печатно, ръкоп.,
бълг. и нем. ез.; Т. Боров, б.а. – С.
„Гьоте и Европа“; „Гьоте в България“; „60 г. от смъртта на братя Миладинови“.
А.е. 2418, л. 104–109; 4 док.; 15 март...10 юли 1924 г., б.д.; бележка, писмо с плик, списъци – ръкоп., машиноп., ориг. и копие под индиго; А. Балабанов, Т. Боров – С. до Кожухаров, сътрудници на
в. „Развигор“ – С.
За корекциите в статия на Кожухаров; с покана за банкет, устроен от в. „Развигор“; с адресите на Ал.
Балабанов, Т. Боров, Ив. Велков, Елин Пелин, Йосиф Хербст, Христо Ясенов и др.; с подписите на част от
сътрудниците на вестника.
А.е. 2418, л. 110–150; 38 док.; [1921 г.], б.д.; статии, бележки, библиографски бележки, пощ.
карта, афиш, покана, листове от вестниците „Развигор“ и „Българан“ – ръкоп., печатно, машиноп.;
Т. Боров, Александър Балабанов, редакцията на в. „Развигор“, книгоиздателство „Ал. Паскалев и
сие“, б.а. – С. до Т. Боров – С.
За работата на Т. Боров като сътрудник на „Развигор“: „Сито за книгите“; издавани трудове на Ф.
Достоевски в България; покани за абонамент за „Развигор“; осмиване на сътрудничка на „Развигор“ във в.
„Българан“; излизането на бр. 69 на вестника; по др. въпроси.
А.е. 2418, л. 151–214; 54 док.; 1921...1937 г., б.д.; статии, библиографски бележки, програма,
изрезки от вестник – ръкоп., печатно; Т. Боров, книгоиздателство „Ал. Паскалев и сие“, Руски организационен комитет, б.а. – С.
За издаването на трудове на Ф. Достоевски и изследвания за него в България; за честването на 100-годишнината от рождението на Достоевски.
А.е. 2418, л. 215–302; 31 док.; 7 ян. 1921...1925 г., б.д.; статии, стихотворения, писма, отзиви –
ръкоп., машиноп.; Иван Ангелов, Н. Бенев, Любомир Брутов, И. Велев, Г. Вълканов, Симеон Гатев,
Атанас Далчев и Димитър Пантелеев, Николай Дончев; в. „Зов“, Васил Иванов, Димитър Иванов,
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Крум Йорданов – С., Ямбол, гара Две могили, Враца до Ал. Балабанов, Т. Боров, редакцията на в.
„Развигор“ – С.
Материали за публикуване във в. „Развигор“: заплащането на изкуството; редакции от Ал. Балабанов; пасивността на българската интелигенция; българския правопис; срещу военщината и шовинизма в
българската поезия; недостатъците на поезията на Николай Лилиев, Стубел и Фурнаджиев в съпоставка с
творения на Пейо Яворов и Димчо Дебелянов; качествата на литературното сп. „Везни“; отзив на Чавдар
Мутафов за художника Георги Машев; театъра във Враца и др.
А.е. 2418, л. 303–390; 30 док.; 11 февр. ...2 авг. 1921 г., б.д.; статии, стихотворения, писма, отзиви,
разказ, приказки – ръкоп и машиноп.; Иван Камбуров, Кирил Карабашев, книгоиздателство „Ал.
Паскалев и сие“, руско-българска книжарница, Б. Колев, Димитър Краев, Йордан Кринчев, художествен кръжок гр. Варна, Марчо Марчовски, Макс Мецгер, А. Д. Пиронков, Ал. Попов, Иван Радославов, Христо Савов, Ст. Свиларов, Йордан Сейков, Георги Стаматов, Райчо Славов, В. Стефков,
Стойков, Ал. Филипов, А. Чегларова, ѝ. К. Чинков, неразчетен автор – С., Стара Загора, Габрово,
Варна, Велико Търново, б.м. до Ал. Балабанов, Т. Боров, редакцията на в. „Развигор“, Иванов – С.
„За писателя“; за набирането на абонати; поместване на рецензия за книгата на Уелс „Русия в мъглата“; книги от ХІХ в., дарени на музея в Стара Загора; постановка на габровския театър; „Приказка за
бялата къщичка“; концерт на Женя Стефанова; „Общ български правопис“; преводи на Пол Верлен; относно членуването на думите в м.р. ед. ч.; превод на поеми и песни на Морис Метерлинк от Гео Милев;
„Четиримата“; по др. въпроси на литературата и публицистиката.
А.е. 2418, л. 391–601; 107 док.; 1919...12 юни 1937 г.; обяви за издаване, броеве на вестник – печатно; Ал. Балабанов – С.
На литературен лист „Развигор“; на вестник „Развигор“; по въпроси на културата, изкуството и науката.
► Уредник на сп. „Пролом“ (1922–1923 г.)
А.е. 2419, л. 1–126; 23 док.; 15 март 1922...30 окт. 1923 г., б.д.; броеве на списание, статии, бележки – ръкоп., чернови, печатно; Т. Боров, Елин Пелин, Трифон Кунев и др. – С.
Сп. „Пролом“; за недостатъците на сп. „Златорог“; „Нашата Народна библиотека“; мястото на младите в литературата; „Излишни библиографии“; по др. въпроси.
► Редактор на сп. „Нарстуд“ (1924–1926 г.)
А.е. 2420, л. 1–78; 6 док.; март...ноем. 1926 г.; броеве на списание, бележка, пощ. картичка – печатно, ръкоп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Хр. Пеев, Г. Божков – Берлин до Георг Гюров – Берлин.
„Нарстуд. Орган на Съюза на българското народно студентство в чужбина“ ; „Материалното положение на нашите студенти в Германия“; „Поетът Ботев“; концерт на Владигерови на устроената в Берлин
вечер, посветена на Васил Левски (февр. 1926 г.); др. въпроси.
А.е. 2420, л. 79–173; 14 док.; 1948...23 авг. 1972 г., б.д.; бележки, слово, статии, брой, анкети –
ориг. и чернова, ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Ненчо Димов – С.
„Нарстуд – предходник на Отечествения фронт“; списък на сътрудници на изданието; „Съюзът
на народното студентство в чужбина „Нарстуд“ (1923 – 1926)“ – сп. „Исторически преглед“, бр. 3, 1960
г., с. 85–106; по повод кончината на бившия сътрудник на „Нарстуд“ д-р Велко Македонски (преди 6 ян.
1963 г.);за създаването и дейността на Съюза на българското народно студентство в чужбина и неговите
членове.
► Главен редактор и уредник на в. „Нова дунавска заря“ (1929 г.)
А.е. 2421, л. 1–22; 15 док.; 1 юли...31 дек. 1928 г.; лична карта, вестник, писма, покани, въпросник – печатно, ръкоп.; Ломското околийско управление, туристическо дружество „Аспарухов
хълм“, адвокат Ал. Илков, неразчетен автор, Съюза на журналистите в България, в. „Варненски
новини“, Боян Войников – Лом, с. Долни Цибър, с. Вълчедръм, София, Варна, Прага, Пловдив до Т.
Боров – главен редактор на „Нова дунавска заря“, Милчо Антонов – редактор на вестника – Лом.
На главния редактор на в. „Нова дунавска заря“ Т. Боров с разрешение да се движи в гр. Лом по
всяко време на денонощието; в. „Нова дунавска заря – независим информационен ежедневник – гр. Лом“;
по политически и стопански проблеми; за основаването на Дом на изкуствата и печата в Лом; тържество
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за изпращането в чужбина на председателя на туристическо дружество „Аспарухов хълм“ Боян Войников;
за публична сказка; по отразяване във вестника на съдебен процес; поздрави; дейността на Съюза на журналистите в България и записването на нови членове; българското студентство в Прага.
А.е. 2421, л. 23–48; 14 док.; 5 ян...20 март 1929 г.; списък, разписка, покана, писма, декларация – ориг., копие под индиго, бълг. и чешки ез.; Т. Боров, Боян Войников, студентско дружество
„Българска седянка“, ЦК на ВМРО, Пере Шанданов, Георги Попхристов, Ломско градско общинско
управление, „опозорен баща“ – Лом, Прага, Видин, Македония до Т. Боров – главен редактор на
„Нова дунавска заря“, Милчо Антонов – Лом.
На бедните жители на гр. Лом, получили социална помощ; за сумата, дадена от редактора Т. Боров
за бедните; новогодишна вечеринка на студентско дружество „Българска седянка“; срещу действията на
Иван Михайлов; от в. „Нова дунавска заря“ по политически и стопански проблеми; съблазняване на гимназистка от зъболекар; неморално поведение на учител и учителка; с предложение за размяна на тиража
със списание „Златорог“; „Общинските нужди и борбата за общинската власт“; по др. въпроси.
А.е. 2421, л. 49–62; 9 док.; б.д.; бележки, бланка, обява, позив, визитна картичка, статия – печатно, ръкоп.; Т. Боров, банка „Богатство“, зъболекаря Костов, сп. „Женитба“, Български народен
морски сговор, Ломска благотворителна дружба „Никола Първанов“, Иван Фичев (Ването) – Лом,
С. до в. „Нова дунавска заря“, Т. Боров – Лом.
За приходи от реклама; внесени пари; дейността на дружбата; „Училището и Народният университет“; забранена лекция на Богдан Филов в Лом.
► Редактор на сп. „Българска книга“ (1930 г.)
• Служебна кореспонденция на Т. Боров като редактор на сп. „Българска книга“
1. Кореспонденция от Т. Боров
А. е. 2422, л. 1–16; 8 док.; ноем. 1929 г.; писма, пощ. пликове – машиноп. с автогр.; Т. Боров, сп.
„Българска книга“ – С. до Георги Баласчев, проф. Йордан Иванов, Иван Камбуров, Кирил Карабашев, д-р Иван Парлапанов, Ботьо Савов, М. Теодорова, А. Яранов – С., Париж, Лайпциг, б.м.
С предложение да сътрудничат на списанието.
А.е. 2423, л. 1–2; 2 док.; 20 юни 1930 г., б.д.; писма – ръкоп. и машиноп., чернови; Т. Боров –
С. до [Тодор] Влайков, М. Генов, П. Карчев, Димо Казасов, д-р Ст. Младенов, проф. П. Петков, Асен
Разцветников, архитект Рашенов, Тончев – С.
С предложение да напишат рецензии за различни книги, които да бъдат публикувани в сп. „Българска книга“; за дарената от Влайков библиотека за Студентския дом.
А.е. 2424, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до М. Генов – С.
С предложение да напише рецензия за книгата на Мария Милетич-Букурещлиева „Македония в
българската поезия“.
А.е. 2425, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до Г. Константинов – С.
С предложение да напише рецензия за книгата на М. Арнаудов за Неофит Бозвели.
А.е. 2426, л. 1; 1 док.; март 1930 г.; писмо – машиноп., чернова; Т. Ф. Чипев (респ. Т. Боров) – С.
до Филип Коста – С.
С предложение да напише отзив за сп. „Българска книга“ в своето периодично издание.
А.е. 2427, л. 1–2; 2 док.; 10 март...3 апр. 1930 г.; писма – машиноп., ръкоп., чернови; Т. Боров – С.
до М. Маджаров – С.
С предложение да напише анализ по въпроса за евентуално въвеждане на латиницата в руската и
българската писменост.
А.е. 2428, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до д-р Ст. Младенов – С.
С предложение да напише рецензия за книгата на Хр. Кодов за подвижното българско ударение.
А.е. 2429, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до проф. П. Петков – С.
С предложение да напише рецензия за книгата на д-р А. Златаров за Айнщайн.
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А.е. 2430, л. 1–2; 1 док.; 20 юни 1930 г.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до А. Разцветников – С.
С предложение да напише рецензия за превода на Николай Лилиев на книгата „Електра“ на Хофманстал.
А.е. 2431, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до арх. Рашенов – С.
С предложение да напише рецензия за книгата на Т. Златев за архитектурното развитие на българската къща.
А.е. 2432, л. 1; 1 док.; 20 юни 1930 г.; писмо – машиноп., чернова; Т. Боров – С. до Тончев – С.
С предложение да напише статия за Никола Начов.
А.е. 2433, л. 1–11; 10 док.; 1 септ. 1930 г., 24 септ. 1931 г., б.д.; писма, анкета – ръкоп., машиноп.,
чернови; Т. Боров – С. до б.а. – С.
С предложение да напише кратък преглед на състоянието на своята наука в България; с предложение
да издава вестник на БЗНС и предложенията и условията, които поставя за тази работа; задачите на пропагандата на вестника – амнистия, премахване на ЗЗД, Балканска федерация.
2. Кореспонденция до Т. Боров
А.е. 2434, л. 1–11; 5 док.; 16 дек. 1929...25 юли 1930 г.; писма– ръкоп., с автогр.; Боньо Ангелов
– С. до Т. Боров – С.
С готовност да сътрудничи на сп. „Българска книга“; ще предостави статия за библиографския бюлетин на Народната библиотека; с предложения за структура на списанието; относно хонорара за статията си
за библиографията в славянските страни; с молба да му остави някакъв ръкопис в книжарницата на Чипев.
А.е. 2434а, л. 1–2; 1 док.; 26 февр. 1930 г.; писмо – ръкоп., ориг.; Антон – Кула до Т. Боров – б.м.
Събрал 16 абоната за „Българска книга“ и очаква за това поне 20% от печалбата.
А.е. 2434б, л. 1; 1 док.; 16 март 1931 г.; пощ. карта; Саломон И. Ардити – С. до Т. Боров – С.
Иска да продължи абонамента си за „Българска книга“.
А.е. 2435, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., с автогр.; Петър Атанасов – С. до Т. Боров – С.
Предлага празникът на сп. „Българска книга“ да се организира на 4 май или 27 април; изпратил му
два екземпляра от сп. „Отец Паисий“.
А.е. 2436, л. 1; 1 док.; 8 март 1930 г.; телеграма; Ал. Балабанов – С. до Т. Боров – С.
„Честито, хаирлия!“
А.е. 2437, л. 1–3; 2 док.; 23 дек. 1929 г., 21 март 1930 г.; писма – ръкоп., машиноп.; Никола Балабанов – С. до Т. Боров – С.
Министерството на народното просвещение препоръчва сп. „Българска книга“ на училищните библиотеки; написал отзив за „Щастливи години“; окуражава го да издава списанието.
А.е. 2438, л. 1–12; 1 док.; 25 апр. 1930 г.; писмо – ръкоп., печатно, бълг. и фр. ез.; Пол де Белч –
Брюксел до Т. Боров – С.
С похвала за сп. „Българска книга“; изказва своето мнение за литературата, идеите на „Белчизма“,
октавите си „Книжелюбие“ и други графомански опити.
А.е. 2438а, л. 1–2; 1 док.; 10 юли 1935 г.; писмо, итал. ез.; Апостолическата ватиканска библиотека – Рим до Т. Боров – С.
За получени броеве на „Българска книга“.
А.е. 2438а, л. 3–17; 11 док.; 5 март...28 окт. 1935 г.; пощ. карти, писма, приложен вестник
L’Independaince Roumaine – печатно, ръкоп., англ., нем,, рус, ср. и фр. ез.; Националните библиотеки
– Виена, Вашингтон, Москва, Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия, Берн, Париж, Белград до Т.
Боров – С.
За получени статии за „Българска книга“.
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А.е. 2438а, л. 18–21; 2 док.; 22 юли...6 авг. 1935 г.; писма, нем. ез.; Баварската и Пруската държавни библиотеки – Мюнхен, Берлин до Т. Боров – С.
С благодарност за получени броеве на „Българска книга“.
А.е. 2438а, л. 22–32; 10 док.; 31 юли...15 ноем. 1935 г.; пощ. карти, писма – ръкоп.; университетските библиотеки – Амстердам, Базел, Бон, Бреслау (Вроцлав), Будапеща, Кил, Оксфорд, Осло,
Тюбинген до Т. Боров – С.
За получени броеве на „Българска книга“.
А.е. 2438а, л. 33; 1 док.; 20 юли 1935 г.; пощ. карта – ръкоп., нем. ез.; библиотеката на Народното
събрание на Чехословакия – Прага до Т. Боров – С.
С благодарност за получени броеве на „Българска книга“.
А.е. 2439, л. 1–2; 1 док.; 14 ян. 1930 г.; писмо – ръкоп.; Никола Бобчев – С. до Т. Боров – С.
За подготовката за издаване на сп. „Българска книга“; съобщение за изданията на Славянския институт в Прага.
А.е. 2439а, л. 1–6; 3 док.; 4 ян. ...4 февр. 1931 г.; писма, визитна картичка – ръкоп., машиноп.,
бълг. и фр. ез.; Леон Болио, Националната школа за живи източни езици – Париж до Т. Боров – С.
С предложение за обмен между сп. „Българска книга“ и сп. Revue de Biblioteque и сп. Revue de Etudes
Slaves; с идея да се отдели място в „Българска книга“ на обяви за антикварна литература.
А.е. 2439б, л. 1; 1 док.; 25 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ст. Бумбишев – Радомир до Т. Боров – С.
С молба за отзив за книгата му „Христо Ботйов – национален герой“.
– С.

А.е. 2440, л. 1–9; 2 док.; 24, 25 март 1931 г.; писма – ръкоп.; Александър Бурмов – С. до Т. Боров

С предложение за набиране на абонати за „Българска книга“, с чернови на статиите на Бурмов, предназначени за сп. „Българска книга“ – „Проф. Стефан Младенов – петдесетгодишен“, „Старопечатни книги, ръкописи и провинциални историко-архивни институти“.
А.е. 2440а, л. 1; 1 док.; 21 февр. 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; Д. Велков – С. до Т. Боров – С.
С молба „Българска книга“ да се изпраща на новия му адрес.
А.е. 2441, л. 1; 1 док.; 19 март 1930 г.; писмо – ръкоп.; вестник „Блага дума“ – Радомир до Т.
Боров – С.
Ще отпечатат отзив за сп. „Българска книга“.
А.е. 2442, л. 1, 1 док.; б.д.; плик за писмо – машиноп.; вестник „Ла Булгари“ – С. до Ф. Чипев,
респ. Т. Боров – С.
– С.

А.е. 2442а, л. 1–2; 1 док.; 16 февр. 1931 г.; писмо – ръкоп.; Светлозар Димитров – С. до Т. Боров
С молба да получи екземпляри от „Българска книга“ според размера на хонорара си.

А.е. 2442б, л. 1–4; 1 док.; 11 май 1931 г.; писмо – ръкоп.; Т. Димитров – Месемврия ( дн. Несебър)
до Т. Боров – С.
За неполучен абонамент на „Българска книга“; за цената на библиотечното списание на Ото Харасовиц.
А.е. 2443, л. 1; 1 док.; 1 юни 1930 г.; писмо – печатно, ръкоп.; Дирекцията на Втората индустриална изложба – С. до Т. Боров – С.
За експонирането на първа кн. от „Българска книга“ в „Павилион на българската култура“.
А.е. 2444, л. 1–4; 3 док.; 29 март, 3, 8 апр. 1930 г.; писма – машиноп., ръкоп.; Николай Дончев –
С. до Т. Боров – С.
Изпратил отзив за романа „Студенти“ на Л. Н. Вълчанов.
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А.е. 2445, л. 1; 1 док.; 7 май 1930 г.; писмо – машиноп., англ. ез.; Енциклопедия Британика –
Лондон до Т. Боров – С.
Изказват съжаление, че няма възможност да се абонират за сп. „Българска книга“.
А.е. 2446, л. 1–2; 1 док.; 6 авг. 1930 г.; писмо – машиноп., с автогр.; доц. д-р Славчо Загоров – С.
до Т. Боров – С.
С молба да му изпратят предварително рецензията за неговата книга „Теория на индексните числа...“, която ще бъде публикувана в списанието.
А.е. 2446а, л. 1; 1 док.; 9 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; Иван Загорски – Пашмакли (дн.
Смолян) до Т. Боров – С.
С желание да стане абонат на „Българска книга“.
А.е. 2447, л. 1; 1 док.; 8 септ. 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; проф. Васил Златарски – С. до Т. Боров – С.
С извинение, че няма да може да приеме предложението на Т. Боров.
А.е. 2447а, л. 1–4; 4 док.; 21 март...27 апр. 1931 г.; пощ. карти – ръкоп.; Д. Златков – Ихтиман до
Т. Боров – С.
За абонамента на читалище „Слънце“ за „Българска книга“, който е на стойност 200 лв.
С.

А.е. 2447б, л. 1; 1 док.; 7 апр. 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; П. Икономов – Вършец до Т. Боров –
Прехвърлил на местното читалище „Хр. Ботев“ своя абонамент на „Българска книга“.
А.е. 2447в, л. 1; 1 док.; 12 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; свещ. В. Илиев – С. до Т. Боров – С.
За получаване на „Българска книга“.

– С.

А.е. 2448, л. 1–2; 1 док.; 27 февр. 1930 г.; писмо – ръкоп.; инж. Илия Т. Илиев – Лом до Т. Боров
Поздравява го за списанието; с молба да купи от него многотомен справочник.

А.е. 2449, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. плик; Института по археология – С. до Т. Боров, редактор на сп.
„Българска книга“ – С.
А.е. 2450, л. 1–2; 1 док.; 8 май 1930 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Института за Източна Европа
– Бреслау (дн. Вроцлав), Полша до Т. Боров – С.
С благодарност за изпратения екземпляр от „Българска книга“; нямат възможност за размяна, но са
поръчали един екземпляр при Чипев.
А. е. 2451, л. 1–8; 5 док.; 9 февр. 1931...17 окт. 1935 г., б.д.; писма, пощ. карти, пощ. плик; бълг.,
англ., иврит, итал., нем., пол. и фр. ез.; Международния институт по земеделие, Мара Комеран Теодорова – Рим, Института за славистични изследвания към университета – Париж, Института за
изучаване на Източна Европа – Виена; Еврейския научен институт – Вилнюс до Т. Боров – С.
С предложение за обмен между „Българска книга“ и списанието на института; с благодарност за
получени броеве на „Българска книга“;
А.е. 2452, л. 1–2; 1 док.; 17 окт. 1929 г.; окръжно писмо – машиноп.; Велико Йорданов, директор
на Народна библиотека и музей „Иван Вазов“ – С. до управителите на печатници, директорите на
нар. библиотеки, респ. Т. Боров – С., Пловдив, Търново и Шумен.
С призив да се спазва закона за депозита на печатни произведения и стриктно да се надзирава неговото изпълнение.
А.е. 2452а, л. 1; 1 док.; 12 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; Никодим Йорданов – Лом до Т. Боров – С.
За абонамент за „Българска книга“.
А.е. 2453, л. 1–4; 2 док.; 8 май...24 юни 1930 г.; писма – машиноп., с автогр.; адвокат Петър Карчев – Лондон, С. до Т. Боров – С.
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Готов е да сътрудничи на сп. „Българска книга“; моли да му се изпрати брой от списанието; изказва
възмущение от редактора на библиотека „Зидари“.
А.е. 2454, л. 1–2; 1 док.; 18 юли 1930 г.; визитна картичка, пощ. плик – печатно, ръкоп.; А. Ив.
Катерински – Мездра до Т. Боров – С.
Изпраща му книгата „Бисери от българската народна поезия“ с молба за рецензия; за дейността на
Катерински като учител и сътрудник на списания.
А.е. 2455, л. 1; 1 док.; 10 септ. 1930 г.; писмо – ръкоп.; Димитър Кацаров – С. до Т. Боров – С.
Няма възможност да напише исканата статия, препоръчва задачата да бъде възложена на д-р Христо
Негенцов.
А.е. 2455а, л. 1–3; 2 док; 1...28 май 1931 г.; писма – ръкоп.; архим. Климент, митрополия – Пловдив до Т. Боров – С.
За получаване на броеве на сп. „Българска книга“.
А.е. 2456, л. 1–2; 1 док.; 18 ян. б.г.; писмо – ръкоп.; Тодор Клисаров – С. до Т. Боров – С.
За попълване на колите в списанието.
А.е. 2457, л. 1–2; 2 док.; 3...29 ян. 1930 г.; реклами – печатно, нем. ез.; Немски книгообмен – С.
до Т. Боров – С.
С предложение да се абонира за Die literarische Welt и Berliner Tageblatt.
А.е. 2458, л. 1–2; 1 док.; 17 март 1930 г.; писмо – ръкоп.; книжарница „България“ – Луковит до
редакцията на сп. „Българска книга“, респ. Т. Боров – С.
Книжарницата е основана през 1906 г.
А.е. 2459, л. 1; 1 док.; 7 март 1930 г.; писмо – ръкоп.; книжарница „Зора“ – Ловеч до Т. Боров – С.
Книжарницата е основана през 1925 г., с пожелание за успех на сп. „Българска книга“.
А.е. 2460, л. 1–2; 2 док.; 17–18 март 1930 г.; пощ. карти – ръкоп.; книжарница „Куриер“, клонове
– Кюстендил, гара Бараково до редакцията на сп. „Българска книга“, респ. Т. Боров – С.
Клоновете на книжарницата са основани съответно през 1907 г. и 1921 г.
А. е. 2461, л. 1–2; 1 док.; 14 юни 1930 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; книжарница „Немска библиотека“ – Лайпциг до Т. Боров – С.
С благодарност за предоставените броеве на „Българска книга“ и увереност, че и за в бъдеще ще
получават списанието.
А.е. 2462, л. 1–2; 1 док.; 2 апр. 1930 г.; писмо, бланка – ръкоп.; книжарница „Саранкин“, Васил
Яламов – гр. Айтос до Т. Боров – С.
Книжарницата е основана през 1926 г.
А.е. 2463, л. 1; 1 док.; 6 март 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; книжарница „Солидарност“ – Севлиево до Т. Боров – С.
Книжарницата е основана през 1920 г.
А. е. 2464, л. 1–4; 2 док.; 6...16 юни 1930 г.; писма – машиноп., нем. ез.; генерален консул на България – Берн до Т. Боров – С.
С молба да му изпрати броеве от „Българска книга“; с благодарност за получените броеве и съвет
списанието да бъде публикувано и на немски или френски език.
А.е. 2465, л. 1–8; 5 док.; 16 апр. 1930...20 апр. 1931 г., б.д.; писма, визитна картичка – ръкоп.,
машиноп.; Иван Х. Кръстанов – Белград, Пловдив, Пирдоп до Т. Боров – С.
С готовност за сътрудничество с „Българска книга“; ще посредничи за обмена между това списание
и сп. „Есперанто“ – гр. Женева, сп. „Херолдо де Есперанто“ – гр. Кьолн; за есперантския печат по света; за
дейността на Кръстанов като редактор на „Българска есп. Библиотека“ и преподавател по модерни езици.
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А.е. 2465а, л. 1–3; 2 док.; 22 септ. 1930 г.; писмо, превод – ръкоп., машиноп., бълг. и итал. ез.;
Джовани Мавер от Държавния университет – Рим до Т. Боров – С.
С благодарност за получени броеве на „Българска книга“; комплименти за списанието.
А.е. 2466, л. 1–2; 1 док.; 28 дек. 1929 г.; писмо – машиноп.; Министерството на народното просвещение – С. до Т. Боров – С.
„Българска книга“ се одобрява и препоръчва.
А.е. 2466а, л. 1–3; 2 док.; 1...28 май 1931 г.; писма – ръкоп.; Митрополията, архимандрит Кирил
– Пловдив до Т. Боров – С.
За изплатен абонамент от 200 лв. за „Българска книга“.
А.е. 2467, л. 1–2; 2 док.; 4 дек. 1929 г., 15 ноем. 1930 г.; пощ. карти – ръкоп.; Ст. Младенов – С.
до Т. Боров – С.
Във връзка с публикуването на славянски книгопис; с поздравления за издаването на „Българска
книга“; ще напише отзив за Балабановата „Българска граматика“, който да бъде обнародван в „Българска
книга“.
А.е. 2467а, л. 1–3; 3 док.; 16 юли...1 авг. 1935 г.; пощ. карта, писмо – ръкоп., англ. и нем. ез.; Британският музей – Лондон, музеят Гутенберг – Майнц до Т. Боров – С.
С благодарност за получени броеве на „Българска книга“.
А.е. 2467б, л. 1–2; 2 док.; 12 окт. ...11 ноем. 1931 г.; бележки – ръкоп.; К. Мутаф[ов] – С. до Т.
Боров – С.
Ако няма изгледи „Българска книга“ да излиза повече, да му върне дадения за печат ръкопис.
А.е. 2468, л. 1–2; 1 док.; ян. 1930 г.; покана – машиноп.; Н. Мушанов – С. до б.а., респ. Т. Боров – С.
За изложба на Атанас Михов.
А.е. 2468а, л. 1; 1 док.; 29 септ. 1931 г.; писмо – ръкоп.; Наимович – С. до Т. Боров – С.
За издаването на вестника, който ще излиза под ръководството на Боров, референции могат да дадат
Б[орис] Митов, Трифон Кунев и Ст. Стефанов; да му телефонира в печатница „Стайков“.
А.е. 2468б, л. 1–2; 1 док.; 26 март 1931 г.; писмо – ръкоп.; Николай Николаев – С. до Т. Боров – С.
За редакторството на Боров на „Българска книга“ и „Развигор“; с молба да получава „Българска
книга“.
А.е. 2469, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; проф. Никола Обрешков – С. до Т. Боров – С.
Ще му изпрати исканата статия.
А. е. 2469а, л. 1–2; 1 док.; 11 юли 1935 г.; писмо – ръкоп., рус. ез.; Всесъюзното общество за културни връзки с чужбина – Москва до Т. Боров – С.
С благодарност за получаването на „Българска книга“.
А.е. 2470, л. 1; 1 док.; 24 февр. 1930 г.; писмо – ръкоп.; Стоян Омарчевски – С. до Т. Боров – С.
С молба да получи книжка от „Българска книга“, за която да съобщи в своя вестник.
А.е. 2471, л. 1; 1 док.; 21 май 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; д-р К. Пенев – Лом до Т. Боров – С.
С молба да му изпраща списанието, ще изпрати парите за абонамента скоро.
А.е. 2472, л. 1; 1 док.; 24 ноем. 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; Петър Бенев Пенчев – С. до Т. Боров – С.
Съжалява, че няма възможност да напише исканата статия за физиката в България.
А.е. 2473, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо – машиноп.; И. М. Петрович – Пожаревац, Република Сърбия до Т. Боров – С.
С обява за издаването на книгата му за лорд Байрон и Югославия.
А.е. 2474, л. 1; 1 док.; Тодоровден 1930 г.; телеграма – машиноп.; Радка – б.м. до Т. Боров – С.
С поздравления за имения му ден и за издаването на „Българска книга“.
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А.е. 2474а, л. 1; 1 док.; 12 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; Анастас В. Саламбашев – Ямбол до
Т. Боров – С.
За абонамент за „Българска книга“.
А.е. 2475, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Сирак Скитник – С. до Т. Боров – С.
Не бил виновен за закъснението, коректорът трябвало да се погрижи за правописа.
А.е. 2475а, л. 1–3; 1 док.; 8 авг. 1935 г.; писмо – ръкоп., рус. ез.; Ник. Мих. Сомов – Москва до Т.
Боров – С.
С благодарности за „Българска книга“ и похвала за качествата на визитната му картичка.
А.е. 2475б, л. 1–2; 1 док.; 30 окт. 1931 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; списание „Германославика“
– Прага до Т. Боров – С.
С предложение за обмен.
А.е. 2476, л. 1–3; 1 док.; 16 апр. 1930 г.; писмо – ръкоп., ср. ез.; списание „Летопис Матице Српске“ – Нови Сад, Република Сърбия до Т. Боров – С.
С предложение да обменят броевете на списанията си.
А.е. 2477, л. 1–2; 1 док.; 2 май 1930 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; списание „Минерва“ – гр.
Лайпциг до Т. Боров – С.
С молба да напише кратък анализ за „Минерва“ относно духовния живот на България.
А.е. 2478, л. 1; 1 док.; 24 ноем. 1930 г.; писмо – машиноп., ср. ез.; списание „Народно дело“ –
Белград до книжарници „Т. Х. Чипев“, респ. Т. Боров – С.
Поръчва сп. „Българска книга“.
А.а. 2478а, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. плик – машиноп.; списание „Прагер Пресе“ – Прага до Т. Чипев (респ. Т. Боров) – С.
А.е. 2479, л. 1–2; 1 док.; 1 апр. 1930 г.; писмо – машиноп.; списание „Самоуправление“ – С. до
Т. Боров – С.
Честитят началото на „Българска книга“; ще публикуват отзив за новото списание.
А.е. 2480, л. 1–3; 2 док.; 9 апр. 1930 г., 6 окт. 1931 г.; пощ. карти – печатно, нем. ез.; списание
„Славише Рундшау“ – Прага до Т. Боров – С.
С предложение да обменят броевете на списанията си; поради стопански трудности трябва да прекратят обмена.
А.е. 2481, л. 1–2; 1 док.; 30 юни 1930 г.; писмо – ръкоп., чешки ез.; списание „Славия“ – Прага
до Т. Боров – С.
С предложение да обменят броевете на списанията си.
А.е. 2482, л. 1; 1 док.; 23 окт. 1930 г.; писмо – машиноп.; списание „Стопанско развитие“ – б. м.
до Т. Боров – С.
С молба да изпрати по-скоро статията.
А.е. 2483, л. 1; 1 док.; 28 март 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; А. Стайкова – С. до Т. Боров – С.
Няма възможност да напише статия в момента, но е готова да сътрудничи в бъдеще.
А.е. 2484, л. 1; 1 док.; 11 ян. 1930 г.; писмо – ръкоп; Стубел – б.м. до Т. Боров – С.
Отказва да пише за Дора.
– С.

А.е. 2485, л. 1–2; 1 док.; 24 февр. 1930 г.; писмо – ръкоп.; Цв[етан] Т[одоров] – б.м. до Т. Боров
С молба да публикува статията му, подписана само с неговите инициали.
А.е. 2485а, л. 1; 1 док.; 9 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; С. Томов – Свищов до Т. Боров – С.
За абонамент за „Българска книга“.
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А.е. 2485б, л. 1–4; 3 док.; 18 юли...7 септ. 1935 г., 1935 г.; пощ. картички, писмо – ръкоп., англ.,
полски и фр. ез.; университет „Коменски“ – Братислава, университет „Ян Казимир“ – Лвов, Украйна, Лондонски университет – Лондон до Т. Боров – С.
С благодарност за получената „Българска книга“.
А.е. 2486, л. 1–2; 1 док.; 23 ян. 1930 г.; визитна картичка, плик – ръкоп.; д-р Йосиф Фаденхехт
– С. до Т. Боров – С.
С извинение, че не може да подготви исканата рецензия.
А.е. 2487, л. 1–2; 2 док.; 23...26 март 1930 г.; писмо – ръкоп.; Н. Филипов – С. до Т. Боров – С.
С извинение, че не може да подготви исканата статия.
А.е. 2488, л. 1; 1 док.; 5 ноем. 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; Русин Д. Филипов – Пловдив до Т.
Боров – С.
За изпратен по Иван Дуйчев за публикуване в „Българска книга“ въпросник по библиотечна психология от Н. Рубакин.
А.е. 2489, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. плик – ръкоп.; Сашо Филипов – С.
С  бележки във връзка с отпечатване на книги.
А.е. 2490, л. 1; 1 док.; 12 септ. 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; проф. Б. Филов – С. до Т. Боров – С.
С извинение, че не може да подготви исканата статия; съветва го да се обърне към проф. Д. Кацаров или А. Протич.
А.е. 2491, л. 1–4; 2 док.; 7 март 1930 г., 10 март 1931 г.; писма – машиноп.; Игнат Фурнаджиев,
директор на дружество „Никотеа“ – Пловдив до Т. Боров – С.
С поздравления за издаването на „Българска книга“ и готовност за сътрудничество; за недоставена книжка от списанието.
– С.

А.е. 2491 а, л. 1–2; 1 док.; 15 февр. б.г.; писмо – ръкоп.; И. Христов, художник – Рим до Т. Боров

Благодари на редактора на „Българска книга“ за хубавия отзив; за изложби в Италия; споменава
Д. Б. Митов и Н. Танев.
А.е. 2492, л. 1; 1 док.; 8 март 1930 г.; телеграма – машиноп.; Коко Христов, Вера, Мирчо – Лом
до Т. Боров – С.
С поздравления за именния ден и издаването на „Българска книга“.
А.е. 2493, л. 1; 1 док.; 1930 г.; писмо – ръкоп.; Ц[енко Цветанов] – С. до Т. Боров – С.
С молба да отпечата статия за общинските библиотеки във в. „Мир“ или „Литературен глас“.
А.е. 2493а, л. 1–2; 1 док.; 31 авг. 1935 г.; пощ. карта – ръкоп., ср. ез.; С. Б. Цвиянович, издател –
Белград до Т. Боров – С.
С молба да получи броеве на „Българска книга“ за своя собствена употреба.
А.е. 2494, л. 1–2; 1 док.; 21 март 1930 г.; писмо – ръкоп.; Централата на българската книга – С.
до Т. Боров – С.
Фирмата е основана 1929 г.; с молба да им се изпраща „Българска книга“.

А.е. 2495, л. 1–4; 2 док.; 30 апр. 1930 г., [1930 г.]; писма, преписка – машиноп., ориг. и чернова;
Т. Ф. Чипев, Т. Боров – С. до Т. Боров, Т. Чипев – С.
Във връзка с недоразумения между двамата около издаването на „Българска книга“ и задължения
на Т. Боров, поети в присъствието на А. Балабанов; относно положителните отзиви за списанието и немарливост от страна на издателството, поело задължението да обнародва сп. „Българска книга“.
А.е. 2495а, л. 1; 1 док.; 23 март 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; читалище „Хр. Ботев“ – Вършец,
Берковско до Т. Боров – С.
За абонамент за „Българска книга“.
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А.е. 2495б, л. 1; 1 док.; 3 окт. 1931 г.; пощ. карта – ръкоп.; читалище „Х. Н. Д. Палавеев“ – Копривщица до Т. Боров – С.
За абонамент за „Българска книга“.
А.е. 2496, л. 1; 1 док.; 1930 г.; бележка – ръкоп.; Чолаков – б.м. до Т. Боров – С.
С желание Чолаков да направи първата коректура; през октомври се навършват 4 години от смъртта на проф. Б. Цонев.
А.е. 2497, л. 1–6; 4 док.; 1 март 1930...24 ян. 1931 г.; писма, пощ. пликове, пощ. карта – ръкоп.;
неразч. автори, б.а. – С., Лом до Т. Боров – С.
За доставка на хартия от фабриката в Княжево; публикуван книгопис, за пренасочване на абонамент на „Българска книга“.
А.е. 2498, л. 1–5; 1 док.; 2 авг. 1928 г.; статия – ръкоп., чернова; Ст. Чилингиров – С.
„Няколко думи за българската книга“.
А.е. 2499, л. 1–44; 12 док.; 28 апр...1 ноем. 1929 г.; брошура, обяви, договор, покана – печатно,
ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Т. Ф. Чипев, литературна задруга „Хиперион“, Българска академия на
науките – С. до Т. Боров, б.а. – С.
„Български писатели“ – за Г. Раковски, Л. Каравелов, Вл. Полянов; за предстоящото излизане на
сп. „Българска книга“, неговата тематика, задачи и сътрудници; откриването на абонамента за сп. „Хиперион“; за тържествено събрание.
А.е. 2500, л. 1–53; 37 док.; 25 ян. 1930 г.; корица, списъци, бележки, обяви, отзиви, сметки, статии – чернови, ориг., ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, сп. „Минерва“, сп. „Юберблик“, б.а. – С., Лайпциг, Берлин до Еленка Цв. Тодорова, д-р Христов – Лом.
На сп. „Българска книга“, кн. 1; със заглавия на статии в списанието и имена на техните автори;
за шрифтовете, които трябва де се използват; за книжарница „Чипев“; по библиографски въпроси; за издаването на списанието; с фирмения знак на сп. „Българска книга“; за абонамента на различни списания; на
разходите около списанието; „Българската старина и българската археология“; инвентара на редакцията;
структурата на изданието; с поздравления за имения ден; „Трябва ли всеки да има къщна библиотека и
каква трябва да бъде тя“; книгата „Неофит Бозвели“ на М. Арнаудов.
А.е. 2500, л. 54–68; 11 док.; 30 апр. ...окт. 1930 г.; списъци, бележки, статии, пощ. разписка, отзив
– ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, сп. „Славише Рундшау“, Емил Иванов, д-р
Сл. П. Чаушов – С., Прага, б.м. до Икономов – с. Вършец (гр. Вършец).
Със заглавия и автори за предстоящи броеве на „Българска книга“; „Народната библиотека и нейните
задачи“; за излизането на новото българско библиографско списание „Българска книга“; „критика на богословски съчинения“; за изпратен колет; забелязани неточности и пропуски в статии на А. Бурмов и А.
Иширков.
А.е. 2501, л. 1–123; 11 док.; 1930 г.; обява, списания, отделни отпечатъци, отзиви – печатно, бълг.
и нем. ез.
От сп. „Българска книга“, кн. І–V.
А.е. 2501, л. 124–169; 32 док.; 10 юни, 1 юли, б.д., 1930 г.; бележки, списъци – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, сп. „Берлинер монатсхефте“ – С., Берлин.
Към кн. № 1 на „Българска книга“: списъци със заглавия, държави и автори; относно отговорността
за Първата световна война; „Жорж Десбон в София“; нуждата от създаване на библиографски институт за
по-добрата работа на депозита; пласмента на български книги в чужбина; изложба на български книги в
Прага; „Каква полза носи четенето и как трябва да се чете“; публикуване на обявления за списанието и изготвянето на клишета; дейността на българска национална комисия за умствено сътрудничество; съдържанието
на списанието; със заглавия и автори на критика, рецензии и реферати за кн. 2–3 на сп. „Българска книга“.
А.е. 2502, л. 1–95; 20 док.; 29 юли 1930 г., 1930 г.; статии, бележки – ръкоп., машиноп., печатно;
бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Гунар Гунарсон, Ф. Книголюбов (Васил Клисанов), Иван Х. Кръстанов, Ст.
Станимиров, Ценко Цветанов, Д. Шелудко, б.а. – С., Исландия, Пирдоп, б.м.
За публикуване в „Българска книга“: „На агент-провокаторите“; „Гунар Гунарсон“ (Българска книга, кн. 2, с. 160–164); „Афоресания“; за Гунар Гунарсон и исландската литература; „Българска книга“;
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„Есперантски печат“; за значението на Българската православна църква; „Отговор на едно оправдание“
– срещу Цв. Минков; „Е ли крива судбина“ и „Что делать“ от Чернишевски; за оценките в чужбина на
„Българска книга“; за склонността на децата да моделират.
А.е. 2503, л. 1–146; 146 док.; 1930 г., 16 март 1931, б.д.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С.
С имена и адреси на хора, на които е изпращана „Българска книга“, и по колко книжки са изпратени: Божан Ангелов, Ст. Аргиров... Ат. Яранов.
А.е. 2504, л. 1–19; 18 док.; 1930 г., б.д.; бележки, обява, визитка, пощ. карта – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, б.а. – С.
Във връзка с издаването на сп. „Българска книга“: на Т. Боров, университетски библиотекар и издател на сп. „Българска книга“; за абонамента на списанието; книга на Емил Лудвиг за Първата световна
война; по библиографски въпроси.
А.е. 2504, л. 20–65; 42 док.; 1930 г., б.д.; бележки, обяви, заглавия на статии, визитка, пощ. карта, календар и взаимоучителни таблици – ръкоп., машиноп., печатно – ориг. и копия, бълг. и нем.
ез.; Т. Боров, Танас Киров – С., Болград, Самоков
Във връзка с издаването на сп. „Българска книга“: библиографски бележки; „За и против български шрифт“; „Български ръкописи в чужбина с художествена стойност“; „Алманах на Софийския университет 1888–1928“; конкурс за нова сграда на Университетската библиотека; за абонамент на „Четиво по
българска история“, „Литературен глас“, „Философски преглед“; мнения на чужденци за сп. „Български
преглед“; „Календар за 1877 г.“ с портрет на Христо Ботев;  таблици, издадени със спомоществователството на Захарий Зограф.
А.е. 2504, л. 66–88; 9 док.; [1930 г.], б.д.; статии, отзиви, чернови – ръкоп., машиноп.; Ст. Станимиров, М. Попруженко, А. Балабанов, Николай Дончев, Жорж Нурижан, д-р Х. Пеев, д-р Милко
Ралчев, б.а. – С.
За отпечатване в сп. „Българска книга“: „Григорий Дяченко. Енциклопедия...“; „В България“;
„Проф. М. А. Попруженко. Полог и его болгарское население“; „Вечер на българското изкуство“, за поемата на Емануил Попдимитров за Балканската война „Златни ниви и бойни полета“; за археологическо
списание; изследвания по историята на византийското изкуство; за Савойската династия в България от
Амедей VІ до царица Йоана; „Четири книги върху България“; творчеството на Борис Йоцов.
А.е. 2504, л. 89–125; 34 док.; [1930 г.], б.д.; бележки, библиографски списъци – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, б.а. – С., б.м.
За отпечатване в сп. „Българска книга“: приходи и разходи на списанието; с имена на сътрудници
на списанието; относно книгата „Животът на Ленин“; съдържанието на различни книжки на списанието;
превратът на 9 юни 1923 г.; трудът на С. Чилингиров за читалищата; абонамент; срещу спиритическата
литература; успеха на романа „Буденброкови“ и книгите на Томас Ман; продажба на една Гутенбергова
библия за 220 000 000 лв.; противоречията между бившия директор на Народната библиотека Божан Ангелов и тогавашния – Велико Йорданов; дейността на библиографа К. А. Рубакин; уволнения на училищни
инспектори.
А.е. 2504, л. 126–132; 5 док.; [1930 г.], б.д.; реклами – печатно; б.а. – б.м.
За абонамент: за повестта на Иван Вельов „В тихата равнина“; сп. „Златорог“; в. „Мисъл и воля“;
„Вестник за жената“; „Българо-британски преглед“.
А.е. 2504, л. 133–136; 3 док.; 31 ян. 1930 г., б.д.; фактура, сметка, обява – ръкоп.; книжарница „Т.
Ф. Чипев“, Т. Боров – С. до Т. Боров, б.а. – С., б.м.
За заплащане на поръчани стоки от редакцията на „Българска книга“; Относно дейността на издателството и списанието „Българска книга“.
А.е. 2505, л. 1–8; 5 док.; 12 ян. 1931 г., 1931 г.; писмо, покани – машиноп., печатно; Министерство на народното просвещение – С. до И. Пеев, респ. Т. Боров – С.
За изпратен екземпляр на „Българска песнопойка“; за абонамент на „Литературен глас“, „Златорог“, „Светлоструй“, „Литературен глас“ и др.
А.е. 2506, л. 1–109; 18 док.; 1930...дек. 1936 г.; вестници, записки, списания, бълг., нем. и фр. ез.;
печатно, ръкоп. и машиноп. – С., Стара Загора, Габрово, Елена.
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С рецензии и отзиви за сп. „Българска книга“; по повод дискусията на кирилица или на латиница
да се пише на български език; по др. въпроси. Списания „Българско училище“, „Вестник на вестниците“, „Пряпорец“, „Графически вестник“, „Демократически сговор“, „Еленска защита“, „Завой“, „Знаме“,
„Зора“, „Критика“, „Ехо д’Ориент“, „Пладне“.
А.е. 2506, л. 110–328; 9 док.; ян. ...окт. 1930 г.; списания, вестници – печатно, бълг., нем. ез. и
есперанто; Т. Боров, б.а. – С., Лайпциг, Париж.
Първите три броя на сп. „Българска книга“ от 1930 г. под редакцията на Т. Боров; с отзиви за списание „Българска книга“ във вестниците  „Рилско ехо“, „Родопа“, „Светлоструй“, „Трезва просвета“,  „Литературна притурка към немското обединение за книги и литература“, издавана в Лайпциг, и в. „Омото“,
отпечатван в Париж  на есперанто.
►Редактор на сп. „Подслон“ и член на Управителния съвет на спестовно-строителна кооперация
„Подслон“ (1934–1944 г.)
А.е. 2507, л. 1–2; 1 док.; 5 авг. 1934 г.; докладна бележка – машиноп.; Т. Боров – С.
Относно командировката на члена на Управителния съвет на „Подслон“ Т. Боров в Търново, Калофер, Казанлък и др. за набиране на спестители в кооперацията.
А.е. 2507, л. 3–5; 2 док.; 3 дек., б.д., 1935 г.; ферти, бележка – машиноп., ръкоп.; Придворна печатница, хромолитография „Багра“ – С. до дружество „Подслон“, респ. Т. Боров – С.
За отпечатване на календар за 1936 г. по рисунка на Жендов.
А.е. 2507, л. 6–7; 2 док.; 11 май 1936 г., б.д.; бележка, призовка – ръкоп., ориг., чернова; редактора на „Подслон“ Т. Боров, съдия-изпълнител – С.
За задължението на Т. Боров да плати 1942 лв. на Пелагия Джуджева.
А.е. 2507, л. 8–57; 29 док.; 8 авг. 1937...18 септ. 1940 г.; обвинителен акт, отговори, призовки,
бележки – ръкоп., машиноп.; Софийски областен съд, Т. Боров, свидетел Димитър Вълев и др. – С.
Във връзка с наказателно дело за лъжлива клетва срещу Т. Боров, свързано с дейността му в „Подслон“.
А.е. 2507, л. 58–59; 2 док.; 10 юни 1938 г., б.д.; писмо, бележка – машиноп., ръкоп.; Националния
съюз на спестовно-строителните кооперативни сдружения в България, б.а. – С. до дружество „Подслон“, респ. Т. Боров – С.
За интервю със сръбския журналист Джорджевич; застраховане на апартамент.
А.е. 2507, л. 60–106; 41 док.; 27 авг...13 септ. 1938 г.; сметкоразписка, бордеро, квитанции, билети, програми, вестници – машиноп., ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, дружество „Подслон“
– С., Цюрих, Мюнхен.
Във връзка с командировката на Т. Боров на Шестия световен конгрес на строителните кооперации: за командировъчните пари, вход в библиотека „Сен Гален“; нощуване в хотели; пътуване с влак;
дневен ред на конгреса; дейността на „Подслон“ и на строителните кооперации в България.
А.е. 2507, л. 107–139; 31 док.; 7 юни 1939...22 дек. 1943 г.; разписки, обръщение, сметки, статия,
известия – ръкоп., машиноп., печатно; „Подслон“, Т. Боров – С.
За взети възнаграждения; обединяване на списанията на спестовно-строителните каси; разходите
на списание „Подслон“; „500 години книгопечатане“; намаляването на редакторската заплата на Т. Боров;
за капитала, който Т. Боров притежава в ССК „Подслон“.
А.е. 2507, л. 140–159; 13 док.; 2 февр. ...25 дек. 1944 г.; изложение, решения, разписки, обяснения, молба – машиноп.; персонал на кооперация „Подслон“, членовете на Управителния съвет на
кооперация „Подслон“, Т. Боров, Коста Лулчев, адвокат Никола Тарашманов, Министерство на
пропагандата – С., с. Градище (Великотърновско).
Относно предложение за евакуация на кооперацията заради бомбардировките над София; даване на правомощие на Т. Боров да взема сам всички решения от името на Управителния съвет; получени
възнаграждения от Т. Боров; работата на Т. Боров едновременно като член на Управителния съвет и като
редактор на дружественото списание; отстраняване на Т. Боров от „Подслон“; общо събрание на коопера266

цията; увеличение на заплатите; от Т. Боров за напускане на „Подслон“; набавяне на хартия за сп. „Подслон“.
А.е. 2507, л. 160–171; 12 док.; б.д.; бележки, анкета, списъци – ръкоп.; б.а., редакцията на сп.
„Подслон“, респ. Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
За изпратени статии за сп. „Подслон“; ползата от спестовно-троителните каси; разходите за печатането на списанието; с имената на членовете на УС на „Подслон“; с имената на редовните спестители на
„Подслон“; с имената на абонати на сп. „Подслон“; др. въпроси.
► Сътрудник на други периодични издания – в. „Борба“, „Зора“, „Книга и библиотека“ „Мир“ „Паралели“ „Проблеми на висшето образование“ „София“, „Фронт“ и др.
А.е. 2508, л. 1–4; 1 док.; [1920 г.]; статия – ръкоп., чернова; Т. Боров – б.м.
Във връзка с дейността на Т. Боров като сътрудник на в. „Борба“: „Страница от нашите литературни нрави“.
А.е. 2508, л. 5; 1 док.; 10 март 1938 г.; разписка – ръкоп., печатно; Т. Боров – С.
За получен хонорар от Т. Боров като сътрудник на в. „Зора“.
А.е. 2508, л. 6–82; 23 док.; 20 дек. 1948...след март 1949 г., б.д.; [1949 г.]; писма, статии, рецензии
– машиноп., печатно, ръкоп., ориг. и чернови; редакцията на сп. „Книга и библиотека“, Т. Боров,
Надежда Крупская, Маньо Стоянов, Борис Недков, Димо Казасов и др. – С. до Т. Боров, Рубен Леви,
Елена Гаврилова – С.
Във връзка с дейността на Т. Боров като главен редактор на сп. „Книга и библиотека“: с молба да
редактира отдела „Препоръчителна библиография“ на списанието; целите на сп. „Книга и библиотека“; покана за сътрудничество; за абонамент; „Трудови норми в библиотечната работа“ „Петият конгрес на БКП и
библиотеките“; „Работата на Ленин в библиотеките“; „Библиографският институт на работа“; „Пределни
дати и обсег на българските старопечатни книги“; за книгата на Борис Андреев „Начало и възход на българския печат“; „Библиография на нелегалния антифашистки печат“; за книгата „Наръчник на библиотекаря“ от
Аднан Йотюкен; предаване на архиви в Народната библиотека; „Народна библиотека. Архивен отдел“ – за
постъпленията на архивите на печатарско дружество „Промишление“, документи по македонския въпрос,
архиви на Тодор Запрянов, Хр. Караминков, Хараламби Сърмаджиев, Спас Соколов, Т. Бурмов и С. Данев.
А.е. 2508, л. 83-106; 12 док.; 8 февр...13 март 1949 г.; статии, бележки, списък – ръкоп., машиноп.; М. Албанска, Т. Боров, д-р Хр. Тренков – С.
Във връзка с дейността на Т. Боров като главен редактор на сп. „Книга и библиотека“: за работата
в Ориенталския отдел при Народната библиотека – проверка на каталога, постъпления на книги от Турция
по международния книгообмен, вкл. дисертацията на Халил Иналджък, за Мидхат паша, намиране на документи за Ботевата чета; за работата на службите Депозит, Репертоар на българската книга, Обработка,
Международен книгообмен; провеждане на курсове за подготовка на библиотекари; със забрана д-р Хр.
Тренков да сътрудничи на сп. „Книга и библиотека“; „Библиотеките в съветската окупационна зона в Германия“; с материали за публикуване в списанието.
А.е. 2508, л. 107–118; 1 док.; преди 30 май 1929 г.; статия – чернова, ръкоп.; Т. Боров – С.
„Иречек и българската история“ – за публикуване на статията на Т. Боров във в. „Мир“, бр. 8672,
30 май 1929 г.
А.е. 2508, л. 119–125; 4 док.; 24 ноем. 1933...преди 30 дек. 1939 г.; бележки, отзиви – ръкоп., печатно; Т. Боров, Христо Панчев – С.
Във връзка със статията на Т. Боров „Български музикален речник“, публикувана във в. „Мир“, бр.
10041, 30 дек. 1939 г.
А. е. 2508, л. 126–139; 3 док.; 1938 г., 1929 г., преди 5 ян. 1935 г.; статия, програма – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
Във връзка със статиите на Т. Боров „Медея на български“ и за българския издател и културен деец
Хр. Хаджиев, публикувани във в. „Мир“.
А.е. 2508, л. 140–145; 5 док.; 1 февр. 1966 г., 1966 г., [1980 г.], б.д.; покана, план, бележки, статия
– машиноп., ръкоп.; главен редактор Иван Ненов, Т. Боров, б.а. – С. до Т. Боров – С.
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За дейността на Т. Боров като сътрудник на сп. „Проблеми на висшето образование“: за участие
в творческа среща разговор; относно главните теми в списанието, „Посивялото поколение. Старостта и
американската действителност“.
А. е. 2508, л. 145; 1 док.; 1980 г.; статия – машиноп.; б.а. – б.м.
За публикуване в сп. „Паралели“ от сп. „Тайм“– „Посивялото поколение. Старостта и американската действителност“.
А.е. 2508, л. 146–171; 1 док.; 1978 г.; статия – печатно; Т. Боров – С.
В сп. „София“ (бр. 10, 1978, с. 13–17)  „Как бе построена Народната библиотека“.
А.е. 2508, л. 172–179; 2 док.; [след 1927 г., преди 21 ноем. 1932 г.]; статии – ръкоп., чернова; Т.
Боров – С.
„Около Деня на книгата“ и „Българската книга в чужбина“.
А.е. 2508, л. 180; 1 док.; [авг. 1920 г.]; бележка – ръкоп.; Т. Боров – С.
За публикуване в периодичния печат – относно 70-годишнината на Иван Вазов.
А.е. 2508, л. 181–183; 3 док.; нач. на 20-те г. на ХХ в., 25 апр. 1934 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров
– б.м.
Във връзка с дейността на Т. Боров като сътрудник на периодични издания: за абонамента на сп.
„Везни“; сътрудници на сп. „Български турист“, „Слънце“, „Факел“ и др.; в уверение на факта, че Т. Боров
не е писал никакви статии по музикални въпроси във в. „Пладне“.
Б. Библиотекар
► Библиотекар в Българската земеделска и кооперативна банка/БЗКБ, БЗБ (1931–1944 г.)
А.е. 2509, л. 1–37a; 21 док.; 10 ноем. 1931...окт. 1938 г.; молба,
стенографски дневници, писма, разписки, визитна картичка, препоръка, списание – ръкоп.,
машиноп., печатно, ориг., чернова, бълг., англ., нем. и украински ез.; Т. Боров, председател на Българския библиотекарски съюз – С., гр. Шумен до управителя на Българската земеделска банка
(БЗКБ), Т. Боров – С.
За дейността на Т. Боров като библиотекар в БЗКБ: относно назначаването му за библиотекар към
централното управление на банката, със сведения за образованието и трудовия стаж на Т. Боров; на ХХІІІ
обикновено народно събрание (13 ноем. 1931 г.); за абонамента на БЗКБ за вестници, списания и поредици
романи; за доставена украинска библиография и немска многотомна история; на Т. Боров; за възобновяването на Българския библиотекарски съюз; относно опити Боров да отиде на специализация в Лондон
със средства на фондация „Рокфелер“; за съвместно участие в държавната лотария от служители в БЗКБ;
с молба да се оказва съдействие на служителя на БЗКБ Т. Боров при неговите посещения в швейцарските
библиотеки; сливането на БЗБ и БЦКБ в БЗКБ, изграждането на подходяща сграда и управлението на библиотеката на банката, „Архив за стопанска и социална политика“.
А.е. 2509, л. 38–103; 28 док.; март 1939...30 юни 1940 г.; албум, планове, дипляна, отзиви, покана, реч – печатно, машиноп., бълг., англ., нем. и фр. ез.; арх. Ив. Вълчанов, Т. Боров, Н. Мирославов,
Н. Тодоров – управител на БЗКБ и др. – С.
За дейността на Т. Боров като библиотекар в БЗКБ: външния вид на библиотечните помещения;
„Библиотека при управлението на Б.З.К. банка“; „Библиотеката на БЗКБ – културен паметник“; „Капки
от мастило“; „Модерна библиотека в София“; A modern library in Sofia; за откриването на новата банкова
сграда (23 юни 1940 г.).
А.е. 2509, л. 104–112; 7 док.; апр. ...19 дек. 1939 г.; покана, програма, доклад, командировъчни,
списък – печатно, бълг. и нем. ез.; Съюза на немските библиотекари, Т. Боров – Берлин, С. до Т. Боров, управителя на БЗКБ.
За дейността на Т. Боров като библиотекар в БЗКБ: командироването му на 35-ия библиотекарски
конгрес в гр. Грац (30 май–3 юни 1939 г.); на лицата и учрежденията, на които да се изпрати безплатно
годишникът на БЗКБ.
А.е. 2509, л. 113–126; 5 док.; 26 май...17 дек., б. д., 1939 г.; вестници, диплянка – печатно; Н. Мирославов, Т. Боров – С.
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„Библиотеката на БЗКБ – културен паметник“ – в. „Банков съюз“; „Значението на България“– в.
„Мир“; La parole Bulgare; „Библиотека при управлението на Б.З.К. банка“.
А.е. 2509, л. 127–133; 7 док.; 22 март...25 дек. 1940 г.; разрешения, бележка, вестник, доклад,
снимка – машиноп., ръкоп., печатно; Н. Тодоров, управител на БЗКБ, Матвей, служител на Радио
София, Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
За командировки на Т. Боров във Висшето търговско училище във Варна и във Висшето търговско
училище „Д. А. Ценов“ в Свищов за четене на библиографски лекции; изпратена статия; Balkan Herald; с
молба заместникът на Т. Боров да бъде отстранен; на помещение на библиотеката на БЗКБ.
А.е. 2509, л. 134–205; 54 док.; 25 ян. ...26 дек. 1941 г.; разписки, писма, статия – печатно, машиноп.; Т. Боров, ректорът на Висшето търговско училище, Никола Т. Балабанов – С., Свищов.
За получени възнаграждения; с молба да разпрати годишника на училището до различни лица и
институции; списъци с имена на получатели; „Законодателна грешка“ – срещу изменение на закона за нотариусите.
А.е. 2509, л. 206–219; 13 док.; 11 апр...25 окт. 1942 г.; заповеди, бележки, интервю, докладна
бележка, писмо – машиноп., ръкоп., печатно, ориг. и чернови; Главна дирекция на железниците и
пристанищата, Т. Боров – С. до Т. Боров, управителя на БЗКБ – С.
За участието на Т. Боров в комисия за изпит на библиотекар; принципи за подреждане на книги;
за назначаването на Т. Боров за библиотекар в службата за стопански и статистически проучвания и библиотечната служба на БЗКБ; парични приходи и получени стоки от първа необходимост от Т. Боров; на Т.
Боров във в. „Заря“ във връзка със създаването на отделна професия библиотекар; с отчет от Т. Боров за
свършената от него работа в библиотеката на БЗКБ, относително ниските заплати и текучеството в нея; с
оплакване за лошо обслужване в библиотеката; с молба Т. Боров да бъде командирован в Швейцария.
А.е. 2509, л. 220–246; 26 док.; 24 февр...27 дек. 1943 г.; бележки, разписки, заявление – печатно;
Кооперативна каса при Съюза на служителите на БЗКБ, Т. Боров, управителят на БЗКБ – С.
За получени от Т. Боров аванси, зами, купони, въглища и др.; за командировки на Т. Боров във Висшето търговско училище във Варна във връзка с четене на лекции; за отпуск.
А.е. 2509, л. 247–267а; 22 док.; 18 февр...21 дек. 1944 г.; декларация, бележки, пропуск, доклади,
разписки, открит лист, заявление – машиноп., печатно; Т. Боров, управителят на БЗКБ, художникът
Васил Стоилов – С. до управителя на БЗКБ, Т. Боров – С.
За щетите, нанесени на жилището на Т. Боров от бомбардировката над София от 10 ян. 1944 г.
и евакуацията на семейството му в Бояна; за достъп на Т. Боров до противовъздушното скривалище на
БЗКБ; евакуацията на служителите на библиотеката на БЗКБ и получаването на заплати от тях; заплати на
Т. Боров; възстановяването на библиотеката от щетите от бомбардировките; в удостоверение на обстоятелството, че Т. Боров е служител на БЗКБ на длъжност началник на служба; с препоръка от Т. Боров за
писателя Недялко Месечков за негов заместник след освобождаването му от длъжността библиотекар в
БЗКБ (30 ноем. 1944 г.); получена риба от кооперативната каса; „Ръководни начала за промяна на учебниците и за обучение в училищата през настоящата 1944–1945 учебна год.“; с предложение за откупуване на
картина за колекцията на банката.
А.е. 2509, л. 268–280; 12 док.; 1932...1944 г.; заглавни листове, доклад – печатно, ръкоп., машиноп.; Argentarius (Alfred Lansburg), Ото Дитрих, д-р Ал. Пеев, Георги Свраков и др. – С. до Т. Боров,
управителя на БЗБ – С.
За дейността на службата за стопански проучвания към БЗБ и необходимостта от тази служба;
„Заглавни листове от книги, подарени ми с надписи като библиотекар при БЗК банка до 1944“: „Кредитни
банки“; „Нова Европа...“; „Кооперацията и кооперативният служител“; „Философските основи на националсоциализма“; „Теория на търговската политика...“ и др.
А.е. 2509, л. 281–310; 13 док.; б.д.; писма, квитанции, списъци, бележки – машиноп., печатно,
ръкоп., бълг. и фр. ез.; управителя на Българска земеделска банка, Т. Боров, б.а. – С. до Т. Боров,
б.а. – С.
Във връзка с абонамент на издания за библиотеката на БЗБ; за получени доходи от Т. Боров; с
имена и подписи на служители на БЗКБ, други финансисти и администратори; на различни библиотеки;
на периодични издания; с библиографско съдържание; за историята на библиотеката на БЗКБ; с молба да
гостува на конференцията на дружеството немските библиотекари в Грац.
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► Уредник на библиотеката на Съюза на българските архитекти/БИАД (1942–1943 г.)
А.е. 2510, л. 1–27; 6 док.; 31 ян. 1942...13 юли 1943 г., б.д.; доклад, писмо, протокол – машиноп.,
печатно; Т. Боров, Съюз на българските архитекти и инженери (Българско инженерно-архитектурно дружество – БИАД) – С. до управлението на БЗКБ, Т. Боров, управителния съвет на Съюза на
българските ловци – С.
Във връзка с дейността на Т. Боров като уредник на библиотеката на Съюза на българските архитекти: по уредбата на библиотеката на БИАД; за възлагането на Т. Боров на общото ръководство по
уреждането на съюзната библиотека; относно заплащането на работещите в библиотеката; трудностите
във връзка с текучеството на библиотекарите; от юбилейното събрание на БИАД (13 юли 1943 г.); относно
уредбата на библиотеката на Съюза на българските ловци.
В. Директор на Народната библиотека в София (1944–1949 г.)
►Документи на директора на Народната библиотека в София
А.е. 2511а; л. 1–28; 26 док.; 5 септ. 1924 г...април 1948 г.; уверение, удостоверения, заповеди, протоколи, клетва, медицинско свидетелство, бордеро, служебни бележки, служебна карта, резолюции
– машиноп. и ръкоп.; ІІ Мъжко реално училище, Софийски университет, БЗКБ, Министерство на
информацията и изкуствата; Т. Боров, Народна библиотека, Комитет за наука, изкуство и култура,
Министерство на народното здраве, БНБ – С. – до Т. Боров, Комитет за наука, изкуство и култура
– С.
Служебно досие на Тодор Боров като директор на Народната библиотека.
А.е. 2511, л. 1–6; 3 док.; 28 ноем., 24, 28 дек. 1942 г.; изложение, молби – машиноп.; Люба Грекова, Елена Стоилова, Надежда Коларова и др. – С. до Министъра на народното просвещение, Министър-председателя, Председателя на бюджетната комисия при Народното събрание – С.
За повишаване на заплатите на служителите с висше образование в Народната библиотека.
А.е. 2511, л. 7–9; 2 док.; 4 апр. [1944 г.], преди 1 дек. 1944 г.; заявление, наредба – машиноп.;
секретар, Райчо Райчев, директор на Народна библиотека – С. до Комисарството по евакуирането,
служителите на Народната библиотека – С.
За пренасянето на библиотеката на Държавното висше училище за финансови и административни
науки в Съдебната палата; разпределянето на работата по каталогизацията на книгите.
А.е. 2511, л. 10–33; 16 док.; 11 март...29 ноем. 1944 г.; статии, заповед, въпросници, обяснения,
показания, бележка – печатно, машиноп, ръкоп.; Матвей Вълев; Райчо Райчев, директор на Народната библиотека; Министерството на народното просвещение; Д. Цанчев, директор на Пловдивската народна библиотека; Захари Митов, прислужник при Народната библиотека; Богдана Димова,
секретар на Народната библиотека; Стелла Добрева, архивар-регистратор при Народната библиотека; Иван Велков, директор на Археологическия музей; служителите на Библиотеката Данка Василева, д-р Иван Панайотов, трудовака Иван Куюмджиев до Т. Боров, Министъра на Народното
просвещение; Комисията за установяване на щетите от въздушните нападения – С.
Във връзка с разследването на вината за опожаряването на част от фонда на Народната библиотека
при бомбардировките над София през 1944 г.: „Риск и отговорност“; „За Народната библиотека“ – спасяването на най-важните културни съкровища и изгарянето на некаталогизирани френски и немски книги,
дубликати, канцеларския архив и каталози (30 март 1944 г.); съответните действия на директора и колектива на Библиотеката; за назначаването на Т. Боров за член на анкетна комисия за установяване на щетите от
въздушните нападения и на виновността на служебните лица; „Как бе евакуирана Пловдивската народна
библиотека и музей“; намиране на „касоразбивач“ и фотограф за отваряне на каса на Библиотеката; работата на Панайотов по организацията на спасяването на обгорените книги и каталози; враждебността на
Боров и М. Димчевска към Р. Райчев; евакуирането на имуществото на Археологическия музей.
А.е. 2511, л. 34–108; 34 док.; ноем. 1944...12 ян. 1945 г., б.д.; описи, показания, бележки, докладна бележка, обобщение, въпросник – печатно, машиноп, ръкоп., ориг., чернови и копия; Стефан
Станчев, трудовак, книговезците, пазителки, прислужници и други служители при Народната библиотека, Т. Боров, Райчо Райчев, Христо Бояджиев, архивистът Константин Мутафов, Маргарита
Димчевска, д-р Борис Недков – С. до Комисарството по евакуирането, Димитър Полянов, Христо
Бояджиев – юрист при Министерството на просветата, Райчо Райчев – С.
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Във връзка с разследването на вината за опожаряването на част от фонда на Народната библиотека при бомбардировките над София през 1944 г.: на книгите, документите и личните вещи на директора,
намерени в касата на дирекцията на Народната библиотека; с молба Полянов и Бояджиев да присъстват на
заседание на анкетната комисия, което трябва да изслуша Р. Райчев; за верността на обяснението на Райчев, че не се явява пред анкетната комисия заради болест; провеждане на заседание на анкетната комисия
в кабинета на Бояджиев (12 дек. 1944 г.); съдбата на архива на Източна Румелия; от показанията на Захари Митов, Люба Грекова, Ив. Панайотов и др.; с адреси; евакуирането на материалите на Ориенталския
отдел; действията на директора на НБ за предпазването ѝ от въздушни нападения (1939–1944 г.); срещу
статията на Т. Боров „София без библиотеки“.
А.е. 2511, л. 109–179; 7 док.; 6 окт., б.д., 1944 г.; списъци – печатно, машиноп., ориг. и преписи;
Министерството на пропагандата, министър Димо Казасов – С.
„На фашистката литература, подлежаща на изземване“; „на забранените книги“.
А.е. 2511, л. 180–203; 19 док.; 27 окт...[дек.] 1944 г.; статии, заповед, служебна бележка, молба,
анкетна карта, бележки и др. – чернови, копия и ориг., машиноп., ръкоп. и печатно; Т. Боров, Министерството на Народното просвещение, д-р Иван Панайотов и др. – С. до Т. Боров, Министерството на Народното просвещение – С.
„София без библиотеки“, да се яви в Министерството на Народното просвещение за участие в
комисията по установяването на щетите, претърпени от Народната библиотека; за ниските заплати на
пазителите в Народната библиотека и предложение за промяна на имената на длъжностите; за повишение
в службата; с предложение разрушената от бомбардировките къща-музей на Иван Вазов да бъде продадена на БЗК банка; за нерегламентирано изземване и унищожаване на книги от библиотеката в с. Беброво,
сред които и всички стихосбирки на Вазов; за отделянето в специални сбирки в училищните библиотеки
на книги „с фашистко съдържание“, както и насочващи младежта към „егоистично индивидуалистичен
светоглед“; „Интервю с директора на Народната библиотека“ (в. „Дъга“, бр. 77/16 дек. 1944 г., с. 2); „Библиотекарски новогодишни пожелания“ – за необходимостта от възстановяване на Народната библиотека;
за структурата и възнагражденията в Народната библиотека; с имена на служители, които трябва да бъдат
пенсионирани или преместени на учителска длъжност или пък повишени по политически причини.
А.е. 2512, л. 1–5; 3 док.; 3, 9 ян. 1945 г.; приветствие – печатно и машиноп.; Т. Боров – С.
„Библиотекарски новогодишни пожелания“.
А.е. 2512, л. 6–23; 18 док.; 3...25 ян. 1945 г.; въпросници, писма – печатно; Люба Грекова, Анна
Христова, Богдана Димова, Т. Боров и др. – С. до Министъра на народното просвещение и др. – С.
Със сведения за възраст, образование, заплата и длъжност; с молба за извършването на персонални
промени в Народната библиотека.
А.е. 2512, л. 24–30; 7 док.; след 23 ян. ...28 февр. 1945 г.; писма, доклад – машиноп., чернови; Т.
Боров – С. до уредника на Народната библиотека в Пловдив, българския пълномощен министър,
министъра на народното просвещение, централния жилищен съд – Пловдив, Швеция, С.
За получен колет; закупуването на метални библиотечни стелажи от Швеция; във връзка със заплащането и структурата на Народната библиотека; за отпускане на апартамент на Библиотеката за складирането на архивите и книгите на осъдените от Народния съд лица; получаването на пари за строежа на
сградата на библиотеката.
А.е. 2512, л. 31–101; 22 док.; 15 февр. ...22 май 1945 г.; наредба-закон, бележки, отчети, заповеди,
молби, доклад, изрезки от вестник, покана – печатно, ръкоп.; регентите на България, Министерството на народното просвещение, Т. Боров, министъра на правосъдието, инспекторът при Народната библиотека Стефан Станчев, началникът на отделение в Министерството на пропагандата, Дора
Габе и др. – С. до Т. Боров, Министерството на народното просвещение и др. – С.
За държавния бюджет през 1945 г.; за получаване на паричен кредит за Народната библиотека;
заплатите на съкратените служители на библиотеката; състоянието на библиотеката към момента на поемането на директорския пост от Т. Боров и щетите от бомбардировките; относно назначаване на работа;
за временно отпускане за нуждите на библиотеката на помещение в Съдебната палата; във връзка с провеждането на „радио час“ на Народната библиотека; длъжностите на началниците в МНП; „Библиотеката
на името на Ленин“; за лекция на съветските архитекти Ал. Щусев и Ник. Баранов; относно изложба на
старопечатни книги (11 май 1945 г.); „Народната библиотека и българската книга“; „Как трябва да бъде ус271

троена бъдеща София. Препоръки на съветските архитекти – урбанисти Щусев и Баранов“; командировка
на Т. Боров във връзка с откриване на народна библиотека в Свищов.
А.е. 2512, л. 102–132, 11 док.; преди 22 май...1 юни 1945 г.; статии, бележки, писмо, проект – машиноп., печатно, ориг. и чернови, бълг., рус. ез.; Т. Боров, Стефан Станчев, министъра на просветата Ст. Чолаков, б.а. - С., б.м. до министъра на финансите, респ. Т. Боров – С.
„Народната библиотека чака своята сграда, България – своето книгохранилище“; „Занемелите гласове“ – за необходимостта от Народната библиотека; за промените в структурата на библиотеката, в закона
за депозита и създаването на три нови народни библиотеки в страната; да се отпуснат пари за строежа на
Народната библиотека от ликвидирания фонд „Цар Обединител – Борис ІІІ“; за наредба-закон за изграждането на Народна библиотека в София.
А.е. 2512, л. 133–202; 26 док.; 5...30 юни 1945 г., б.д.; заявления, статии, доклади, плакат, бележки – машиноп., печатно, ръкоп.; Л. Пешка, председатели на читалища, проф. Петър Петков, Стефан
Станчев, Вълко Червенков, Българска инвестиционна банка, архит. градоустр. агенция при Столичната община, архитектите Л. Тонев и Л. Парашкеванов, Дирекция на народната милиция, Т. Боров, архитектурно бюро „Васильов – Цолов“, министърът на народното просвещение – гр. Пловдив,
гр. Клисура, с. Михилци, С. до Т. Боров, министъра на народното просвещение, министър-председателя на България, началника на V милиционерски участък – С.
За назначаване в Народната библиотека; за отпускане на книги, конфискувани от Народния съд;
за читалищата; „Народната библиотека е духовно огледало“; „Новият закон за депозита“; относно съкращаването на срока и увеличаването на сумата за изграждането на библиотечната сграда; с предложение за
закриването на строителния комитет и съкращаването на разходите; за спиране на строителните работи
във връзка с новия градоустройствен план; поставянето на милиционерски пост при строежа; за голямо
общостудентско събрание на тема „Бързо възстановяване на Народната библиотека“; задържането на служителката на Народната библиотека Вера Бащавелова в милицията; „Народната библиотека трябва да се
построи час по-скоро“; „Искания на народното студентство“; „Имаме ли Народна библиотека?“.
А.е. 2512, л. 203–254; 30 док.; 5 юли...29 окт. 1945 г.; статии, писма, заявление, бюлетин, визитни
картички, наредба-закон – печатно, машиноп., ръкоп.; Б. Божинова, Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството, Столична община, архитектите Л. Тонев и Л. Парашкеванов, Министерството на пропагандата, д-р Ботьо Шанов, д-р Д. Иванчев, Ташо Симеонов,
регентите на България, Христо Вакарелски, директор на Народния музей, Маргарита Димчевска,
Т. Боров и др. – С. до Т. Боров, Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството, Министерството на земеделието и държавните имоти – С.
„Народната библиотека“; „Как ще се разрешават строежите на държавните и обществени сгради“;
за спирането на строежа на Народната библиотека; за оставка и назначаване на длъжност в НБ; за прочистването на МНП от „реакционери“, промяната на учебните програми и извършването на правописна
реформа, както и промените в здравеопазването; „Всемерно развитие на народните библиотеки“; с ходатайство пред Т. Боров за назначаване на работа в Народната библиотека; „Народната библиотека като
културен институт“; „Столицата без Народна библиотека“; прибиране на книги и архиви на осъдените от
Народния съд; за заплатите на служителите в Народните библиотеки; за написване на брошура за книгоразпространението преди и след 9 септ. 1944 г.; „Аз съм и не съм“ – „животопис“ на Народната библиотека;
за назначаването на Попилиев за директор на Университетската библиотека във Варна и възможностите
за неговата специализация в чужбина; с ходатайство за командироването на Мара Кадънкова; „Доводи за
неизползване на недовършената сграда на Народната библиотека“; за отпускането на одържавени апартаменти на Народната библиотека, вкл. и къщата на осъдения от Народния съд проф. М. Арнаудов; унищожените от бомбардировките имоти на библиотеката.
А.е. 2512, л. 255–285; 280 док.; 13 ноем. ...27 дек. 1945 г., б.д. [1945 г.]; условия, бележки, писма, заявления, статии, телеграма – машиноп., ръкоп., печатно, бълг. и англ. ез.; Публичната библиотека, Т. Боров, Министерство на финансите, Т. Вл., министърът на просветата Ст. Чолаков, Максимов, инспектор
по информацията – гр. Ню Йорк (САЩ), С., Бургас до Т. Боров, директора на висшето образование и
културните институти Георги Томалевски, Министерство на народното просвещение, Виденов – С.
За продаване на книги; с ходатайства за назначаване на работа в Народната библиотека; за възможното прехвърляне на Народната библиотека от Министерството на просветата към Министерството
на информацията; срещу проекта за доизграждане на сградата на Народната библиотека; за назначаване
на служители в Народната библиотека; „Докога?“ – за забавянето в изграждането на Библиотеката; срещу
статията на М. Димчевска „Доводи за неизползване на недовършената сграда на Народната библиотека“;
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за повишаването на заплатите на библиотечните служители и отпускането на по-голям бюджет за 1946 г.;
„Имаме ли Народна библиотека?“; „Бъдещата сграда на Народната библиотека“; за назначаване на работа
в гимназия; „Народна библиотека“; за участието на Т. Боров като свидетел в процеса срещу проф. М. Арнаудов; за откриване на народна библиотека в Свищов; „Помощ от Америка“ – за безплатното изпращане
в София на списания от САЩ, излизали в периода 1939–1945 г.; „Какъв е броят на книгите в Народната и
университетската библиотеки преди бомбардировката?“.
А.е. 2513, л. 1–45; 45 док.; 29 апр. 1946...18 ян. 1947 г.; лични служебни карти, бланки със снимки
от Дирекция на народните библиотеки – машиноп., ръкоп. – С.
На служители от народните библиотеки в гр. Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Свищов
и Шумен: къде и как са се подготвяли за библиотекарската професия и какви чужди езици ползват, какви
служби са заемали извън и вътре в библиотеките, по др. въпроси.
А.е. 2513, л. 46–154; 108 док.; 19 апр. 1947...17 ноем. 1948 г., б.д.; лични служебни карти, бланки
със снимки от Дирекция на народните библиотеки – машиноп., ръкоп. – С.
На служители от Народната библиотека в София: къде и как са се подготвяли за библиотекарската
професия и какви чужди езици ползват, какви служби са заемали извън и вътре в библиотеките, по др.
въпроси. Сред тях са Лиляна Албанска, Миладора Анастасова, Кирила Възвъзова-Каратеодорова, д-р Димитър Иванчев, Костадинка Калайджиева; Виктория Николова (Тилева), Ценко Цветанов Тодоров, Иван
Фурнаджиев и др.
А.е. 2514, л. 1–95; 37 док.; 10 ян...20 февр. 1946 г.; доклади, бележки, статии, писма, покани –
машиноп., печатно, ръкоп.; д-р Иван Панайотов, Л. Албанска, Божана Божинова, Ив. Руж., Васил
П. Василев, Стефан Станчев, Богдана Димова, П. Делирадев, Варненският държавен университет
„Св. Кирил Славянобългарски“, б.а. – С. до Т. Боров, уредника на Пловдивската библиотека – С.,
Пловдив, Варна.
За дейността на Архивния отдел в Народната библиотека през 1945 г. – набавяне на документи от
Г. Раковски, Д. Шишманов, Б. Филов, на „Македонската архива“, на архивите на осъдените от Народния
съд и др., личния състав на отдела; за забавянето на излизането на „Български книгопис“; за дейността
на библиографската служба на Народната библиотека; „За Народната библиотека“ – за нуждата да се отпуснат сто милиона лева за доизграждането на сградата; „Да запазим Народната библиотека“; „Една неотложна грижа“; за книгообмена между народните библиотеки в столицата и в Пловдив; „Да спасим час
по-скоро БИА!“; за дейността на службата за възстановяване на каталозите на книгите, написани на чужди
езици; „Вик за помощ“; „Ще загине ли книжовното ни богатство?“; за дейността на служба „Депозит“; за
разходите на Народната библиотека; за строежа на нова библиотека в Белград; „Четете, о братя!“; за участие в студентско веселие по повод началото на учебната година.
А.е. 2514, л. 96–120; 20 док.; 26 февр...март 1946 г.; писма, статии, бележки, заповеди, анкета,
некролог, закон, доклади – машиноп., печатно, ръкоп.; МВнРИ, Стефан Каракостов, Министерство
на информацията и изкуствата, Т. Боров, б.а. – С. до Т. Боров – С.
С молба Народната библиотека да командирова в министерството две библиотекарки; „Подкрепата
на българския учител и професор е подкрепа на българската народна младеж“; „Как да се спасят книгите
на Народната библиотека“; „Варна чества вчера тържествено откриването на държавния университет...“,
„Народната библиотека трябва да се построи час по-скоро“; „Всенародна подписка за възстановяване на
музея „Иван Вазов“; „Българският народ има вековна култура“; за правата на директора на Народната библиотека – София относно назначения, отпуски и командировки на служителите в София, Пловдив, Варна
и т.н.; за проведено преброяване на 235 библиотеки в България; за назначения и уволнения; за кончината
на уредника на Архивния отдел Константин Мутафов.
А.е. 2514, л. 121–164; 12 док.; 17 март...16 дек., б.д. 1946 г.; указ, заповеди, доклади, план, проектозакон – машиноп., печатно, ръкоп.; регентите на България, министър Димо Казасов; Т. Боров,
Министерство на финансите – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с финансите на Народната библиотека: за държавния бюджет през 1946 г.; за разпределението на парите на музеи и библиотеки; за раздаване на награди в сферата на културата; за промени в
проектобюджета на Народната библиотека за 1947 г. и в проекта за нови щатни таблици; за дейността на
Народната библиотека през 1947 г.
А.е. 2514, л. 165–274; 15 док.; ян...8 юни 1946 г., б.д., 1946 г.; отчети, статии, бележки – ръкоп.,
машиноп., печатно; Т. Боров, Л. Грекова, Васил П. Василев, Ст. Станчев и др. – С. до студентите – С.
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За дейността на Народната библиотека през 1945 г. – помещение, книжовен имот, структура; „Народната библиотека трябва да се построи час по-скоро! Към студентите от СУ“ – сп. „Училищен преглед“;
доставка на библиотечни стелажи от Швеция; „Така изглеждаше някога музея „Ив. Вазов“; за работата на
отдел „Книгопис“ за 1945 г.; за състоянието и местоположението на каталога и инвентарните книги на Архивния отдел; трудовото съревнование в библиотеката; за материали в печата, отнасящи се за Народната
библиотека; за преглед на Т. Боров при специалист по очни болести в Александровската болница.
А.е. 2514, л. 275–297; 26 док.; 15 юли...30 ноем. 1946 г.; заповеди, бележки, статии – машиноп.,
ръкоп., печатно; Т. Боров, д-р Иван Панайотов, Л. Грекова, МВР – С. до Йорданка Аврамова, Т. Боров, уредника на Народната библиотека в Шумен, директора на Народната библиотека във Варна
– С., Шумен, Варна.
За проведено заседание; за използване в изложба на албуми, иззети от принц Кирил и Богдан Филов; за изплатена сума за абонамент на Български книгопис от лондонска библиотека; за явяване на разпит
в милицията на Васил П. Василев; „Музеят „Иван Вазов“ трябва да бъде възстановен!“; за освобождаване
и назначаване на служители в Бургаската народна библиотека; по парични въпроси; за хоноруването на
писателския труд; за разходите при отпечатването на книги; с благодарност за върната книга; не е възможно изменение на работното време на библиотеката в Шумен; назначаване на библиотекар за военносвързочната фабрика в София; воденето на инвентарните книги в Народната библиотека; за присъствието на Т.
Боров на заседание на Славянския комитет.
А.е. 2514, л. 298–340; 39 док.; 4 ян. ...1 дек. 1946 г.; заявления, препоръки, удостоверения, заповеди – ръкоп. и машиноп.; Мара Василева, Стоян Бояджиев, Любен Стоичков, Т. Боров, Константин
Петканов, проф. Александър Балабанов, [проф. Александър Бурмов] и др. – С., с. Езерово, Варненско, гр. Свищов до Т. Боров, Министъра на информацията и изкуствата – С.
За постъпване на работа, повишения, служебен отпуск в Народната библиотека.
А.е. 2514, л. 341–416; 38 док.; 2...30 дек. 1946 г., б.д., 1946 г., [1946 г.]; доклади, бележки, писма,
вестникарска статия – машиноп., ръкоп., печатно, бълг., англ. и нем. ез.; Т. Боров, д-р Ир. П., Министерство на информацията и изкуствата – С. до министъра на информацията и изкуствата, Т.
Боров, Министъра на финансите, Министерство на индустрията – С.
За задачите на Народната библиотека през 1947 г.; за доставка на книги за отдел „Български книгопис“; за възлагане на задачи по изготвяне на работни планове на Стефан Станчев, д-р Иван Панайотов, д-р
Борис Недков, Василев, Люба Грекова и Елена Бинева; за работата на Ориенталския, на Архивния отдел
и отдел „Книгопис“; новогодишното приветствие на директора към работещите в Народната библиотека;
с молба да се признае самостоятелността на библиотечната професия в новите щатни таблици на държавните служители, срещу относителното принизяване на заплатите на библиотекарите спрямо другите
работещи; за разходите на народните библиотеки за командировки, канцеларски материали, инструменти
и др.; за налагане а единни държавни изисквания за качество в издателствата; за пряката подчиненост на
народните библиотеки в провинцията на директора на Народната библиотека в София, а не на областните
директори на Министерството на информацията и изкуствата; „Законопроект за Народните библиотеки“;
за „Закона за защита на старините“; относно стандарта за техническо оформяне на българските книги; за
среща между Т. Боров и Христосков; за закъснението на „Български книгопис“; „Ценните архиви трябва
да се запазят“, „За старите архиви“ – за предаването в Народната библиотека на всички архиви с историческо значение; новия закон за депозита; с библиографски сведения; „Къде е Народната библиотека“.
А.е. 2514, л. 417–430; 2 док.; [1946 г.], окт.–ноем. 1947 г.; законопроекти за Народните библиотеки – печатно – С.
А.е. 2514, л. 431–453; 3 док.; 31 дек. 1946 г., б.д.; предложения – машиноп., ръкоп,, препис, ориг.;
Т. Боров – С. до министъра на финансите – С.
За настъпващия прелом в библиотечното дело в България и необходимостта от признаването на
самостоятелността на библиотекарската професия; несъгласието си с понижаването на мястото на библиотечните длъжности в новото щатно разписание; препоръки за поправки на щатните таблици.
А.е. 2515, л. 1–27; 23 док.; 18 ян...18 апр., [апр.] 1946 г.; доклад, писма, бележки, постановления,
формуляри – машиноп., ръкоп., печатно, чернови, ориг., бълг. и рус. ез.; Т. Боров, Министерски
съвет, министър на информацията и изкуствата – С. до министъра на информацията и изкуствата,
Секцията на научните работници при Камарата на народната култура, Министерство на пропагандата и др. – С.
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С предложение Т. Боров да бъде командирован за три месеца в СССР заедно с д-р Никола Михов и
Божана Божинова, за което е получена покана от съветска страна; с молба разходите за командироването на
Михов да бъдат поети от Камарата; отказа от командироването на Божинова заради липсата на пари; за парите, отпуснати на Т. Боров за командировката; с молба българската легация в Москва да подпомага Боров и
Михов; за издирване на материали за Ф. Шаляпин; отсядане на Т. Боров в хотел „Астория“ в Ленинград; за
работния график на Т. Боров в СССР и срещите му с различни лица; с поръчки да достави книги на Дора Габе,
П. Динеков, Т. Павлов и др.; за получаването от Т. Боров на съветска виза.
А.е. 2515, л. 28–109; 36 док.; 14...31 май б.г.; програми, писма, съобщения, телеграма, бележки, покани, бележник, фактури – печатно, ръкоп., машиноп., бълг. и рус. ез.; Ст. Бракалов, д-р Иван Панайотов, Харитина Борова, Цветан Тодоров, Лечев, министърът на външните работи на СССР В. Молотов
– С., Москва до Т. Боров – Москва.
За представленията на московските театри; с молба да достави матрици за печатна машина от СССР;
за състоянието на Народната библиотека и ББИ, изграждането на сградата по време на отсъствието на Т. Боров; с въпрос за историята на българското летоброене; престоя на Т. Боров в хотел „Метропол“ в Москва; за
живота на Цветан и Иван Тодорови; „Засилване културните връзки между България и СССР“ – за мисията на
директора на Народната библиотека в Москва; с молба да изпрати в България либрета на различни музикални
творби; за доставка на книги на българските библиотеки; за командировъчните на Боров; за театрални постановки в Москва; за приеми, дадени в чест на полския президент Б. Берут (25 май 1946 г.); за платена стая в
хотел „Метрополитен“; с имена и адреси; срещата на Боров с ген. Илиев.
А.е. 2515, л. 110–172; 27 док.; 7 юни...9 юли, [юли] 1946 г.; вестник, покани, билети, писмо, доклад,
формуляр, схеми, програми, бележки – печатно, ръкоп., машиноп., бълг. и рус. ез.; Национална библиотека „Салтиков-Шчедрин“, д-р Иван Панайотов, Т. Боров, Строителен комитет за доизграждане на
Народната библиотека, Христо Радевски, ген. Петър Илиев – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия,
С., Москва до Т. Боров – Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия, С., Москва.
„Правда“; за прием в Москва в чест на ѝ. Тито; за публична лекция „За състоянието на библиотечната работа в България“, изнесена от Т. Боров в Националната библиотека „Салтиков-Шчедрин“, Ленинград
(8 юни 1946 г.); посещение от Т. Боров на опера в Ленинград; за положението в Народната библиотека и
доставка на литература от СССР и от САЩ; „Приезд директора Болгарской государственой библиотеки“; на
движението на книгите в руските обществени библиотеки; за пътуването на Т. Боров с влак; за нередности
при строежа на Народната библиотека; редакцията на в. „Работническо дело“; с препоръки за Т. Боров пред
Козовски.
А.е. 2515, л. 173–192; 19 док.; 18 юли...1–2 авг., б.д., 1946 г.; съобщение, писма, бележки, програми,
пощенски плик – печатно, ръкоп., бълг. и рус. ез.; Т. Боров – С. до Комаров, А. Усов, Калинин, Министерството на информацията и изкуствата и др. – Москва, Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия.
Във в. „Отечествен фронт“ – „Вчерашната беседа на Т. Боров за СССР“; с благодарност за оказаното
гостоприемство в СССР; относно програмата на посещението на Т. Боров в Москва и Ленинград; за отчитането на командировъчните, отпуснати на Т. Боров; за учебните занятия в Съветски институт по библиотекознание; за куклен театър и балет; на сп. „Нова България“.
А.е. 2516, л. 1–45; 6 док.; 1902...апр. 1932 г.; статии – машиноп., печатно; Христо Бучекчиев, Пол
Ендрик, б.а., А. Монеджикова – С., б.м.
За пътешествието си с велосипед през Швеция; „Жената и любовта в Швеция“; „В Стокхолм“ – за
борбата с алкохолизма там; „Впечатления от Швеция“; „В Северния музей и в Сканзен“.
А.е. 2516, л. 46–75; 23 док.; 19 апр...9 септ., б.д., 1946 г.; писма, бордера, телеграма, статии, бележки – машиноп., печатно, ръкоп., бълг., англ., нем., фр. и шведски ез.; б.а., БНБ, аташе Стоян Кайнаров,
Т. Боров, председателят на Дружеството на приятелите на демократична България Йосиф Фархи, АД
„И. Исаксон...“ – Пловдив, С., Стокхолм до Д. Ларсон, българския периодичен печат, Министъра на
информацията и изкуствата – Стокхолм, С.
За прекратяването на работата на частните тютюневи фирми в България и очакваното пълно държавно монополизиране на търговията с тютюн; с молба да помогне на Т. Боров в Швеция при закупуване на
стелажи за Народната библиотека; за командировъчни пари на Т. Боров в Швеция; относно лекцията на Т.
Боров пред дружеството „Приятели на демократична България“ и дипломати; за срещите на Т. Боров с проф.
Кнут Кнутсон и с библиотекаря Оскар Визелгрен и посещенията му в Стокхолм и Упсала; за културното и
образователното развитие на България; „Директорът на Софийските библиотеки проучва стомана и книги“;
културните връзки между България и Швеция; във връзка с отказа на шведска фирма да даде оферта по
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строежа на Народната библиотека; за идея на Т. Боров за откриване на изложба за България в Стокхолм;
за изпратени телеграми; идея за представление на български оперни артисти в Стокхолм; за дейността на
шведските библиотеки през 1945 г.; с адрес на фирма в Охайо, САЩ. (Заб. Виж и ІІ дял, 2. Кореспонденция
до фондообразувателя. Писмо, 26 май 1948, ориг., нем. ез. от градската община – Стокхолм до Т. Боров –
Стокхолм.)
А.е. 2516, л. 76–118; 17 док.; 28 май...20 ноем. 1947 г., б.д., 1947 г., 4 юли 1949 г.; заповед, спомени,
бележки, изявление, статия, писма, телеграми, доклади – чернови и ориг., ръкоп., машиноп., печатно, бълг., англ., нем. и фр. ез.; Министерски съвет, Георги Димитров, Т. Боров, шведският сенатор
Георг Брантинг, Йохан Санд, Шведският институт за културни връзки, аташе Стоян Кайнаров и
др. – С., Стокхолм до Т. Боров, министъра на информацията и изкуствата – С.
За аташирането на Т. Боров като личен представител на Г. Димитров към шведския сенатор Георг Брантинг по време на посещението на шведа в София; срещата му с Г. Димитров; книгоиздаването в
СССР; „Моето посещение в България засили оптимизма ми, че мирът в света ще бъде спасен ;“ׅлипсата на
класова борба е наличието на режим на алкохола в Швеция, който би заинтересувал Антон Югов; „Швеция и България“ – по случай гостуването на сенатора Георг Брантинг; с благодарност за гостоприемството
на Т. Боров по време на престоя му в София и вероятността Т. Боров да получи покана от Шведския институт да държи сказки в славянския институт при Университета; програма за посещението на Т. Боров и
проф. д-р Тодор Владигеров в Стокхолм (5–15 окт. 1947 г.); с молба да му се платят пътните разходи до и
от Швеция; „За културното развитие на България“; „Културното строителство в страните с народна демокрация“.
А.е. 2517, л. 1–18; 9 док.; 20 ян...18 март 1947 г.; заповеди, писмо, отчети, доклад – машиноп.,
ръкоп., печатно; Димо Казасов, министър на информацията и изкуствата, Т. Боров, Елена Бинева,
д-р Иван Панайотов, Васил П. Василев, д-р Борис Недков, Люба Грекова, Богдана Димова – С. до
директори на библиотеки и музеи, Т. Боров, директорите на Народните библиотеки във Варна и
Шумен – С., Варна, Шумен.
За организиране на конкурси за паметник на Червената армия и химн на НРБ; във връзка с проверката на книжовното имущество на Варненската народна библиотека; относно дейността през 1946 г. на
Службата по описване и каталогизиране на книги на чужди езици, на Архивния отдел, на Отдела за ръкописи, на Ориенталския отдел, Отдел „Книгопис“; библиотекарят на „Ислямския отдел“ в Шумен Осман
Сейфулах е подведомствен на уредника на Ориенталския отдел при Софийската Народна библиотека; за
нарастването на персонала на Библиотеката през 1946 г. от 26 на 35 души и разходите на институцията.
А.е. 2517, л. 19–51; 13 док.; 29 ян. 1947...3 ян. 1948 г.; писма, схеми, закон, резолюции, докладна
бележка, доклад, сведения – машиноп., ръкоп., печатно; Министерство на информацията и изкуствата, Т. Боров, Пловдивска народна библиотека, Богдана Димова – С., Пловдив, до Т. Боров, Министерството на информацията и изкуствата – С.
Финансови документи за разходите на Народната библиотека; структурата и щата на учреждението; за бюджета на НРБ през 1947 г.; бюджетите на Пловдивската народна бибиотека, други библиотеки и
музеи.
А.е. 2517, л. 52–105; 27 док.; 14 март 1945...24 март 1948 г.; доклади, резолюции, писма – машиноп., ръкоп.; Величко Вълчев, Т. Боров, Маньо Стоянов, Иван Пенчев, неразчетени автори – С.,
Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас до Т. Боров, Величко Вълчев, библиотекарите – С., Шумен, Варна, Велико Търново, Свищов.
За народните библиотеки в провинцията: относно обиколката на инспектор Вълчев на народните
библиотеки в Шумен, Варна, Велико Търново и Свищов и проучване на възможностите за учредяване на
Народна библиотека в Русе; за затворени читални поради липса на отопление и учредяващия се ориенталски отдел при Народната библиотека в Шумен; кадрови проблеми; неусвояване на средства; проблеми
с връщането на книги; работното време; ниските заплати; тясната и неудобна сграда на Търновската библиотека; с приветствие за Нова година; по парични въпроси; уволнение на библиотекарка; събиране на
книги на осъдени от Народния съд и на турски документи; брожението срещу директора на Пловдивската
библиотека Маньо Стоянов; прочистването на „фашистка литература“; провеждането на първомайско съревнование.
А.е. 2517, л. 106–154; 41 док.; 24 февр. ...29 дек. 1947 г.; препоръки, заявления, резолюции, доклад, визитни картички – ръкоп., машиноп., печатно; ѝ. Братков, Иван Райков, Стефан Станчев, Т.
Боров, Камелия Данкова, Константин Петканов, П. Динеков, Надежда Минкова, Градски комитет
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на РМС, Димитър Полянов, [Христо] Гандев, Маньо Стоянов и др. – С., Пловдив до Т. Боров, Величко Вълчев, без адресат – С.
За постъпване на работа в Народната библиотека; за напускане; за повишаване в длъжност; за постъпването на работа в Архивния отдел на Вяра Ацева и др.
А.е. 2517, л. 155–223; 38 док.; 4 март...8 септ. 1947 г.; писма, заповеди, проектодоговор, покани,
списъци, доклади, протоколи, бележки, статия – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, министър
Димо Казасов, Величко Вълчев, д-р Иван Панайотов, Божана Божинова, Стефан Станчев – С. до
уредниците на Народната библиотека, главния секретар на Министерството на изкуствата и информацията, Богомил Нонев, Т. Боров, Софийска община – Шумен, Велико Търново, С.
За нощно „посещение“ в Шуменската народна библиотека и нейната охрана; попълването на инвентарните книги; разпространение на брошура на д-р Никола Михов, българо-югославския книгообмен,
културни и просветни връзки; за тържество в чест на 70-годишнината на Елин Пелин; относно правомощията на директора на Народната библиотека – София; с ръководния състав на Народната библиотека;
глобяване на работещи в Народната библитека; назначаване на стажант-библиотекари; относно задълженията на учрежденията да предават в Народната библиотека документи с историческо значение (19 май);
за дейността на комисията по пренасянето на библиотечния фонд от Съдебната палата; във връзка с отсъствията и закъсненията на служителите; проблемите в Търновската народна библиотека; „И културните
блага трябва да се пазят“, „Още за унищожените книги“ – за претопяване на ценни книги; относно публикуването на правила за описване на книги и на Български книгопис за 1947 г.; срещу изграждането на
сграда на терена на Народната библиотека за нуждите на Софийската филхармония; културните спогодби
с Полша, Чехословакия и Румъния; използването на „10–12 интелигентни затворници, най-добри измежду
осъдените от Народния съд журналисти“; за пренасянето на книги от Съдебната палата в Народната библиотека (26 юли); във връзка с международния книгообмен; във в. „Труд“ – „Държавната библиотека на
СССР „Ленин“; във в. „Отечествен фронт“ – „Има вече Народна библиотека“.
А.е. 2517, л. 224–246; 14 док.; 13 септ...3 окт. 1947 г.; покани, докладни записки, бележки, доклади – ръкоп., машиноп., печатно; д-р Иван Панайотов, Божана Божинова, Т. Боров, М. Димчевска –
С. до Т. Боров, ЦК на БРП (комунисти), Министерството на информацията и изкуствата – С.
За изложба „100 г. периодичен печат“; назначаване и съкращения на служители в Народната библиотека; относно опита за назначаване на д-р Иван Дуйчев за ръководител на отдел „Ръкописи и исторически
архиви“; за създаване на синекурни длъжности в Народната библиотека, липсата на добро ръководство от
страна на Т. Боров и нуждата контролът върху провинциалните Народни библиотеки да бъде отнет от него
и прехвърлен върху Министерството на информацията и изкуствата; „Упътване за справочната служба в
читалнята“; „Временно упътване за склада“; „Временно упътване за ползване на Народната библиотека“;
за спогодбата между САЩ и Франция за размяна на официални издания.
А.е. 2517, л. 247–306; 19 док.; 4 окт. 1947...1 юни 1949 г.; бележки, доклади, протоколи, писма
– машиноп., ръкоп.; Т. Боров, Вълко Червенков, б.а. – С. до партийната организация при Писателския съюз, Т. Боров, секретаря на дружеството на културните работници – С.
Във връзка с членството на Т. Боров в БРП(к) и БКП: дневен ред и провеждане на събрания; за грижи за здравето на работещите в Народната библиотека; за приемането на Стефан Станчев в партията; за
ръководната роля на Народната библитека и ББИ в библиотечното дело в България; от изказването на Вълко Червенков на годишното събрание на до партийната организация при Писателския съюз; неоснователна
заповед и заплахи от страна на „др. Ж.“ от КНИК; „Овладяването на Маркс-Ленинизма като централна
вътрешнопартийна задача“; върху доклад на Георги Димитров; срещу участието на неподходящ лектор на
събрание в Народната библиотека; за политическите грешки на Трайчо Костов.
А.е. 2517, л. 307–378; 35 док.; 8 окт...27 ноем. 1947 г.; протоколи, обяви, статии, покана, бележки, слово, заповед – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и фр. ез.; Т. Боров, Стефан Станчев, Величко
Вълчев, Министерството на информацията и изкуствата, д-р И. Бечка, Московската държавна библиотека „Ленин“, председателството на НРБ – С., Прага, Москва до Т. Боров – С.
От заседание на Дирекционния съвет с присъствието и на директора на Варненската народна библиотека Д. Василев и уредника от ББИ д-р Д. Иванчев за определяне поименно на задачите на работещите в
Народните библиотеки; за закупуване на печатарска машина; от производствено събрание на целия персонал на Народната библиотека за обявяване на новогодишно трудово съревнование; относно библиотечната
изложба „30 години съветска книга“ (7 ноем. 1947 г.); за Ленинградската библиотека „Салтиков-Шчедрин“
и Московската библиотека, с цитати от ѝ. Сталин и Надежда Крупска, тиражи на книги в СССР; за „дивите
ограничения“, прилагани към съветската книга преди 1944 г., за изготвянето на картотека на преводната
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съветска книга; за работното време в Народната библиотека; относно посещението на Т. Боров в Чехия и
договарянето на книгообмена; с благодарност за поздравленията за 30-годишнината на ВОСР; за културни
спогодби с Югославия, Полша, Чехословакия и Румъния.
А. е. 2517, л. 379–465; 18 док.; ноем...28 дек. 1947 г., б.д., 1947 г.; доклад, бележки, заповед, протокол, статия, писмо, покана – чернови и ориг., ръкоп., машиноп. и печатно; Иван Панайотов, Т.
Боров, Божана Божинова, Величко Вълчев – С. до БНБ, Министъра на информацията и изкуствата,
Т. Боров – С.
„Из дейността на Народната библиотека (9 септ. 1944–9 септ. 1947 г.)“ – за щетите от бомбардировките, проблемите с депозита заради нерегистрирани печатници, дейността на архивния, ориенталския
отдел и отдела за ръкописи и старопечатни книги; за книгообмена с чехите; за отпускане на валута на Т.
Боров за командировката му в Швеция; за взимането на библиотеката на Лазар Панов с посредничеството
на [Г.] Караславов; за нередности в службата на домакина на Народната библиотека; „Към вътрешния ред
на Народната библиотека“; от събрание за новогодишното съревнование; „Типизиране на читалищните
библиотеки“; доставка на строителни материали; за създаване на нови длъжности в Народната библиотека; относно законопроект за библиотеките; за ниските заплати на уредниците и останалите работещи в Народната библиотека; относно нуждите от пишещи и други машини; за честване на проф. Николай Райнов.
А.е. 2518, л. 1–29; 24 док.; 3 ян...15 ноем. 1948 г.; заявления, препоръки, визитни картички –
ръкоп., машиноп., печатно; Мария Рашева, адвокат Димитър Вапцаров, депутат Георги Божков,
адвокат Стефан Манов, пълномощен министър Георги Андрейчин, Богдана Топузанова и др. – С. до
Т. Боров – С.
За постъпване на работа в Народната библиотека.
А.е. 2518, л. 30–138; 35 док.; 11 ян...13 март 1948 г.; бележка, докладна записка, годишни отчети, доклади, таблици – ръкоп., машиноп., печатно; Божана Божинова, Т. Боров, Б. Димова, Михаил Симеонов, д-р Борис Недков, уредници на Народната библиотека, д-р Иван Панайотов, Стефан
Станчев, Люба Грекова – С., Велико Търново, Пловдив, Бургас, Свищов, Шумен, Варна до Т. Боров,
председателя на Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК) – С.
За срещи на Т. Боров с журналистка; с оценка за работата на трима стажант-библиотекари; за закупуване на печатарска машина; уточняване на щатното положение на инспектор Михаил Симеонов; работата през 1947 г. на Ориенталския и Архивния отдел; за дейността на Народните библиотеки в страната; за
получаване в Народната библиотека на глоба от печатница, забавила депозирането на книги; предаването
на библиотеките на ликвидираните Върховна стопанска камара и Областна търговска индустриална камара, София; Народната библиотека; издаването на „Български книгопис“.
А.е. 2518, л. 139–166; 27 док.; 18 февр...4 май 1948 г.; покани – машиноп., чернови; секретарят
на Народната библиотека – С. до Богомил Матеев, Цветана Йонова Митева, Христо Джамбов и др.
– С.
За участие в изпит „по обща интелигентност, библиотекарска пригодност и чужди езици“.
А.е. 2518, л. 167–192; 20 док.; 28 февр...12 апр. 1948 г.; заявления, докладна записка, бележки,
покани – ръкоп., ориг.; Искра Стефанова, Т. Боров, Инициативен комитет, Миладора Анастасова и
др. – Варна, С., Шумен до Т. Боров, председателя на Комитета за наука, изкуство и култура – С.
За преместване на работа в София; с молба за съдействие за по-бързо приемане на новия закон за
Народните библиотеки, отпускане на чужда валута за внос на книги и периодика и създаване на отделна
специалност „библиотековедение“ при СУ; за отношението на Вълко Червенков и Рубен Леви към предложенията на Т. Боров; за присъствие на юбилей; за набиране на „Български книгопис“; за отсъствията и
закъсненията на работещите в Народната библиотека; за участие в производствено заседание; за ползване
на отпуски за участие в Националната строителна бригада.
А.е. 2518, л. 193–275; 23 док.; 20 март...5 ноем. 1948 г.; бележки, списъци, план, таблици, сметки – машиноп., ръкоп.; Т. Боров – С. до председателя на Комитета за наука, изкуство и култура – С.
Във връзка с бюджета на Народната библиотека и ББИ: проблеми с отпускането на кредити, недостатъчно финансиране; определяне на заплатите; канцеларските разходи.
А.е. 2518, л. 276–326a; 24 док.; 6 апр...20 окт. 1948 г.; писма, списъци, законопроект, бележки,
изложение, заявления, съобщение – машиноп., ръкоп., печатно; Т. Боров, Столичен народен съвет, Д. Брадистилов, Министерство на информацията, Величко Вълчев, Стефан Великов, Здравка
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Павлова Орешкова – С. до посолството на Югославия, Комитета за наука, изкуство и култура, Т.
Боров – С.
Във връзка с книгообмена с Югославия, Чехословакия, Унгария; в уверение на това, че бившата
сграда на Народната библиотека на ул. „Раковски“ 131 се отстъпва на Столичния народен съвет; на работещи в Народната библиотека; „За единна организация на чехословашките библиотеки“; за американски
средства за борба с насекомите вредители на книгите; „Народната библиотека в София“; „В Народната
библиотека бригадирите изграждат духовната съкровищница на нашата Народна република“; „Народната
библиотека 1948 г.“; от конференцията на библиотекарите от Народната, Столичната, Университетската и
Политехническата и детски библиотеки – за повишаване на заплатите; за провеждане на конкурс за асистенти в Народната библиотека (31 авг. 1948 г.); за участие в конкурса.
А.е. 2518, л. 327–458; 36 док.; [авг.], 17 окт. 1948 г.; теми, писмо, рецензия, протокол – машиноп.;
Цветана Желева, Андрей Мещерски, [Здравка Павлова Орешкова, Михаил Симеонов], Т. Боров –
С. до рецензентите Ценко Цветанов, Христо Тренков и Цветана Матеева, Т. Боров – С.
За участие в конкурс за асистенти в Народната библиотека: „Същност и задачи на националната,
университетската и популярните библиотеки днес“; „Докога българските книги могат да се смятат за старопечатни“; относно оценяването на темите; незадоволителната идеологическа подготовка на участниците; изборът на Цветана Желева и Андрей Мещерски за асистенти в Народната библиотека.
А.е. 2518, л. 459–518; 23 док.; 11 дек. 1944 г., 8 септ...6 ноем. 1948 г.; разпоредби, резолюция, статии, списък, съобщения, бележки, доклад – машиноп., печатно, ръкоп.; Комитет за наука, изкуство
и култура, Рубен Леви, Т. Боров, Б. Божинова, Б. Троянова и др. – С.
За обявяването на прогресивната литература за нелегална през времето на „фашизма“ и нуждата
от прочистването на библиотеките от „фашистка, шовинистична и порнографска литература“; за промяна в щатните таблици в Народната библиотека с обосновка за щатовете в Университетската библиотека;
„Националната библиотека през отечественофронтовския период“; „Да си представим, че сме в 1951 г. и
вратите на Народната библиотека са отворени за публиката“; за стажа на чиновниците в Народната библиотека; за провеждане на бригади в Народната библиотека; посрещане на библиотекарката Хариет Джордж
Еди от Калифорния и срещата ѝ с Андрейчин; българските институти трябва да престанат да влизат в
пряка връзка с Москва и в бъдеще всички връзки трябва да минават през Комитета за наука, изкуство и
култура; за икономии и уплътняване на работното време; подаването на жалби.
А.е. 2518, л. 519–620; 34 док.; 11 ноем...22 дек., б.д., 1948 г.; проектобюджети, планове, бележки,
писмо, честитки, покани, списък – машиноп., ръкоп., печатно; Т. Боров, Комитетът за наука, изкуство и култура, уредник Л. Каранова, проф. Христо Гандев, Ц. Матеева, Инициативен комитет,
профорганизацията на Народната библиотека, Вълчев – С., Плевен до Т. Боров, Вера Китова, Пети
конгрес на БРП (к) – С.
За Народната библиотека и ББИ през 1949 г.; за дейността на Народната библиотека през петилетката 1949–1953 г.; за трудовите норми в Народната библиотека; да се прегрупира марксистко-ленинската литература и да се прочисти троцкистката и фашистката литература; за новата 1949 г.; с препоръки
за назначаване на работа; среща на софийските библиотекари; редактиране на библиотечни издания; за
снабдяването на работещите в Народната библиотека с хранителни продукти; за основаване на Български
библиотекарски съюз в Плевен; събрание по повод 100 г. от рождението на Христо Ботев с доклад на проф.
М. Димитров; печатът на Народната библиотека; на научните сътрудници в Народната библиотека и ББИ;
с адреси на чужди легации; относно правата на Т. Боров да назначава и уволнява.
А.е. 2519, л. 1–12; 12 док.; 14 февр. ...21 апр. 1948 г.; рецепти, бележки, доклади, телеграма,
билети – ориг., препис, ръкоп., машиноп., бълг. и унг. ез.; д-р А. Новкиришки, оптика, Т. Боров, В.
Червенков, Кайнаров, консулски отдел на Министерството на външните работи, Б. Троянова – С.,
Будапеща, Стокхолм до председателя на КНИК В. Червенков, Т. Боров, паспортния отдел в Дирекцията на милицията – С., Прага.
За изработване на очила на арх. Цолов и арх. Васильов; с молба Т. Боров да бъде командирован в
Белград, Прага и Стокхолм, да му се отпусне валута и да пътува със самолет; за лекарства за Т. Боров; българските легации в Белград, Будапеща, Прага и Стокхолм да съдействат на мисията на Т. Боров; с молба
Т. Боров да потърси сведения от шведските библиотекари за библиотечни норми и правилници; за спални
вагони.
А.е. 2519, л. 13–38; 1 док.; 22 апр...13 юни 1948 г.; част от дневник –ръкоп., ориг.; Т. Боров – Белград, Будапеща, Прага, Стокхолм.
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За разрушените през Втората световна война Народна  и Университетска библиотека в Белград, за
възможностите за книгообмен с България; за разрушенията в Будапеща, изобилието на стоки там и устройството на Унгарската национална библиотека, богатствата на Университетската и Парламентарната библиотека и на Балканския институт; неприятното му пътуване към Прага заедно с делегата на земеделската
изложба Пеко Таков и лошото му впечатление от българския щанд на изложбата; със своите 1 500 000
заглавия Националната и университетска библиотека на Чехословакия е най-голямата от дотогавашното
му пътуване; оплакванията на чешките библиотекари от книгообмена със СССР; библиотеката на Руския
исторически архив в двореца Храдчани; срещите си с Крум Кюлявков и Людмил Стоянов в Прага; разговорите си с пълномощния министър Попзлатев, Фархи, Брантинг, д-р Нилсон, румънския, югославския и
българския пълномощен министър и Кайнарови в шведската столица; Националната, Университетската
и Градската библиотека, Нобеловият институт и Държавният архив в Стокхолм; изнесени сказки по библиотечно дело; сказката в Шведското дружество на приятелите на демократична България, на която присъствали много представители на държавите от Източния блок, но сравнително малко шведи; посещения
в Упсала и Осло; постановката „Вражалец“ на пражка сцена.
А.е. 2519, л. 39–51; 7 док.; 24 апр. 1948 г.; резервация, квитанции, бележки – печатно, ръкоп.,
бълг., ср. и чешки ез.; Пътническо бюро, Хотел „Блаха“– Белград, Братислава.
За настаняване в хотел „Блаха“; закупена стока от магазин; с адреса на Крум Кюлявков.
А.е. 2519, л. 52–60; 16 док.; 25...28 апр. 1948 г.; визитни картички, бележки – печатно, ръкоп.;
пансион „Рихтер“, адвокат Георг Брантинг, Г. Стридсберг, д-р Карел Микула, д-р Р. Лепсиус, д-р
Вацлав Джейхан и др. – Будапеща, Стокхолм, Прага.
За направени разходи, адреси, публикации.
А.е. 2519, л. 61–95, 20 док.; 29 апр...24 май 1948 г.; потвърждения, поздрави в стих, сметки, покани, списък, лекция – печатно, ръкоп., машиноп., бълг., нем., ср., унг., чешки и швед. ез.; Народната
банка на Чехословакия; ББИ, хотелите „Майестик“ и „Палас“, шведски банки, Шведският институт, Шведското дружество на приятелите на демократична България, Т. Боров – Прага, С., Белград,
Будапеща, Стокхолм.
За внесена валута от Т. Боров; за получена телеграма; различни суми; за участие в сбирка на Шведския институт, за сказки на Петър Попзлатев и Т. Боров; с имената и адресите на чуждестранни учени,
поканени от Шведския институт; „Швеция в България“.
А.е. 2519, л. 96–111; 17 док.; 30 май...15 юни 1948 г.; квитанции, докладна записка, отчети, телеграма, куриерски лист, бордеро, билети – печатно, машиноп., ръкоп., бълг., нем., полски, ср., фр.
и шведски ез.; д-р Христо Тренков, Българската легация, пълномощен министър Петър Попзлатев,
Т. Боров, Иванов, Българска народна банка; Полско транспортно бюро „Орбис“, банки – гр. Осло,
Карлщад (Швеция), Стокхолм, София, Белград до Т. Боров, Шведския институт, шведското министерство на външните работи – Стокхолм.
За сметки на Т. Боров; във връзка с провеждани курсове за стажанти в ББИ; за дейността на Т.
Боров в Стокхолм, Осло и Упсала; в уверение на факта, че Т. Боров пренася 4 колетни пратки за Външното
министерство в София, с молба да се завърне час по скоро в България заради проблеми пред строителството на Народната библиотека; за закупена валута; за дейността на Народната библиотека и ББИ май–юни
1948 г.; за датите и местата на пътуването на Т. Боров (21 апр.–13 юни).
А.е. 2519, л. 112–139; 22 док.; б.д.; дипляни, пликове за писма, бележки, квитанция, библиотечни бланки, билети, списък – печатно, ръкоп., бълг., англ. и швед. ез.; Българската легация, К. М., Т.
Боров – Карлщад, Осло, Копенхаген до Т. Боров, колектива на Народната библиотека – Швеция, С.
От хотели; за закупени билети; за получени пари; за самолетен билет; за среща с директора на Народна библиотека Толной; относно уреждането на медицинската сбирка на Университетската библиотека
в Осло; за посредничеството на г-жа Брантинг при изпращането на детски дрехи от организацията „Европа Хилфе“ на детски домове в България, ръководени от Роза Димитрова; на служителите на Народната
библиотека, референти за чужди държави; за създаването на Съюз на българските библиотекари; с лични
имена и адреси; с поздравления за Деня на труда.
А.е. 2519, л. 140–175; 24 док.; б.д.; телеграми, писма, фишове, бележки, картички – препис,
ориг., бълг., нем. и фр. ез.; Стоян Кайнаров, шведският сенатор Георг Брантинг, Т. Боров – Стокхолм,
С. до Т. Боров, Тодор Владигеров, Шведския институт – С., Стокхолм.
Да отговорят писмено на поканите чрез доктор Нилсон; с поздравления; с благодарност за пока280

ната на Института; с благодарност за гостоприемството на Т. Боров в София и поканването му от Шведския институт; за поръчване на книги от университетската библиотека в гр. Упсала; за български книги,
които шведски библиотеки биха желали да получат; културното развитие на България; за изработването
на метални библиотечни рафтове; за българските книги, съхранявани в Руския институт на Стокхолмския
университет; с изгледи от Хелзинки.
А.е. 2519, л. 176–196; 18 док.; б.д.; бележки, телеграма, пощенски плик – ръкоп., ориг. и чернови, бълг., нем. и рус. ез.; Т. Боров – б.м., Прага до Кайнаров – Стокхолм.
С архитектурни планове; с лични имена, телефони и адреси; за обработката и съхранението в библиотеки на „малоценната литература“ (афиши, позиви и др.); за мястото на библиотекарите в „славянските
страни на народната демокрация“; за българската култура; във връзка с пристигането на Т. Боров в Стокхолм със самолет; за платени суми.
А.е. 2519, л. 197–229; 5 док.; 24 май 1948...4 ноем. 1971 г., б.д.; доклад, библиографии, бележка –
машиноп., ръкоп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, ББИ и др. – Стокхолм, София.
„Швеция в България“; на литература за Швеция; на преводи на шведски автори на български език.
А.е. 2519, л. 230–401; 171 док.; б.д.; фишове – ръкоп.; б.а. – б.м.
С библиографски сведения за шведски автори и преводачи – Алфред Йенсен, Зелма Лагерльоф,
Вернер фон Хайденстам и др.
А.е. 2519, л. 402–611; 206 док.; б.д.; фишове – ръкоп.; б.а. – б.м.
С библиографски сведения за литературни студии, детска и художествена литература, библиографии
и списания, свързани с Швеция; за български текстове за Швеция.
А.е. 2519, л. 612–625; 8 док.; 19 окт. 1948 г., ноем. 1972 г.; отзив, бележки – печатно, ръкоп., бълг.
и нем. ез.; М. Здравков, Т. Боров – б.м.
Във в. „Земеделско знаме“ – „България и Швеция“; как трябва да се работи; с цитати и заглавия от
шведски автори и биографични бележки за тях.
А.е. 2520, л. 1–108; 22 док.; 4...20 ян. 1949 г.; молба, списъци, бележки, годишни отчети, схеми, доклад, покана – машиноп., ръкоп., печатно; Р. Бонев, Комитет за наука, изкуство и култура
(КНИК), д-р Иван Панайотов, Б. Божинова-Троянова, Олга Ралева, Градската библиотека и др. – С.
до Т. Боров – С.
Да изпрати личните дела на служителите на Народната библиотека в отдел „Кадри“ на Комитета; с
политическа преценка за служителите в Народната библиотека и ББИ; за посещение на Т. Боров в Съветското посолство; срещи на Т. Боров с журналисти; за честване на филателната дейност на Елин Пелин; за
разни справки; за откупуването на ръкописа на Иван Кепов относно възрожденския род Чалъковци; посещение на гости от Чехия; консултации на Т. Боров за Б. Божинова-Троянова как да води упражненията
си; заминаване на Богомил Нонев към Белград; за дейността на Народната библиотека за 1948 г. – изразходвани суми, работни норми, структура, личен състав, книжовен фонд; работата на отдел „Използване и
хранение“ през 1948 г.; да изнесе лекции пред библиотекарите от Градската библиотека.
А.е. 2520, л. 109–153; 28 док.; 19 ян...1 март 1949 г.; съобщение, списъци, протокол, доклади,
анкета, бележки, характеристика – машиноп., печатно, ръкоп.; Т. Боров, випускниците на библиотекарския курс, В. Вълчев, Елена Кирова – С. до служителите в Народната библиотека, Т. Боров,
КНИК, Рубен Леви – С.
С покана да присъстват на конференция на софийските библиотекари; с имената на поканени на конференцията библиотекари от театри, академии, министерства, читалища и др.; от заседанието; във връзка
с работата на института-музей „Иван Вазов“: честването на 100- годишнината на поета, устройството и
работата на музея и намиращите се в неговата сграда институти „Христо Ботев“ и „Христо Смирненски“,
нуждата от отпускане на още едно работно място в музея за Милка Миладинова, издаването на библиография за Вазов; с въпроси за живота на Вазов; „Библиотечното дело в СССР и в България“; заплащане от
КНИК на книгите, изпращани в чужбина на научни институти; започване на подготовка на библиотекари
в СУ; кадрови затруднения в Ориенталския отдел; за набавяне на в. „Академична свобода“; служебни контакти на Т. Боров с чехи и англичани; относно разискванията върху библиотечното ръководство от Стефан
Станчев; за ограничаване на телефоните разговори и личните срещи на работещите в Народната библиотека; по финансови въпроси; на Маргарита Димчевска.
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А.е. 2520, л. 154–232; 27 док.; 5 март...3 авг. 1949 г.; доклади, анкетни листове, заявление, телеграма, бележки, статия – машиноп., печатно, ръкоп.; Т. Боров, Костадинка Калайджиева, Цв. Матеев, Карло Луканов, Искра Стефанова, М. Обрешкова – С. до КНИК, Т. Боров, милиционерския
комендант – С.
За приноса на Народната библиотека в борбата на идеологическия фронт: изготвянето на списък на
фашистките, малоценни и порнографски книги за изземване; на списък на необходимите книги за всяка
публична библиотека; изпращането на бригада абсолвенти от СУ и на асистент  историк, които да подпомогнат работата на Архивния отдел; изработването на марксистко-ленинска класификационна схема за
книгите с помощта на учени от БАН; увеличаване на щата на Народната библиотека с повече младежи
марксисти; създаване на възможност за библиотекарска подготовка в СУ; влизане на директора на Народната библиотека в КНИК; за съставяне на план за необходимите кадри от предприятия и ведомства;
Искра Михайлова Стефанова да бъде назначена на работа в Народната библиотека и да получи софийско
жителство; за приемането на библиотеката на Главната дирекция на статистиката в Народната библиотека;
отпуските на работещите в Народната библиотека; експедиран вагон с вар; щетите от бомбардировките
върху Университетската библиотека и предоставянето за нейните нужди на празното ъглово място между
ул. „Климент Охридски“ и „Шипка“; за отпускане на ново помещение за нуждите на международния книгообмен „в интерес на държавната сигурност“; за изземване от бившия директор Райчо Райчев на предмети, принадлежали на Иван Вазов; по библиотечни въпроси; „На всеки колхоз – библиотека“; за отпуснат
отпуск на Т. Боров.
А.е. 2520, л. 233–471; 6 док.; август 1949 г.; лекции – машиноп.; Величко Вълчев, Георги Минчев, Ценко Цветанов, Стоян Шиклев, Олга Ралева – С.
Четени на летния курс за библиотекари от масови библиотеки: „Литература върху марксизмо-ленинизма“; „Селскостопанската литература“; „Организация на библиотечното дело. България, СССР“; „Работа с читателя“; „Ръководство на библиотеката“; „Маркс-ленинското учение за книгата, печата, библиотеката и библиографията“.
А.е. 2520, л. 472–538; 20 док.; 28 септ., б. д., 1949 г.; статии, сметка, съобщение, заповеди, характеристика, списъци, биографични данни – ориг., чернови, ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, б.а.
– С. до Т. Боров – С.
„Организация на библиотечното дело в СССР“; „Библиотечното дело в СССР“; за проектобюджета
на Народната библиотека; „Библиотеките в служба на трудещите се“; за излязла от печат библиография на
Васил Коларов; за назначения; с имена и длъжности на работещи в Народната библиотека; за качествата на
Ана Трънка-Чипева и Данка Василева; относно замяната на „чуждите враж. елементи в Народната библиотека“ с „нов, наш кадър“ и поставяне на въпроса за библиотечно образование в СУ; по други библиотечни
и библиографски въпроси, структура и списък на ръководния персонал на Библиотеката.
А.е. 2520, л. 539–725; 135 док.; 22 ноем. 1929...4 дек. 1949 г.; докладни записки, изрезка от вестник, въпросник, проектозакон, наредби, отчети, планове – машиноп., печатно; Велико Йорданов,
ЮНЕСКО, ас. Лиляна Каранова, д-р Христо Тренков, Д. Казасов, Т. Боров, Т. Киркова, Л. Каракова,
Турска национална библиотека, Всесъюзната държавна библиотека за чуждестранна литература,
Конгресната библиотека – С., Анкара, Москва, Вашингтон до Министъра на народното просвещение, Т. Боров – С.
За учредяването и дейността на Международна служба за съгласуване на работите на народните
библиотеки; създаване на служба за международен книгообмен; „Помощ от Америка за българските библиотеки“; деветосептемврийско съревнование; брой и имената на библиотеките, получаващи „Български
книгопис“.
А.е. 2521, л. 1–100; 29 док.; след 10 ян. 1925...20 ян. 1948 г.; закони, правилници, проекти, броеве
от Държавен вестник, устав, постановления, бележки, мотиви – печатно, ръкоп.; Народното събрание, Министерството на правосъдието, Стефан Станчев, Министерския съвет, Т. Боров, юрист В.
Василев – С. до Т. Боров, Министерство на информацията и изкуствата – С.
Свързани с работата на народните библиотеки: за депозита; за изпит и стаж на библиотекарите; на
народното читалище; дейността на народните библиотеки в столицата и в страната; за научноизследователското дело в България и БАН.
А.е. 2521, л. 101–250; 24 док.; б.д.; законопроекти, правилници, бележки – печатно, машиноп.,
ръкоп.; Т. Боров – С. до Т. Боров, Министерство на информацията и изкуствата – С.
Свързани с работата на народните библиотеки в София и страната: за библиотечния и архивния
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имот; за учредяване на фонд за постройка на сгради за народните опера, театър, археологически музей и
библиотеки; за депозита.
А.е. 2522, л. 1–38; 13 док.; 18 ноем. 1952...12 апр. 1977 г., б.д.; заемни бележки, доклад, бележки,
покана, план, отчет – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Георги М. Добрев, директор на Народната библиотека, доц. арх. П. Бербенлиев, Костадинка Калайджиева – С.
За книги по изворознание и литературознание; „Българо-съветската дружба“; относно отчета на
Г. Михайлов за Народната библиотека за 1952 г.; за духовната свобода и примера на Чехословакия; във
връзка с дейността на Т. Боров като член на Националния комитет по честването на 100-годишнината от
основаването на Народната библиотека; относно състава на Националния комитет – Александър Лилов,
Людмила Живкова, Александър Фол и др.; във връзка с издателския план на Народната библиотека; „Жив
източник на знания и вдъхновение“; „Издателската дейност на Народната библиотека, свързана с юбилея“;
за „вражеската и вредителска линия“ на Боров за разделянето на Народната библиотека и ББИ.
►Директор на Народната библиотека в София. Служебна кореспонденция
А.е. 2523, л. 1–2; 1 док.; [1946 г.]; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Христо Бояджиев,
дипломат – Будапеща.
С благодарност за дарена на Народната библиотека сбирка гравюри.
А.е. 2523, л. 3; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Архитектурно бюро „Васильов–Цолов“ – С.
За забележките към плана на сградата на Народната библиотека, направени на конференция в Ленинград.
А.е. 2523, л. 4–14; 1 док.; б.д.; докладна бележка – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до председателя на КНИК – С.
Във връзка с бюджета на Народната библиотека.
А.е. 2523, л. 15; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., чернова; Т. Боров – С. до Министерство на външните работи – С.
Не му е известно в Народната библиотека да е предавана библиотеката на адвокатския съвет от гр.
Кавала.
А.е. 2523, л. 16–17; 2 док.; б.д.; доклад, писмо – машиноп., ръкоп., чернови; Т. Боров – С. до министъра на народното просвещение – С.
С предложение в Библиотечния комитет да бъдат назначени биологът проф. Петър Петков и архитект Петко Стоилов, на местата на покойния проф. П. Мутафчиев и на проф. Ст. Романски; с предложение
за кадрови промени в Народната библиотека.
А. е. 2523, л. 18; 1 док.; б.д.; писмо – чернова, ръкоп.; Т. Боров – С. до Иван Попов – С.
С благодарност за подарения чрез Александър Божинов единствен брой на в. „Заговезни“.
А.е. 2523, л. 19–24; 3 док.; б.д.; писма – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С. до директора на Народната библиотека Свищов – Свищов.
Във връзка с попълването на новите инвентарни книги.
А.е. 2523, л. 25; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп., ориг.; Д. П. Димитров – С. до Т. Боров – С.
С молба за справка във в. „Мир“.
– С.

А.е. 2523, л. 26; 1 док.; б.д.; покана – машиноп.; Съюза на периодичния печат – С. до Т. Боров
За участие в управителния съвет на Съюза.
► Директор на Народната библиотека в София. Адресат на служебна кореспонденция

А.е. 2524, л. 1–31; 29 док.; б.д.; препоръки, визитни картички – ръкоп., печатно; Хр. Радевски,
адвокат Петър Пецев, Женя Дюстабанова и др. – С., б.м. до Т. Боров – С.
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За назначаване на работа в Народната библиотека на Димитрина Антонова, Антония Ботева, Костадинка Калайджиева и др.

ние.

А.е. 2524, л. 32; 1 док.; б.д.; пропуск, печатно – ориг.; Народното събрание – С. до Т. Боров – С.
За правото на директора на Народната библиотека Т. Боров на свободен достъп в Народното събра-

А.е. 2524, л. 33–41; 3 док.; б.д.; списъци, таблици – ръкоп., машиноп.; б.а. – б.м.
На забранени книги: „Автори, компрометирани идеологически“; „Книги, иззети и спрени със заповед на МВР/прокурора“.
А. е. 2524, л. 42–50; 7 док.; 14 февр. 1947 г., б.д.; бележки – ръкоп., машиноп.; Министерство на
просвещението, Т. Боров, б.а. – С., б.м.
За водене на инвентарни книги; сбирка английски книги в Народната библиотека; „Нито фейлетон,
нито обратното, но истина – не е от Стефан Станчев“ – срещу Ст. Станчев; за длъжностите в отделение
„Проучване на учебното дело“; за подарени периодични издания от САЩ на България; за липсата на централизирано библиотечно дело в България преди 1944 г.; разрешава се на служителка да работи на пишеща
машина в кабинета на директора на Народната библиотека след работно време.
А. е. 2524, л. 51–74; 17 док.; б.д.; бележки, бланки – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, б.а. – С., б.м.
„Мотиви към законопроекта за народните библиотеки“; за равнището на българската книга и на
българската култура; изграждането на безкласово общество в България; за научните и другите специфични библиотеки; задачите на Висшия библиотечен съвет, Народната библиотека и ББИ: борба за сграда, за
книжовния имот, за персонал, за обществено признание; цитати от етнолога Лубок и от Надежда Крупска
за ползата от библиотеките; „Библиотеки в България“; библиотечното дело в СССР; организиране на изложби за 100-годишнината на Комунистическия манифест и срещу американския начин на живот; историята на библиотеките и читалищата в България.
А.е. 2524, л. 75–145; 60 док.; 9…22 март 1949 г., б.д.; бележки, бланки, списъци, схеми – ръкоп.,
машиноп. и печатно; Т. Боров, б.а. – С., б.м. до О. Ралева, печатница „Полиграфия“ – б.м.
За освобождаване от длъжност на стария профкомитет и на О. Ралева; по библиографски въпроси;
за мобилизирането на автомобила на архитект Димитър Цолов; за щата в Народната библиотека и ББИ;
с бележки за предстояща реч пред студенти; за подготовката на изложби по случай 100 г. на Комунистическия манифест и за Христо Ботев; по издателския план на Народната библиотека; изработване на библиографии на Васил Коларов, Трайчо Костов и Вълко Червенков; с имена и длъжности на служители на
Народната библиотека; с трудови норми; съставяне на сводни каталози; сътрудничество с читалищата; на
складови пространства с книги в Съдебната палата; състояние и задачи на работата в Народната библиотека; изработване на лавици за книги и списания; относно лекция на д-р Иван Панайотов за Освобождението; налични каталози на народните библиотеки в София и страната; откриване на кампанията по набиране
на бригадири за 1949 г.; бюджети на Народната библиотека за 1944–1945 г.; идеологическия характер на
библиотечната работа и изобличаването на грешките на партийците; за работното време и отделите; структурата на Народната библиотека; доклад „Българската книга в чужбина“; конфискуването от съветските
войски на всички руски библиотеки, които са намерили в България; за изработване на 200 отпечатъка от
статия на Т. Боров; с адреси.
А.е. 2524, л. 146–161; 15 док.; 20 юни б.г.; бележки, списъци, заемна бележка – ръкоп. и машиноп.; Т. Боров, б.а. – С., б.м.
Относно освобождението на България от османско владичество; за съставяне на библиография; на
тиражите книги (1944–1950 г.); за опита на Съветския съюз в подготовката на библиотекари и прилагането
му в България; ръководната роля на БКП в Народната библиотека; с имената на хората от ръководството
на Народната библиотека, които да заминат на библиотечен курс в СССР; за служебни разговори и срещи
на Т. Боров, реч на Т. Боров в Стокхолм пред Дружеството на приятелите на демократична България; за
показания на Т. Боров пред „Народния съд“ в защита на Димитър Димитров Съсълов; за поръчване на
книга на Франц Брентано; с имена на началници на чуждестранни библиотеки и научни издания.
А.е. 2524, л. 162–169; 5 док.; 22 авг. б.г.; бележки, списък – ръкоп.; Божана Божинова, б.а. – С.,
б.м. до Т. Боров – С., б.м.
За графика на отпуските; с литература за работническото движение в България; за изложба на българската книга в Будапеща; с молба за рецензия от Т. Боров на статията му за Народната библиотека.
284

А. е. 2524, л. 170–201; 13 док.; б.д.; статии, бележки – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Костадинка
Калайджиева, б.а. – С.
„Архивен и библиотечен имот“; „Българската книга и Народната библиотека“; „Централната народна библиотека във Флоренция“; „Лениновата библиотека“; „Дар от Америка за българските библиотеки“; за отпускане на кредит на Народната библиотека; за задачите на Библиотеката; с цитати от Ленин и
Вълко Червенков; за мястото на интелигенцията и науката в страните с народна демокрация; „Народната
библиотека в борбата на идеологическия фронт“ – за изземването на „малоценните, порнографски и фашистки книги“.
А.е. 2524, л. 202–268; 31 док.; б.д.; списъци, схеми, правилник, заповед, въпросници, трудови
норми, наредби, изложение – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Вълко Червенков – С. до председателя на КНИК – С.
Във връзка със структурата на Народната библиотека: „На чиновниците при Народната библиотека, членове на ОРПС“; на организацията на Народната библиотека; на строителна дирекция при КНИК; за
работата и вътрешния ред на КНИК; за набавяне на канцеларски материали; на ръководния и изпълнителния персонал на Библиотеката; на библиотекарите според чуждите езици, които владеят, по партийните им
убеждения, по групи за лекции; за реда на отпуските; за командироване на Т. Боров и инспектор Величко
Вълчев за проверка на народните библиотеки в страната; за подобряването на дейността на учреждението;
за същността на длъжностите в Народната библиотека; за каталогизацията на книгите; от конференцията
на столичните библиотекари за подобряване на положението на библиотекарите среднисти; на адресите на
служителите в Народната библиотека; с новини от живота на Народната библиотека; с подписи на служителите на Народната библиотека.
►Председател на Строителния комитет за изграждането на Народната библиотека в София
А.е. 2525, л. 1–46; 2 док.; 25 юли, 5 дек. 1938 г.; списания – печатно; Маргарита Димчевска,
редакции на списания – С.
„Известия на инженерно-архитектурната камара“: „Строителни принципи на американските и английските библиотеки“ (л. 2–8); „БИА – списание на Съюза на българските инженери и архитекти...“:
„Конкурс за сграда на Народната библиотека в София“ (л. 31–35).
А.е. 2525, л. 47–106; 28 док.; 30 ян...26 апр. 1946 г.; открито писмо, списък, бележки, писма, присъствена книга, статии – печатно, машиноп, ориг., преписи и чернова; Т. Боров, Министерски съвет,
Министерство на пропагандата, Министерство на правосъдието, Министерство на железниците,
пощите и телеграфите, Народно събрание – С. до министъра на информацията и изкуствата, Писателския съюз, Националния комитет на Отечествения фронт, Народната библиотека, директора на
Пощенска спестовна каса, Т. Боров – С.
С искане за отпускане на по-голям бюджет за строежа на Народната библиотека; с имена и длъжности на отговорни дейци на българската държава, култура и образование; за членството на Боров в Писателския съюз и с молба съюзът да се застъпи за довършването на Народната библиотека; с молба ОФ да
се застъпи за довършването на Народната библиотека; за внасяне в Народното събрание на законопроект
за сключване на заем от 100 000 000 лв. за доизграждането на Народната библиотека; за изпращането на
мотиви към законопроекта за сключване на заем; на народните представители от ХХVІ ОНС; в. „Работническо дело“ – „Създава се Строителен комитет...“; в. „Отечествен фронт“ – за обществените строежи;
„Държавен вестник“ – Закон за заема.
А.е. 2525, л. 107–130; 25 док.; 26 апр...17 дек. 1946 г.; писма, бележки, протокол, доклад, разписки – печатно, машиноп, ориг., преписи и чернова; Т. Боров, Министерски съвет, Министерство на
пропагандата, Министерство на правосъдието, Министерството на железниците, пощите и телеграфите, архитект К. Калинов – С. до министъра на информацията и изкуствата, Т. Боров, Министерството на обществените строежи, пътищата и благоустройството, Върховния стопански съвет,
архитектурно бюро „Васильов и Цолов“, Богоев, Богдана Димова, Националния комитет на Отечествения фронт, неразчетени автори – С.
За използването на допълнителни извънбюджетни средства за строежа, сред които и от ликвидацията на фонд „Борис ІІІ“; за забележки по плана на Народната библиотека, направени от специалисти от Ленинград; за търг за изработване на електрическа инсталация на Народната библиотека; за получени пари
за касата на Строителния комитет; за отчитане на извършените строежи и за нуждата от пари и материали
за изпълнението на плановете за 1947 г.; за предоставяне на помещение на Строителния комитет; из закона
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за народните библиотеки; за размерите на нужните стелажи; с молба ОФ да се застъпи за довършването на
Народната библиотека.
А.е. 2525, л. 131–180; 13 док.; 15 февр...31 дек. 1947 г.; доклади, протоколи – машиноп., чернови,
преписи и ориг.; арх. Борислав Николов, Т. Боров, секретариат на Строителния комитет, архитектурно бюро „Васильов и Цолов“ инж. Петко Делирадев и др. – С. до Т. Боров, Сектор „Строителство“ на Върховния стопански съвет – С.
Относно довършването на южното крило на сградата на Народната библиотека; от извънредно
заседание на Строителния комитет за довършване на грубите работи по сградата и наемането на висококвалифицирани специалисти за художествените и скулптурните работи; с молба за спешно отпускане на
50 т. цимент; за необходимите строителни материали и парични средства; за отоплителната и охладителната инсталация на сградата; за помещенията за трансформаторен пост, телефонна централа и др. подобни; за недостатъци на грубите работи по сградата на Народната библиотека, извършвани от кооперация
„Мездра“; изработването на прозорците и мебелировката; за дейността на Строителния комитет (26 апр.
1946–31 дек. 1947г.); финансов баланс на комитета за 1947 г.
А.е. 2525, л. 181–255; 20 док.; 22 ян...8 дек. 1948 г.; доклади, заповеди, строителен план – писма,
машиноп., ръкоп., ориг., копия; счетоводителят на Строителния комитет, Вълко Червенков, Т. Боров, КНИК, главният техник Израел Куюмджийски и др. – С. до Т. Боров, министър-председателя,
министъра на финансите Иван Стефанов, Вълко Червенков, КНИК, министъра на народното просвещение – С.
За воденето на счетоводството на комитета и с молба да се съсредоточи само върху осигуряването
на доставките от чужбина; за планиране на внос от чужбина на машини и материали за строителството на
Народната библиотека; за създаването на строителна организация към Строителния комитет; за довършването на облицовката и гранитните стълби; за необходимите парични средства за окончателното довършване на сградата; за неизпълнени задължения от страна на фирмите подизпълнители; за работническия стол
при комитета.
А.е. 2525, л. 256–313; 21 док.; 9 юни...5 дек., б.д., 1949 г.; заявления, автобиографии, протоколи,
резолюции, доклади, заповед, бележки, характеристика – машиноп., ръкоп.; Асен Червениванов,
Т. Боров, Строителен комитет, Жак Натан, Централен кооперативен съюз, председателят на Строителния комитет Георги Михайлов, б.а. – С. до Строителния комитет, Българска инвестиционна
банка, председателя на КНИК – С.
С молба за постъпване на работа в комитета; за членството на Червениванов в ОФ; от проведено
производствено събрание с поставяне и отчитане на задачи по строежа; в отговор на критики, изложени
в ревизия на Комитета от страна на банката; с обоснована молба Т. Боров да остане председател на Комитета, въпреки че вече не е директор на Народната библиотека; за предоставяне срещу заплащане на радиаторите на Народната библиотека на Държавната политехника; за проверка на сведенията, подадени от
кандидатите за работа; за добрите производствени качества и лошите политически на кандидат за работа;
важността на доставката на стелажи от чужбина; за капиталовложенията на КНИК за строежи през 1949
г.; а изпращане на мобилизиран техник в Строителния комитет.
А.е. 2525, л. 313а–313о; 8 док.; 8 март...31 окт. 1950 г.; бележка, писмо, проекторешение, докладна записка, заповед, план, изложение – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, подп. И. Вапирев, Д. Иванчов,
КНИК, министър Сава Гановски, Георги М. Добрев – С. до Т. Боров, Строителния комитет, КНИК,
министър Сава Гановски – С.
За уволнението на служители; за настаняването на офицер в апартамент на инж. Борис К. Стоилов или на Строителния комитет; за преразпределение на структурни звена между Народната библиотека
и ББИ и създаването на самостоятелен институт за подготовка на библиотекари, архивисти и ориенталисти; за правото на директора на Народната библиотека Георги М. Добрев, заместник-председателя на
Строителния комитет Т. Боров и на секретаря на комитета Николай Дойчинов Иванов да представляват с
подписите си Строителния комитет; за промените на досегашния план за изграждането на Библиотеката
през 1952 и 1953 г. и в съответното финансиране; срещу преустановяването на строежа на Народната библиотека и за отпускане на повече пари за довършването на сградата.
А.е. 2525, л. 314–315; 2 док.; 11 дек., дек. 1951 г.; писмо, таблица – машиноп.; Петър Иванов,
Строителен комитет – С. до Георги Михайлов, подпредседател на КНИК – С.
Срещу намаляването на строителния лимит по строежа на сградата на Държавната библиотека
„Васил Коларов“ (ДБВК); със сравнение между необходимите и отпуснатите суми за строежа.
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А.е. 2525, л. 316–337; 7 док.; 1...30 дек., б.д., 1954 г.; изложение, писмо, сметка – машиноп., ръкоп.; Строителен комитет, Т. Боров, Георги Михайлов Добрев – С. до министъра на културата Рубен
Аврамов – С.
За изясняване на дейността на Комитета, използваните парични средства и определяне на възможностите за бързо завършване на сградата на Народната библиотека; срещу заповедта на зам.-министъра на
културата Тр. Доброславски за прекратяването на дейността на строителната организация от 1 ян. 1954 г.;
за извършване на строителство по сградата на ДБВК през 1955 г.
А.е. 2525, л. 338а-т–394; 5 док.; 21 ян. 1955 г., дек. 1976 г.; статии, фотографско копие, решение
– машиноп.; Иван Йорданов, Т. Боров, Министерство на културата – С.
В. „Отечествен фронт“: „Национална библиотека без книгохранилище“; „Как бе построена Народната библиотека. Страница от културната история на нова България“; по работата на Държавната библиотека в София.
А.е. 2525, л. 395–423; 15 док.; 2 юни 1947...31 май 1948 г., б.д.; архитектурни проекти и планове,
резолюции – ориг. и копия; арх. Ст. Стойков, Т. Боров, арх. Иван Васильов, арх. Димитър Цолов и
др. – Пловдив, С.
На мястото на Пловдивската народна библиотека; строеж на „Българската народна библиотека“ в
София.
А.е. 2525, л. 424–496; 29 док.; б.д.; описания, статии, афиши, бележки – машиноп., ръкоп., печатно, бълг., англ., нем. и фр. ез.; Т. Боров, Общо събрание на народните студенти при Историко-филологическия факултет на СУ, б.а. – С.
За направа на стелажи; „Основни принципи за устройството на отоплението и вентилацията на
библиотечните сгради“; за Народната библиотека и цялостната дейност на Строителния комитет; за студентско събрание относно нуждата от възстановяване на Народната библиотека; по статиите, които Т.
Боров „накарал“ да напишат Александър Балабанов и П. Делирадев; за борбата на Т. Боров с главния урбанист на столицата; за отношенията между финансовото министерство и културните институции; за възложени задачи на Народната библиотека от Министерския съвет: да събере сбирките книги на осъдените от
„Народния съд“ лица и организации; да прочисти библиотеките от „фашистка литература“ и да подготви
изложби за антифашисткия печат; за подкрепата, оказана от Министерския съвет на Народната библиотека; бомбардировките над Народната библиотека; разходите на Народната библиотека за 1911, 1922, 1932
г.; за библиотечното обзавеждане, Димитровската награда на архитектите Васильов и Цолов и др.
А.е. 2526 – свободна архивна единица.
А.е. 2527 – свободна архивна единица.
Г. Библиограф – основател и директор на ББИ
►Административни документи
А.е. 2528, л. 1–354; 148 док.; 12 февр. 1936...17 ноем. 1951г.; нотариален акт, завещание, мнение,
молба, Държавен вестник, бр. 64, 1941 г., устав и закон, правилник, наредба, закон, бележки, указ –
ръкоп, печатно, машиноп.; Славе Величков, Цветана Димитрова Рашева, д-р ѝ. Фаденхехт, Георги
Рашев – С.
За собственост на жилищно помещение; недвижими имоти на Цветанка Събева на Българска
академия на науките, които да послужат за създаването на Български библиографски институт; правната
страна на завещанието на Цветана Събева; задължения от Цветана Рашева; закон за ББИ; длъжностите,
цензовете, заплатите и възнагражденията на служителите при ББИ;  Министерство на информацията и на
културата; проектоправилник; устройството на библиотечното дело в Народна Република България, назначаване на Т. Боров за директор на ББИ.
А.е. 2528, л. 355–611; 156 док.; 30 дек. 1951 г., б.д.; молба, бележки, указ, мнение, съобщение,
постановление, докладна записка, заповеди, изказвания, заявление, устав, списъци – ръкоп, печатно, машиноп.; Г. Михайлов, Т. Боров, Софийски градски народен съвет, Министерски съвет, М. Сукманджиева, Ем. Манов, Ив. Башев, Ж. Живков, Д. Трайков, Обществото на приятелите на ББИ – С.
За изпращане на писмо с препоръки и пожелания за бъдещето на ББИ; по проектоустава за устройството на библиотечното дело; изработен застроителен план; превръщането на ББИ в библиографски
център с функции на българска книжна палата; изпратен указ за устройството на библиотечното дело на
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ЦК на БКП, Министерство на народната просвета и различни институти; отпуск; изплащане на сума; библиографски въпроси; годишен отпуск; командировка в Югославия, Германска демократична република,
Чехословакия с право на пътни разноски; изплащане на хонорари; на членове на жилищна кооперация
„Д-р Рашев“.
А.е. 2528а, л. 1–6; 6 док.; 8 юли 1952 г., б.д.; известия на Президиума на Народното събрание от
8 юли 1952 г, молби, съобщение – ръкоп, печатно, машиноп.; Т. Боров, В. Пеев, ѝ. Трендафилов, Д.
Митов – С.
Правилник за отчуждаване на имоти за нуждите на държавата и обществените организации; издаване на удостоверение относно планираното построяване на Републиканска книжна палата; уверение от
комисия за запланувани средства за проектиране на Републиканска книжна палата; отчуждаване на имот.
А.е. 2529, л. 1–209; 37 док.; 13 юли 1939...6 март 1948 г.; протоколи от заседание – ръкоп, машиноп.; Ив. Пеев, Т. Боров – С.
Със сведения за конституирането на Управителния комитет на ББИ; оглед на завещаната от Цветана Събева етажна собственост на ул. „Цар Крум“ 15; решение на Управителния комитет на ББИ  Т. Боров
да се грижи за имуществата на ББИ; приемане на отчет и одобряване на направени разходи; одобрение на
устав; утвърждаване на хонорари; направен ремонт.
А.е. 2530, л. 1–18; 13 док.; преди и след 9 септ. 1944 г.; план, скица, знак, списък, изложение –
машиноп.; б.а. – С.
На Български библиографски институт; предметите по украсата на помещенията на ББИ, създаването на ББИ.
А.е. 2531, л. 1–79; 7 док.; 1912...1947 г.; закон, устав, мотиви, изказване, проект-постановление
– печатно; б.а., Т. Боров – С.
За Българската академия на науките; организация на библиографската работа; развитието на българската наука.
► Персонал на ББИ
А.е. 2532, л. 1–305; 3 док.; 28 окт. 1946...1948 г., б.д.; присъствени книги, – печатно, ръкоп.;
б.а. – С.
С имена на служители на ББИ.
А.е. 2533, л. 1–447; 311 док.; 10 юли 1939 г., б.д.; писма съобщения, бележка, тетрадка, докладна
записка, заповед, списък, схема – печатно, ръкоп., машиноп.; Ив. Пеев, Т. Боров, Димитър Иванчев,
В. Червенков – С.
Със сведения за избор на Александър Балабанов, Елин Пелин, Христо Хаджиев в Управителния
комитет на ББИ; избор на Петър Цончев за член на ББИ; членове на ББИ; избор на М. Арнаудов за действителен член на ББИ; провъзгласяването на Ал. Теодоров Балан за почетен член на ББИ; избирането на
Г. Кацаров за действителен член на ББИ; избирането на Михаил Димитров за действителен член на ББИ;
избор на Ал. Бурмов за действителен член на ББИ; избор на Х. Вакарелски за действителен член на ББИ;
отчетническата работа на Д. Иванчев в Института; делегиране на права върху директори и ръководители
на подведомствени на Комитета институти и учреждения; членове на ББИ; дейността на служителите при
ББИ; закъснения на служители.
А.е. 2533а, л. 1–21; 7 док.; 15 март 1952 г., б.д.; доклади, изложение, заповеди – печатно, ръкоп.,
машиноп.; Т Боров, Л. Лазаров – С.
Относно създаване на секция за военна библиография; структурата и дейността на ББИ; преразпределение на институтските служби; мотиви за напускане на ББИ.
А.е. 2534, л. 1–91; 55 док.; 1981...13 дек. 1948 г.; списък, анкетни листове, биографични бележки
– ръкоп., машиноп.; М. Анастасова – С.
С имена на сътрудници на ББИ; М. Анастасова, Надежда Априлова, Дора Ганчева, Цветана Желева-Йончева, Кремена Зотова, Екатерина Иванова-Сарафова, Димитър Иванчев  със сведения за родно
място, образование, трудов стаж, библиография; Н. Михов.
А.е. 2534а, л.1–330; 265 док.; 30 ян. 1950 г., б.д.; молби, заповеди, списъци, докладна, съобще288

ние, обещание, сведения, изложение, автобиография, биография, характеристика – машиноп., ръкоп.; М. Обреимова, М. Анастасова, Комитет за наука, изкуство и култура, Т. Боров, С. Спасова, М.
Косталевски, П. Кънева, А. Павлов, Р. Николова, В. Стоянова, А. Ангелов, Р. Христова, В. Трайков,
З. Попова, Р. Станимирова-Крънзова, А. Вакарелска, С. Миланова, К. Симеонов, П. Джамбов, Х.
Мещерски, П. Орешков – С.
С молба за неплатени отпуски; изготвянето на списъци от подведомствените учреждения на КНИК
на донаборници и запасни; служители на ББИ, числящи се в запаса на войската; работните дни на ББИ
през 1949 г.; назначаването на Ц. Цветанов в ББИ; вакантно асистентско място; участие в литературно-художествена част от програма по случай 71- годишнината на Сталин; за Ганка Цанева, работа в ББИ; Христина Карл Трънка; М. Мещерска; освобождаване от длъжност, приемане на оставка; конфликт между служители.
А.е. 2535, л. 1–129; 53 док.; 1943 г., б.д.; сказка, програма, правилник, списък, заповед, учебен
план – ръкоп., машиноп., бълг.ез. и фр.ез.; КНИК, ББИ, Тодор Боров – С.
На тема „Какво има да се върши в една библиотека“; курс за подготовка на библиотекар и библиографи; курс и изпит на библиотекари; стажанти при Народна библиотека; назначаване на комисия, която
да изработи предложение за прерастването на Държавния библиотекарски институт във висш институт;
специалност „Библиотекар и библиограф“.
► Планове и отчети на служители на ББИ
А.е. 2536, л. 1–55; 25 док.; 25 ноем. 1946...1948 г.; изрезки от вестници, отчети, доклади, приложения, разходи – ръкоп., машиноп., печатно; Ц. Цветанов, Хр. Тренков, Т. Боров и др. – С.
В. „Знаме“ от 20 март 1947г., „Работническо дело“ от 19 март 1947 г.; със сведения за работата
на ББИ; дейността на служби „Текуща библиографска информация и документация“; „Репертоар на българската книга“; извършена работа „Репертоар на българския периодичен печат“;  получени и изпратени
книги, марки, канцеларски материали.
А.е. 2536а, л. 1–41; 25 док.; 15 ноем. 30 юли 1948...2 септ. 1948 г.; Окръжно, таблици, проектопланове, сведение – ръкоп., машиноп.; Комитет за наука, изкуство и култура, служба „Репертоар на
българската книга“ – С.
Относно съставяне на 5-годишни планове; за 1948–1949 г.; работата по съставянето на своден каталог на чужда обществено-стопанска книжнина в българските библиотеки; петилетието 1949–1953 на ББИ.
А.е. 2537, л. 1–325; 73 док.; 20 юли 1948...1950 г.; планове за работа, предложения, списък с
трудодни, закъснения, излизания, заповед, служебна бележка, годишни отчети – ръкоп., машиноп.,
печатно; П. Кънчева, Т. Боров, Хр. Тренков, Ц. Цветанов, Д. Иванчев, Т. Киркова – С.
Със сведения за работата през 1949–1953 г. на служба  „Международен книгообмен“; „Репертоар
на българската книга“; на служителите при Централно управление на ББИ; снижение себестойността на
индустриалната продукция; „Международен книгообмен“; редовно представяне на месечни планове и отчети; състоянието на задачите; ББИ за 1949 г.
А.е. 2538, л. 1–233; 143 док.; 14 март 1950...дек. 1950 г.; план за работа, месечни отчети, месечни
планове – ръкоп., машиноп.; Ц. Цветанов, С. Николаева, Д. Иванчев, П. Кънчева, Т. Киркова – С.
Със сведения на задачите на служба „Репертоар на българската книга“ за 1950 г.; задачите за месец
януари 1950 г. на служба „Международен книгообмен“; за работата, извършена през месец януари, февруари, март и др. от служба „Репертоар на българската книга“; плануваната за 1950 г. работа на служба „Репертоар на българския периодичен печат“; служба „Текуща библиографска информация и документация“;
служба „Научен кабинет“; служба „Международен книгообмен“; институт „Христо Смирненски“.
А.е. 2538, л. 234–411; 66 док.; 10 март 1950...29 ян. 1951 г.; лични планове, работен план, отчети
– ръкоп., машиноп.; Хр. Тренков, Д. Иванчев, М. Обреимова, З. Статков, Ж. Ошаков, П. Кънчева,
А. Павлов, Н. Буссе, А. Булева – С.
За научноизследователска и научнопопулярна работа; предмайско съревнование; месец юни на
служба „Репертоар на българския периодичен печат“; извънслужебна работа; обществена и научна дейност; служба „Канцелария и домакинство“; научна и обществена дейност.
А.е. 2539, л. 1–150; 113 док.; 27 окт. 1950...[1951 г.]; планове, служебна бележка – ръкоп., машиноп.; Хр. Тренков, Д. Иванчев, Павлина Кънчева, Ц. Цветанов – С.
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За работата на кабинет по библиотекознание за 1951 г.; служба „Текуща библиографска информация“; служба „Български периодичен печат“; служба „Българска книга“; работата през месец януари 1951
г. на служба „Български периодичен печат“; тримесечие януари–март на служба „Български периодичен
печат“; служба „Българска книга“; служба „Текуща библиографска информация“ за месец януари 1951 г.;
със сведения за изпратен месечен план на служба „Международен книгообмен“; план за месец февруари
на служба „Българска книга“.
А.е. 2539, л. 151–487; 139 док.; 3 февр...дек. 1951 г.; отчети, покана, съобщение – ръкоп., машиноп.; Павлина Кънчева, Хр. Тренков, Д. Иванчев, Т. Боров – С.
За работата през месец януари 1951 г. на служба „Текуща библиографска информация“; получени
пратки от книги и периодични издания; изпратени книги и периодични издания; служба „Научен кабинет“;
служба „Български периодичен печат“; помагане при уреждането на библиотеката на Висшата партийна
школа; тримесечието януари–март на служба „Българска книга“; годишен отчет за 1951 г. на ББИ.
А.е. 2540, л. 1–37; 20 док.; 4 ян...24 ноем. 1952 г.; доклади, бележки, отчет – ръкоп., машиноп.; Ц.
Матеева, Хр. Тренков, П. Кънева, Д. Иванчев, Г. Добрев – С.
За работата на ББИ; върху план на сектор „Библиотеки“ за 1952 г.; по информацията на Ц. Матеева; върху информацията на КНИК по работата на ББИ; закъсненията, излизанията и отсъствията на
служителите при ББИ за месец февруари; дейността на ДБВК за 1951 и трите тримесечия на 1952 г.; проектопостановление за библиотечното дело и библиографията в България.
А.е. 2541, л. 1–215; 136 док.; 6 окт. 1952...3 ян. 1954 г.; планове, отчети, докладна – ръкоп., машиноп.; Ц. Цветанов, Хр. Тренков, Д. Иванчев, Т. Киркова, П. Кънчева, Цв. Желева, Н. Буссе, В.
Трайков, Ек. Иванова – С.
На сътрудниците на ББИ за 1953 г.; първичната партийна организация на БКП при ББИ;  отдел
„Ретроспективна библиография“ за 1953 г.; работата по картотеката на периодичния печат; отдел „Текуща
библиография“ за 1953 г.; за месец февруари 1953 г. на отдел „Текуща библиография“; тримесечието октомври–декември 1953 г. на научно-методичен кабинет.
А.е. 2542, л. 1–79; 33 док.; 1 юли 1954 г., б.д.; планове, съобщения, бележки, отчети, инструкция
– ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Е. Савова – С.
За работата на ББИ през 1955 г.; съвещание на Библиотечния съвет; редакторска работа на Т. Боров; съвещание на Научния съвет на Библиотеката за обсъждане и приемане на научния план за 1957 г.;
издателски план за 1957 г.; за работата на ББИ за 1963 г.; подбор на материал за картотеката на статии от
списания и вестници.
► Обучение на библиотекари
А.е. 2543, л. 1–239; 181 док.; 6 окт. 1947 г., б.д.; докладни записки, програми, протокол, разписания, съобщения, служебни бележки, правилник – ръкоп., машиноп.; Е. Бинева, Хр. Тренков, Д.
Ганчева, В. Вълчев, Б. Божинова, Т. Боров – С.
Относно работата на кандидат-библиотекарите Е. Събева, Л. Ценова, Е. Кирова; курса на кандидат-библиотекарите; подготовката и курса на кандидат-библиотекарите; стаж по служби и лица; за лекции;
изменение на разписанието на лекции; научни издания; подмяна на електрическа крушка; библиотечна
подготовка; подготовка на библиотекари.
А.е. 2543а, л. 1–30; 25 док.; 15 авг. 1950 г., б.д.; докладна бележка, заявление, доклад, схема, молба, заповед – ръкоп., машиноп.; Д. Иванчев, Д. Мичев, А. Вълчева, Т. Боров – С.
Относно работата на служители в ББИ; назначаване на работа; тримесечен бюлетин на статии,
вестници и списания, издание на ББИ; издаване на временни пропуски, работното време на служителите.
А.е. 2544, л. 1–68; 15 док.; 26 септ. 1949 г., б.д.; лекции, изложение – ръкоп., машиноп.; б.а., Ст.
Икономов, Т. Киркова, М. Въжарова, Н. Николаев – С.
За библиотекари в научните библиотеки; състоянието на библиотечното дело у нас; библиотечното
дело през призмата на марксисткия диалектически метод; състоянието и задачите на библиотечното дело.
А.е. 2545, л. 1–63; 29 док.; 15 авг. 1949 г., б.д.; изложения, доклад, сведение, наредба, справка –
ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Н. Михов – С.
Относно задачите на ББИ; подготовката на библиотекарски кадри; състоянието на библиотечното
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дело в България; проектобюджета на ББИ за 1950 г.; водените служебни и частни телефонни разговори;
задачи, състав и организация на работа на Библиотечния съвет при Министерството на просветата и културата; прехвърлянето на ББИ към Държавна библиотека „В. Коларов“; дейността на ББИ през 1960 г.
А.е. 2546, л. 1–14; 6 док.; 17 апр. 1950 г., 13 апр. б.г.; покани, доклад, бележки – ръкоп., машиноп.; КНИК, Г. Добрев – С.
За обсъждане на проектопредложение за създаване на нов отдел при КНИК за културно-масова
работа; заседание в КНИК; участие в обсъждане на програма на курс за подготовка на библиотекари.
А. е. 2547, л. 1–38; 30 док.; 5 септ. 1950 г., б.д.; писмо препис, изложение, съобщения, доклад, докладна бележка – ръкоп., машиноп.; Г. Добрев, Т. Боров, Д. Иванчев, Ст. Черноколев, Хр. Тренков,
М. Матакиева – С.
Относно прехвърлянето на някои служби от ББИ към Държавна библиотека „В. Коларов“; работата на книговезницата; недоразумения между ББИ и ДБВК.
А.е. 2548, л. 1–60; 52 док.; 1935...1953 г.; позиви, заповед – ръкоп., машиноп.; БКМС, Р. Леви, А.
Хаджиолов – С.
Позиви на БКМС; преустройство работата на КНИК; идеологическа работа.
А.е. 2549, л. 1–249; 42 док.; 30 дек. 1949 г., б.д.; изложения, доклади, сведения, закон, бележки,
молби, статия – ръкоп., машиноп., бълг., фр. и нем. ез.; Т. Боров; Д. Иванчев, Вл. Топеничаров – С.
За задачите пред ББИ; правилник на ББИ; съдействие на ДБВК; работата на ББИ; библиотечното
дело; необходимостта  от самостоятелен библиографски институт.
► Финансови документи
А.е. 2550, л. 1–112; 10 док.; 20 апр. 1920...26 септ. 1947 г.; разписки, бележки, тетрадка – ръкоп.,
печатно; С. Чилингиров, Т. Боров и др. – С.
За платен членски внос; за извършени услуги или доставени предмети; за приходите и разходите
на ББИ.
А.е. 2550, л. 113–154; 44 док.; 5 февр...31 дек. 1940 г.; разписки, писмо, бележки, вносни листове
– ръкоп., печатно; Т. Боров, А. Маджарова, Г. Делев и др. – С.
За извършени услуги или доставени предмети; във връзка с наемите, събирани от завещаните от
Цв. Събева-Рашева имоти; за дължими суми към касата на етажната собственост; за закупуване на книги;
за плащане на ЖП данък и др.
А.е. 2550, л. 155–292; 84 док.; 6 ян. 1941...16 окт. 1947 г.; разписки, списъци, сметки – ръкоп.,
печатно; Т. Боров, Ив. Панчева и др. – С.
За месечните разходи на ББИ в кооперацията, в която се помещава; за закупени книги; списък
на лица, които са получили книги от ББИ; за ремонтни дейности; за репродукция на клише за печат; за
отпечатване на Закон и Устав на ББИ; за доставена електроенергия; за получени средства от държавни
институции и частни лица и др.
А.е. 2550, л. 293–389; 86 док.; 1 ян. 1942...17 март 1946 г.; разписки, протоколи, сметки, заявление – ръкоп., печатно; Т. Боров, Гергана Паунчева и др. – С.
За доставена електроенергия; бележки за минимален бюджет на ББИ; за месечните разходи на ББИ
в кооперацията, в която се помещава; за закупени книги; за ремонтни дейности; протоколи от годишни събрания с отчети за дейността, приходите и разходите на ББИ; пощенски разходи за разпращане изданията
на ББИ; относно преведени суми за издания на ББИ; във връзка с отпусната финансова помощ на ББИ;
бележки за заплати на сътрудници на ББИ заявление за откриване на пощенска чекова книжка и др.
А.е. 2550, л. 390–427; 46 док.; 1 ян...9 дек. 1943 г.; бележки, писма, разписки – ръкоп., печатно;
Т. Боров, Гергана Паунчева, Г. Делев и др. – С.
Разходи на ББИ; за ремонтни дейности; с молба да се отпусне първата част от субсидията за ББИ;
за закупуване на книги; сметки за телефон; за почистване помещението на Института; с молба да се отпусне финансова помощ за ББИ; препис от гласувания бюджет на ББИ; възнаграждение на Боров като
директор на ББИ и др.
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А.е. 2550, л. 428–472; 42 док.; 10 ян...30 дек. 1944 г., [1944 г.]; разписки, заповед чернова, писма,
бюджет – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Г. Давидов, и др. – С.
За закупуване на книги; за доставка на въглища; за ремонтни дейности; за пренасяне на книги на
Института; такси за телефонния пост; за назначаване на Димитър Иванчев в ББИ, със сведение за дневното му възнаграждение; с молба да се отпусне сума от субсидията на ББИ; във връзка със заповедта на
министъра на финансите да се спрат помощите за научни цели; относно субсидията на ББИ; с молба в
бюджета за 1945 г. да се предвиди субсидия в размер на 2 500 000 лв. за ББИ; бюджет за 1945 г. и др.
А.е. 2551, л. 1–79; 26 док.; 31 дек. 1944...31 дек. 1946 г.; касова книга, квитанции, разписки, доклад – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Христо Нанев, В. Попова и др. – С.
Със сведения за приходите и разходите на ББИ; за доставка на въглища; доклад от одита на Института; за ремонтни дейности; за канцеларски материали и др.
А.е. 2551, л. 80–96; 17 док.; 5 март...31 март 1945 г.; квитанции, писма, разписки, удостоверение
– ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Е. Златев, Д. Провадалиев, Дирекция на пенсиите и др. – С.
Внесена сума за абонамент; относно дължими вноски на фонд „Пенсии за изслужено време“, във
връзка с предстоящо изплащане на пенсиите; със сведение, че Министерския съвет е одобрил бюджета на
Института; за ремонтни дейности; за платени данъци и такси, дължими от „Елка“ ООД; за закупуване на
канцеларски материали и др.
А.е. 2551, л. 97–272; 22 док.; 2 апр. 1945...26 дек. 1946 г.; квитанции, разписки, вносен лист,
партидна книга, удостоверение, ведомост – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Д. Провадалиев, Н.
Найденов и др. – С.
За закупуване на материали; разходи по етажната собственост; за платени данъци и такси, дължими от „Елка“ ООД и от „Печатар“ ООД; за доставка на въглища; внесена сума за абонамент; за вноски
по фонд „Пенсии за изслужено време“; със сведения за приходите и разходите на ББИ; за заплатите на
служителите при ББИ.
А.е. 2551, л. 273–417; 92 док.; 2 май 1945...17 дек. 1947 г.; ведомости, квитанции, разписки, вносни листове, писма, фактура, удостоверения – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Здравко Хаджиев, Христо Попов, Главна дирекция на статистиката и др. – С.
За заплатите на служителите при ББИ; за закупуване и превоз на материали; за ремонтни дейности; за вноски по фонд „Пенсии за изслужено време“; за платена пътна повинност; със сведения за приходите и разходите на ББИ; със сведение, че Георги Петров Дачев не е задължен с данъци и такси; за платена
такса за телефонен пост и др.
А.е. 2551, л. 418–481; 64 док.; 1 авг...25 окт. 1945 г.; ведомости, квитанции, разписки, вносни
листове, писма, фактура, удостоверения – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Г. Дачев, Д. Провадалиев, Министерство на народното просвещение и др. – С.
За заплатите на служителите при ББИ; за закупуване и превоз на материали; за ремонтни дейности;
за вноски по фонд „Пенсии за изслужено време“; за платена пътна повинност; със сведения за приходите
и разходите на ББИ; за платена такса за телефонен пост; за изразходвана електроенергия; с молба Министерството на пропагандата да им отпусне еднократна помощ в размер на 200 000 лв.; със сведение, че на
ББИ е отпусната еднократна помощ в размер на 200 000 лв. от бюджета на Министерството на народното
просвещение и др.
А.е. 2551, л. 482–565; 82 док.; 1 ноем...31 дек. 1945 г.; ведомости, квитанции, разписки, вносни листове, писма, удостоверения – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Г. Иванчев, Костадинка
Клинчарова и др. – С.
За заплатите на служителите при ББИ; за закупуване и превоз на материали; за ремонтни дейности; за платена пътна повинност; за внесени суми във фонд „Здравна застраховка“; за доставени въглища;
за изразходвана електроенергия и др.
А.е. 2552, л. 1–88; 20 док.; [края на 1945 г.]...26 дек. 1946 г.; писма, проектобюджет, бюджети,
разписки, фактура, ведомости, заповед, бележки – ръкоп., печатно, машиноп.; Т. Боров, Д. Иванчев
и др. – С.
Във връзка с изработването на бюджета за 1946 г., с молба Министерството на народното просвещение да отпусне помощ на ББИ в размер на 2 000 000 лв.; бюджети на Съюза на периодичния печат
в България, на Камарата на народната култура и на ББИ за 1946 г.; платена сметка за доставена вода; за
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заплатите на служителите при ББИ; с покана Никола Михов да вземе участие на редовното годишно събрание на ББИ, със сведения за дневния ред; извлечения от партидна книга; платени вноски за временна
трудова повинност; за сформиране на комисия във връзка с външното оформление на печатните издания.
А.е. 2552, л. 89–180; 89 док.; ян...дек. 1946 г.; разписки, бележки, удостоверения, фактура, квитанции – ръкоп., печатно; Т. Боров, Н. Михов, Хр. Тренков и др. – С.
Относно хонорари и възнаграждения на служители на ББИ; разходи за печат, хартия и др.; за закупуване и пренасяне на книги, за подвързия и др.; със сведение, че Георги Лазаров Георгиев не е задължен
с данъци и такси; за внесени суми в столичната митница.
А.е. 2552, л. 181–278; 97 док.; 4 ян...26 дек. 1946 г.; разписки – ръкоп., печатно; Т. Боров, Богдан
Величков, Ангел Павлов и др. – С.
Във връзка с поддържане и подобрение на имота, сметки за отопление, осветление, вода, застраховки, хигиена, етажна собственост и др.
А.е. 2552, л. 278a–344; 64 док.; 2 февр...31 дек. 1946 г.; ведомости, вносни листове, удостоверения, разписки – ръкоп., печатно; Т. Боров, Г. Дачев, Д. Младенов и др. – С.
За плащане на извънредни разходи на служителите на ББИ; за вноски по фонд „Пенсии за изслужено време“; за внесени суми във фонд „Многодетни семейства“; за платена пътна повинност; за обзавеждане и изработване на картотека; със сведения за платени данъци и такси, дължими от Георги Дачев и др.
А.е. 2552, л. 344a–495; 150 док.; 18 ян...26 дек. 1946 г.; разписки – ръкоп., печатно; Т. Боров, М.
Кьосев, П. Рашков и др. – С.
Относно канцеларски и пощенски разходи, телефонни такси, експедиция и др.
А.е. 2553, л. 1–159; 138 док.; 1945...26 дек. 1947 г.; бюджети, устави, удостоверения, пълномощни, писма, протоколи, декларации, разписки – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Д. Иванчев, и
др. – С.
Бюджети на ББИ за 1945, 1946 и 1947 г.; устав на взаимоспомагателната каса на служителите при
ББИ; удостоверения за платени данъци и такси, дължими от ББИ; бюджетни преписки и др.
А.е. 2553, л. 160–231; 43 док.; февр...31 дек. 1947 г.; ведомости, описи, декларации, протоколи,
писма, щатни таблици, бележки – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Д. Иванчев, Здравка Орешкова и др. – С.
За заплатите на служителите на ББИ; за внесена в БНБ сума; декларации за семейно положение;
протоколи от общи събрания; щатни таблици на служителите при ББИ, със сведения за заплатата, образователния и служебния им ценз; извлечения от Държавен вестник във връзка с бюджета на ББИ.
А.е. 2553, л. 232–304a; 44 док.; 16 ян. 1948...17 ян. 1952 г.; писма, пълномощни, опис, покани,
протокол, сведения, обяснителни таблици, спестовна книжка, бюджет – ръкоп., машиноп., печатно
Т. Боров, Д. Иванчев, Ив. Панчева и др. – С.
С искане ББИ да представи сведения за приходите и разходите си и обяснителна таблица за заплатите на служителите; за получаване на суми от името на Тодор Боров; с покана да присъства на общото
събрание на ББИ; справка за направени разходи; със сведения за разрешените назначения; сведения за отоплението и осветлението на ББИ за периода 1949–1953 г.; таблица за разходите по проектоплана на ББИ
за периода 1949–1953 г.; сведения относно персонала, издръжката и заплануваните издания на ББИ според
проектоплана за 1949–1953 г.; разходи на службата за международен книгообмен; обяснителна таблица за
щатните служители; бюджет на ББИ за 1948 г.
А.е. 2553, л. 305–363; 27 док.; 4 ян...19 окт. 1949 г.; писма, пълномощни, доклад, планове, сведения, обяснителни таблици, бюджетопроект – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Хр. Тренков, Ив.
Панчева и др. – С.
Във връзка с временно наемане на служители в ББИ, със сведение за дневното, месечно и годишно
възнаграждение; със сведение за новия печат на ББИ; разходи за стажантския курс; план за развитието на
стажантски курс за библиотекари; бюджетопроект на служба „Текуща библиографска информация и документация“; мотиви за увеличаването на личния състав на ББИ и др.
А.е. 2553, л. 364–415; 22 док.; 3 окт...26 дек. 1949 г.; окръжно, доклад, бележки, мотиви, бюджетопроект, сравнителни таблици – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Д. Иванчев и др. – С.
Преписка във връзка с изработването на бюджета на ББИ за 1950 г.
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А.е. 2553, л. 416–461; 22 док.; 8 февр...31 дек. 1950 г.; таблици, балансова сметка, мотиви, писма,
изложения, резолюция – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Г. Добрев, Хр. Тренков и др. – С.
Със сведение за длъжностите и заплащането в библиотеките; балансова сметка на ББИ в Българска инвестиционна банка; във връзка с изработването на бюджета на ББИ за 1951 г.
А.е. 2553, л. 462–492; 25 док.; 2 ян...11 дек. 1951 г.; бордеро, писма, бележки, щатни таблици,
докладна записка, разписка – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Г. Михайлов, К. Калайджиева и др. – С.
За внесена сума по сметка в Българска инвестиционна банка; относно приравняване на заплатите
на служителите в ББИ със служителите в другите научни институции; със сведение за съвещание във
връзка с годишните отчети и щатните таблици на библиотекарите; относно проект за отчет на библиотеката; бележки по проектощатната таблица, изработена в КНИК; със сведение за разрешените кредити за
нуждите на службите на ББИ; разходи за закупуване на книги и периодични издания и абонамент; относно
средствата за книгообмен с чужбина и др.
А.е. 2553, л. 493–502; 7 док.; 17 ян...17 юни 1952 г.; пълномощно, таблици, писмо, сведения – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Н. Иванов и др. – С.
За получаване на сума от името на Т. Боров; със сведение за разрешените кредити на ББИ; относно
тримесечен бюджетен план на ББИ, с искане в посочения срок да се представи месечна разбивка на одобрения план за приходите; сведения за планираните разходи на службата за международен книгообмен и
на стажантски курс за библиотекари.
А.е. 2553, л. 502а–508; 5 док.; 4 март...22 юни 1953 г.; писма, справка, бележка, сведения – ръкоп., машиноп.; Т. Боров и др. – С.
Със сведение за разходите по печатането на Книгописа; за данните, които са необходими в исканата писмена справка от ревизионния орган на КНИК; относно фонда „Купуване или постройка на собствена сграда за ББИ“; проект на разходите на службата „Международен книгообмен“ за 1951–1953 г.
А.е. 2553, л. 509–517; 14 док.; 17 авг. 1955...31 дек. 1963 г.; разписка, писма, квитанция, заповед,
предложение, удостоверение – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Стефан Кънчев и др. – С.
Относно хонорар на художник; във връзка с купуването на венец по случай смъртта на Ал. Балабанов; за изменения в проектопостановлението за библиотечното и библиографското дело; за платен
членски внос; за изплащане на хонорари за научни трудове; справка по сметка на Института; за основното
месечно възнаграждение на Тодор Боров като директор на ББИ; във връзка с ликвидацията на доброволния фонд от хонорари на научните сътрудници на ББИ.
А.е. 2553, л. 518–598; 36 док.; б.д.; завещание, разписки, бележки, членска книжка, устав, таблица,
сметка, наредба – ръкоп., чернова, машиноп., печатно; Т. Боров, Тодор Тодоров, Рубен Нардеа и др. – С.
Чернова на завещание, изготвено от Т. Боров за набиране на средства за основаване на ББИ; за
доставени книги; за изразходвана електроенергия; за доставка на дърва и въглища; за лични и веществени
разходи; разходи на службите „Репертоар на българския периодичен печат“ и „Репертоар на българската
книга“; членска книжка за Просветна кооперативна взаимоспомагателна каса; устав на потребителната
кооперация „Периодичен печат“; за хонорари при БАН; със сведение за курсове лекции и упражнения и
хонорарите за тях; за хонорарите, които ще се изплащат от Дирекцията на печата; подробна сметка за издания на ББИ; за длъжностите, заплатите, цензовете и възнагражденията на служителите на ББИ; относно
откриване на пощенска чекова сметка.
А.е. 2554, л. 1–10; 9 док.; 15 юли 1939...1 юли 1940 г.; договори – ръкоп., машиноп., печатно; Т.
Боров – С.
За отдаване под наем на партерен етаж от старата постройка на етажната собственост „Д-р Д. Рашев“.
А.е. 2554, л. 11–171; 7 док.; 1 авг. 1939...11 окт. 1946 г., б.д.; разписки, писма – ръкоп., машиноп.,
печатно; Т. Боров – С.
За получен наем от помещения в старата постройка на етажната собственост „Д-р Д. Рашев“; със
сведение, че наемателите трябва да сключат нов договор за наем.
► Командировки      
А.е. 2555, л. 1–29; 7 док.; 1 авг. 1950...29 окт. 1954 г.; доклади – машиноп.; Н. Николаев, Д. Иванчев, Ценко Цветанов, Искра Михайлова – С.
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Относно служебни командировки в библиотеките в Кюстендил, Плевен, Велико Търново, Шумен,
Димитровград, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Свищов.
А.е. 2556, л. 1–29; 15 док.; 25 окт. 1954...13 юни 1955 г.; писма, резолюция, бележка, програми,
бланки, плик – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и фр. ез.; Т. Боров, ѝ. А. Баби – С., Страсбург, Франция.
Във връзка с международен конгрес на библиотекарите и библиографите в Брюксел и участието на
Т. Боров.
А.е. 2556, л. 30–67; 28 док.; 16 авг...5 ноем. 1956 г.; писма, бележки, билети, пликове – ръкоп.,
машиноп., печатно, бълг. и рус. ез.; Ас. Хаджиолов, П. Зарев, Т. Боров, Т. Павлов и др. – С.
Във връзка с посещение на Т. Боров в СССР с делегация на БАН; самолетни билети до Москва и
Киев; билети за жп транспорт до Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия; билети за театър, филхармония
и цирк; бележка с телефони на българското посолство в Москва и на Алексиев.
А.е. 2556, л. 68–69; 2 док.; 26 [септ.] 1957 г., б.д.; билети – печатно, чешки ез.; Чешка филхармония, Чешки авиолинии – Прага.
За концерт на Чешката филхармония; за пътуване до София.
А.е. 2556, л. 70–262; 31 док.; 28 авг. 1957...10 ноем. 1959 г., б.д.; писма, програми, бележки, доклади, билети, плик – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., рус., нем. и полски ез.; Т. Боров, Хр. Тренков,
В. Трайков и др. – С.
Във връзка с участието на Т. Боров в международна библиографска конференция във Варшава;
доклад на Веселин Трайков за командировка във Варшава на 25-та Международна федерация за документация.
А.е. 2556, л. 263–264; 2 док.; 30 юли 1958 г.; открити листове – машиноп., печатно, унг. и фр. ез.
Посолство на Унгария – С.
За транзитно преминаване през Унгария.
А.е. 2556, л. 265–300; 22 док.; 31 май 1958...29 февр. 1960 г.; билети, сметки, адресна карта, визитна картичка, бележки – ръкоп., печатно, бълг., и нем. ез.; Т. Боров, Маргарете Колхоф, Паркхотел
и др. – С., Лайпциг, Берлин, Ваймар, Германия.
Материали във връзка с командировка на Т. Боров в Германия.
А.е. 2556, л. 301–322; 20 док.; 17 юни...26 юни 1958 г.; билети, сметки, бележки, изрезка от вестник – ръкоп., печатно, бълг. и ср. ез.; Югославски аеротранспорт, Т. Боров и др. – Белград.
Материали във връзка с командировка на Т. Боров в Югославия.
А.е. 2556, л. 323–377; 36 док.; 28 май 1959...29 юли 1961 г., б.д.; билети, сметки, изложение, писма, предложение, заповед, бележки – ръкоп., печатно, бълг. и румън. ез.; Югославски аеротранспорт,
Т. Боров, В. Трайков, Г. Гълъбов, Г. Паунчев и др. – С., Букурещ.
Материали във връзка с командировка в Румъния.
А.е. 2556, л. 378–382; 5 док.; 12 февр...29 юни 1960 г.; предложение, писмо, план, съобщение –
ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Г. Ганев – С.
Във връзка с гостуването в България на проф. Хорст Кунце.
► ЮНЕСКО
А.е. 2557, л. 1–32; 15 док.; септ. 1950...4 юли 1956 г.; послание, писма, бележки, списъци, сведения, пликове – машиноп., ръкоп., бълг. и фр. ез.; Ж. А. С. Робертсон, Хр. Тренков, Дж. Ууд, Д. Братанов – Париж, Ню Йорк, С.
Послание на главния директор на ЮНЕСКО до Сдружението на британските библиотекари по случай 100-годишнината на първия британски закон за масовите библиотеки; относно дейността на ЮНЕСКО
в областта на библиографията, със сведения, за проведена конференция; със сведения за овакантени библиотекарски длъжности в Секретариата на Обединените народи; списък на членовете на Националната
комисия за ЮНЕСКО на НРБ и предложение за конституиране; относно книгообмена между Държавна
библиотека „В. Коларов“ и Конгресната библиотека във Вашингтон; със сведения за същността, целите и
устройството на ЮНЕСКО и списък на държавите членки.
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А.е. 2557, л. 33–91; 22 док.; 9 май 1957...30 дек. 1963 г.; писма, бележки, отчет, покана, брошура
– машиноп., ръкоп, печатно, рус., бълг. и фр. ез.; П. Федосеев, Хр. Тренков, Жак Хаве, Н. Кафтанджиев – [Москва], Париж, С.
Открито писмо с възражения против антисъветската пропаганда, която се допуска в изданието на
ЮНЕСКО „Съвременна социология“; със сведения за овакантена библиотекарска длъжност – специалист
II и описание на поста; във връзка с проект за взаимна оценка на културните ценности на Изтока и Запада;
относно заседание на националната комисия за ЮНЕСКО; отчет за дейността на националната комисия
за ЮНЕСКО на НР България през 1960 г.
А.е. 2557, л. 92–188; 16 док.; 28 окт. 1960...18 ноем. 1963 г.; доклади, резолюции, студия, статии
– машиноп.; Н. Кафтанджиев, З. Петкова, Т. Боров – С.
Относно необходимостта България да участва във важни текущи международни библиографии;
бележки по доклад на Кафтанджиев; „Текущи международни библиографии, публикувани или подпомагани от ЮНЕСКО“; „България в международните библиографски справочници“; относно проектоплан за
дейността на библиографската комисия към Националната комисия за ЮНЕСКО.
б.м.

А.е. 2557, л. 189–190; 2 док.; б.д.; делегатски карти – машиноп., печатно, бълг. и фр. ез.; б.а. –

Със сведение, че Т. Боров е делегат на IV конференция на Европейската национална комисия за
ЮНЕСКО.
► Библиографски бележки
А.е. 2558, л. 1–20; 12 док.; 22 ян. 1940...18 март 1942 г.; бележки, инструкция – ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Зденек Тоболка – [С.], б.м.
Относно изработването на правила за описване на книги; библиографски бележки; за изработване
на азбучен каталог на Пруската библиотека.
А.е. 2558, л. 21–76; 35 док.; 20 март 1943...1945 г.; бележки, списание, таблици, описи, писмо,
статия – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., нем., фр. и рус. ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, Ан. Югов, б.
а. – С., б.м.
Библиографски бележки; бр. 21 и 22 на списание БИА, със статии в памет на цар Борис III; със
сведения за изданията на класиците на марксизма-ленинизма; разпределение на излезлите книги в България след 9 септ. 1944 г.; опис на някои прогресивни издания, излезли в България и в чужбина в периода
1923–1939 г.; статия на Антон Югов „Как се дойде до 9 септември“, публикувана във в. „Работническо
дело“; разпределение на излезлите книги в България през 1945 г.
А.е. 2558, л. 77–150; 30 док.; 28 ян...26 окт. 1946 г.; бележки, списъци, писма, таблици – ръкоп.,
машиноп.; Т. Боров, Добрин Василев, Ив. Пенчев, б.а. – С., б.м.
Относно картотеката на текущия периодичен печат; статистика за най-четените чужди автори;
разпределение на излезлите книги в България през 1946 г.; със сведение за изданията на класиците на
марксизма-ленинизма.
А.е. 2558, л. 151–194; 25 док.; 25 ян. 1947...1948 г.; бележки, инструкция, правила, писма, статия, таблици – ръкоп., машиноп., бълг., англ., нем., фр. и рус. ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, Езерска,
б.а. – С., б.м.
Библиографски бележки; във връзка с библиографския указател „Маяковски в България“; инструкция за авторите на статии за научните издания на Съюза на научните работници; относно библиография на
английска литература в превод на български език; правила за описване на книги в народните библиотеки
разпределение на излезлите книги в България през 1947 и 1948 г.; със сведение за изданията на класиците
на марксизма-ленинизма; „Библиотекознанието и книгознанието на прав път“; относно библиография за
Любен Каравелов.
А.е. 2558, л. 195–297; 66 док.; 11 ян...28 дек. 1949 г.; бележки, отчет, писма, докладна записка,
таблици, резолюции – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Хр. Тренков, К. Бобчев, б.а. – С., б.м.
Със сведения за получени книги от чужбина и тяхното разпределение по библиотеките; относно
голяма Ботева библиография; за биобиблиография на Димитър Благоев; относно библиографски сведения
за Иван Цанкар; във връзка с подготовка на изложба по повод 32 г. от ВОСР; със сведения за публикации
за Сталин на български език; таблица на общия и среден тираж на книгите за периода 1944–1949 г.; от296

носно подготовката на представителна българска изложба в Лондон; препоръчителен списък „От Сталин
и за Сталин“; със сведения за библиографско сътрудничество със СССР; издания на класиците на марксизма-ленинизма в България през 1949 г.; библиография за Ленин в превод на български език (1917–1949 г.);
със сведения за съветска художествена и научна литература в превод на български език (1917–1949 г.).
А.е. 2559, л. 1–240; 158 док.; 3 ян...19 дек. 1950 г.; бележки, писма, докладни записки, статии,
таблици, брошура, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., рус., фр. и нем. ез.; А. Езерска, Т.
Боров, Хр. Тренков, б.а. – Москва, С., б.м.
По библиографски въпроси; във връзка със статия за завещанието на Петър Велики; със сведения
за книжната продукция през 1949 г.; резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; „Чужденците за делото на др. Георги Димитров“; със сведения за съветски книги, преведени и издадени на български език (1944–1950 г.); за броя и тиража на излезлите книги в България през
1949 и 1950 г.; за издания на история на Всесъюзната комунистическа партия; за издания на класиците на
марксизма-ленинизма през 1950 г.; за разпределението на излезлите книги в България през 1950 г.; „Организация на библиотечното дело в СССР“; класификация на статиите от по-важните списания у нас след
1944 г., отразени в каталога при ББИ 1950 г.; библиография на материали от и върху Сталин, излезли след
октомври 1950 г.
А.е. 2559, л. 241–350; 95 док.; 5 ян...25 дек. 1951 г.; бележки, писма, докладни записки, библиографски справки, правила, таблици, заемни бележки, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно; Т.
Боров, Хр. Тренков, Ст. Икономов, б.а. – С., б.м.
Със сведения за тиражите на излезли книги в България; във връзка с цялостното прочистване на
библиотечните фондове от фашистка и идеологически вредна литература; резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; библиографски материали върху Априлското
въстание; със сведения за преводни книги, издадени в България (1944–1950 г.); за Словенския биографски речник; правила за описване на статии и други материали от периодични издания и сборници; със
сведения за разпределението на излезлите книги в България през 1951 г.; списък на изданията на ББИ
през 1951 г.
А.е. 2559, л. 351–541, 90 док.; 10 ян...23 дек. 1952 г.; статии, бележки, писма, изложения; резолюции – ръкоп., машиноп., бълг. и рус. ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, Д. Бошнаков, б.а. – С., б.м.
Резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; във връзка с
честването на 100-годишнината на Гогол, Боров да изготви научно съобщение „Гогол в България“; статистика на българската книга; справка за награждаване с Димитровска на града за 1951 г.; „Гогол в България“;
относно цената на откупената от Софийския университет библиография на статии от българския юридически печат; „Един голям приятел на България за личността на другаря Димитров“; библиографска справка
върху съветската социалистическа култура; „Ленин и Сталин за печата“; бюлетин на Съюза на турските
библиотекари; във връзка с Годишника на ББИ.
А.е. 2560, л. 1–234; 43 док.; 9 март...25 дек. 1953 г.; статии, бележки, писма, докладни записки,
библиографски справки, телеграма, брошури, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем.
ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, Вес. Трайков, б.а. – С., б.м.
Резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; библиографска справка на тема „Съпротивително движение в Пиринския край 1941–1944“; библиография „Материали
за историята на българската библиография“; резюме на материали от чужди периодични издания, постъпили в библиотеката на ББИ; „Методика на препоръчителната библиография“; „Методика на специалната
библиография“; месечен библиографски бюлетин за депозираните книги и периодични издания в ББИ;
препоръчителна библиография „Христо Смирненски“ и „Освобождението на България“; статистически
анализ „Българската книга след девети септември“.
А.е. 2560, л. 235–387; 10 док.; [1953 г.]; статии – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
„Сталин на български“; „Сталин в България“; „Сталин в България до девети септември“; „Сталин
в България след девети септември“; „Произведенията на ѝ. В. Сталин“.
А.е. 2560, л. 388–434; 26 док.; 27 я...28 дек. 1954 г.; статии, бележки, библиографски справки,
докладни записки – ръкоп., машиноп.; Вес. Трайков, Н. Николов, К. Костов – С.
Резюмета на материали из списанията, получавани в ББИ; на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; библиографска справка на тема 83-годишнината на Парижката комуна; библиография за Гаврил Кацаров; със сведение за трудовете, издадени от ББИ през 1954 г.
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А.е. 2561, л. 1–198; 54 док.; 29 ян...31 дек. 1955 г.; бюлетини, статии, бележки, библиографии,
писма – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., нем., рус. и рум. ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, Х. М. Барнес и
др. – С., Париж.
„На библиографска вахта“; относно „Индекс транслационум“; „Към методиката на специалната
библиография“; библиография на немските поети, преведени на български език; резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; библиографско-статистическа справка върху
произведенията на Иван Вазов; „За някои задачи на държавната библиография в СССР“; проектотематичен план за 1956 г.; „Ревизията на правилата за описване в Съветския съюз“; общ каталог на печатните
книги в Британския музей; „Някои извори на съвременната биография“; препоръчителна библиография по
библиотечно дело и библиография.
А.е. 2561, л. 199–327; 44 док.; 11 ян...22 дек. 1956 г.; бележки, писма, договор, статии, справка,
проспект – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и рус. ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, Искра Михайлова и
др. – С., Москва.
По въпроси, свързани с личния състав на ББИ; договор с автор във връзка със сборника „100 години от рождението на Димитър Благоев“; резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и
„Нордиск Тидскрифт“; с данни за преводите на българска художествена литература на чужди езици; за
прекратяване трудовия договор на Блаже Блажев; справка за издадените след 1944 г. у нас, в СССР и в   
народно-демократичните страни постановления и други официални документи за библиотечното и библиографското дело; „Нещо за библиографската информация у нас“; „Библиографические издания и печатные
карточки“.
А.е. 2561, л. 328–499; 43 док.; 1 ян. 1957...18 юни 1958 г.; бележки, писма, статии, библиографии
– ръкоп., машиноп., печатно; бълг., рус. и нем. ез.; Т. Боров, Хр. Тренков, М. Кадънкова-Радославова
и др. – С., Лайпциг, Германия.
По библиографски въпроси; резюмета на статии, публикувани в сп. „Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; „Единни правила за описание на печатни произведения в масовите библиотеки“;
„По-значителни трудове на българската библиография“; „Микрофилмът и приложението му в библиотеките“; „Библиография русской библиографии“; проекторешение на съвещанието на научни работници и
специалисти за организиране на служба за научна и техническа информация и документация; „Художествената литература в България за периода 1944–1957“; „Перспективно развитие на библиографското дело в
НР България“; списък на трудовете на акад. Владимир Георгиев.
А.е. 2562, л. 1–113; 35 док.; 29 ян...22 дек. 1958 г.; бележки, писма, докладна записка, статии –
ръкоп., машиноп., бълг., рус. и нем. ез.; Вес. Трайков, Т. Боров, Хр. Тренков, Татяна Киркова и др.
– С., Лайпциг, Германия.
Със сведения за проведеното профсъюзно събрание в ББИ; резюмета на статии, публикувани в сп.
„Библиотексбладет“ и „Нордиск Тидскрифт“; относно труда на Хр. Тренков „Специална библиография“;
издателски план за 1960–1962 г.; със сведение за статистиката на печата; справка за структурата на Всесъюзната книжна палата; „Пропагандиране на българската книга в чужбина през 1958 г.“; „Важен справочник за НР България“; „Библиографската дейност в България“; „Научната и техническа информация и
документация у нас“; „Международното книгозаемане“.
А.е. 2562, л. 114–181; 32 док.; 23 март...4 дек. 1959 г.; бележки, статии, писма, докладна записка, библиография – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и фр. ез.; Вес. Трайков, Т. Боров, Хр. Тренков,
Цветана Йончева и др. – С.
Превод на статията на Небойша Лазаревич „Професор Тодор Боров в Югославия“; относно състояние и бъдещи задачи по изработването на Репертоара на българската книга; във връзка с раздаване на
Димитровски награди за трудове и постижения в областта на науката и изкуството; във връзка с рецензия
на труда на акад Ив. Буреш и проф. Ас. Лазаров „Вредните насекоми за селското и горското стопанство в
България“; резюме на материала в сп. „Библиотексбладет“; български музикален книгопис; слово на Георги Михайлов Добрев от трибуната на Народното събрание 1959 г.
А.е. 2562, л. 182–200е; 15 док.; 29 февр...3 дек. 1960 г.; бележки, статии, докладна записка, научни съобщения, библиография – ръкоп., машиноп.; Хр. Тренков, Вес. Трайков, Т. Боров, Искра
Михайлова и др. – С.
„Пълнота на депозирането“; „Спазване стандарта за библиографските данни при издателското оформяне на книгите“; „Бележки по държавната антикварна търговия“; относно библиографски указател
„История на България“; със сведение за издания на произведенията на Иван Вазов; резюме на материала в
сп. „Библиотексбладет“; класификационна схема на ББИ.
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А.е. 2563, л. 1–441; 1 док.; 1961 г.; анотиран указател – машиноп.; б.а. – С.
„Библиография на българската библиография 1852–1960“.
А.е. 2563, л. 442–573; 9 док.; 16 февр...окт. 1961 г.; бележки, статия, писмо, бюлетин – ръкоп.,
машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Ек. Сарафова, Т. Боров, Ангелова и др. – С., Щутгарт, Германия.
Относно препис на библиографията на Георги Караславов; по библиографски въпроси; „Проучване върху обучението и положението на документаторите“ от Зигмунт Майевски; реферативен бюлетин на
по-важни статии от чужди библиотечни списания.
А.е. 2564, л. 1–181; 39 док.; 14 март...28 дек. 1962 г.; бележки, статии, библиографии, докладни
записки, бюлетин, указател, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., рус., румън., нем. и англ.
ез.; Т. Боров, Ст. Кънчев, Вес. Трайков, Искра Михайлова и др. – С.
Библиографска справка на тема „Руски дореволюционни дейци“; „Проблеми на българската текуща библиография“ и мнения за същия доклад; „Насоки по организацията, устройството и методиката на
справочно-библиографската работа във вузовските библиотеки“; бележки към двата увода към Репертоар
на българския периодичен печат; отпечатък от „Романославика“; относно авторското оформяне на Репертоара на периодичния печат; „Въпроси на справочно-библиографското обслужване“; анотиран библиографски указател „Български периодичен печат 1844–1944“.
А.е. 2564, л. 182–211; 6 док.; 18 март 1963...1964 г.; докладна записка, библиография, статии,
план, бележки – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., фр. и нем. ез.; Т. Боров, Зорница Петкова, б.а. – С.,
Лайпциг, Германия.
Относно беседата на К. Калайджиева за впечатленията ѝ от библиотеките в Англия; „История на
библиотеките“; „Национални организации“; „Лев Николаевич Толстой и България“; библиографски план
на библиотеките в ГДР; за съветската художествена литература в България.
А.е. 2564, л. 212–320; 15 док.; 11 ян. ...окт. 1965 г.; бележки, библиографии, статия, писмо – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Ив. Цолов, б.а. – С.
По библиографски въпроси; „Рецензии за съветска художествена литература“; „Художествена
литература за Съветския съюз“; „Книги, статии, изказвания за Съветския съюз“; „Захарий Княжески“;
„Нужна е грижа за библиографията на марксистко-ленинската литература“; „Руско- български културни
отношения“; „Сергей Есенин в България“.
А.е. 2564, л. 321–350; 14 док.; март...28 дек. 1966 г.; протокол, предложения, писма, бележки,
доклад – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, М. Въжарова, К. Калайджиева – С.
От заседание на библиографската секция към Народна библиотека; във връзка с издаването на Репертоара на българската книга; относно състоянието и предстоящите задачи по Репертоара на българската книга.
А.е. 2564, л. 351–391; 27 док.; 17 февр...дек. 1967 г.; бележки, протокол, предложения, статия,
адреси – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., чешки, нем., румън. и полски ез.; Т. Боров, Л. Атанасов
и др. – С.
По библиографски въпроси; от съвещанието за обсъждане на някои проблеми на подготвяния за
печат „Репертоар на българската книга“; бележки от съвещание по редактирането на Репертоара; „Библиография на славянското литературознание“; адреси на учени слависти от Чехия, Австрия, Германия,
Румъния, Полша.
А.е. 2564, л. 392–438; 18 док.; 24 февр...24 дек. 1968 г.; писма, договор, бележки, статия – ръкоп.,
машиноп., печатно; Т. Боров, К. Калайджиева, П. Гочева – С.
Във връзка с отпечатването на „Репертоар на българската книга“; договор за отпечатване на том I
на Репертоара; по библиографски въпроси; със сведение за създаването на самостоятелен институт за библиография в България; с искане Боров да напише нов предговор към том I на Репертоара на българската
книга; със сведение за сроковете за предаване на ръкописа на Репертоара от съставителите Цв. Йончева и
М. Въжарова на редактора Т. Боров.
А.е. 2564, л. 439–479; 17 док.; 15 ян...9 дек. 1969 г.; писма, бележки, план, предговор – ръкоп.,
машиноп., печатно; П. Гочева, Т. Боров, К. Калайджиева – С.
Във връзка с отпечатването на „Репертоар на българската книга“; тематичен план за изданията за
1970 г. на държавно издателство „Наука и изкуство“; предговор към том I на „Репертоар на българската
книга“.
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А.е. 2565, л. 1–99; 26 док.; 3 ян...17 юни 1970 г.; докладни записки, бюлетин, писма, бележки,
изказвания, план, каталог – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и рус. ез.; Т. Боров, К. Калайджиева,
Ф. Гинев – С.
Относно отпечатването на „Репертоар на българската книга“; вътрешен осведомителен бюлетин на
Народна библиотека „Кирил и Методий“; с мнение за предговора от Боров за Репертоара; материали от
заседанията на Научния съвет на НБКМ; с молба да му се изплати цялата сума по договора за извършената редакция на Репертоара; тематичен план за 1970 г. на издателството на БАН; с покана да присъства на
заседание на Научния съвет на НБКМ, със сведение за дневния ред на заседанието; каталог на издателство
„Наука и изкуство“.
А.е. 2565, л. 100–287; 37 док.; б.д.; доклади, статии, инструкция, предложение, библиографии,
бележки – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, б.а. – С.
За бърза подготовка за печат на том I на „Репертоар на българската книга“; относно състоянието
на Репертоара и мероприятия за неговото окончателно завършване и издаване; „Как бе изработен Репертоарът на българската книга“; за подбора в ретроспективната национална библиография „Репертоар на българската книга“; за изработването на предметен показалец към Репертоара; „Българската печатна книга до
Девети септември 1944 г. и нейното библиографско покритие“; кратка справка за принципите на подбора
в Националната библиография; относно описанието на книгите; по библиографски въпроси.
А.е. 2565, л. 288–499; 29 док.; б.д.; статии, библиографии, бележки, доклад, таблица, списъци,
предложение – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Ц. Матеева, б.а. – С.
Относно определението, вида и формата на биографиите; „Основни справочни източници“ с автор
Луис Шорс; за представките в немския език; „Библиотечното дело и библиографията в светлината на труда
на ѝ. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието“; за организацията и дейността на книжната
статистика в СССР; проектотаблици за годишно статистическо разработване на цялата печатна продукция;
статистически данни за тиража на периодичния печат; „Справочно-библиографската и информационна работа в научните библиотеки“; списък на книгите, които ББИ предава на читалището в с. Байлово, Софийско; „Културно-масовата работа в научните библиотеки“; съдържание на книгата „Армията на съпротивата
в България“; списък на книги по общински бюджет и финанси; за организиране набавянето на книги в
обществените библиотеки и за контрол върху набавянето.
А.е. 2566, л. 1–68; 62 док.; б.д.; бележки – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров,
б.а. – [С.].
По библиографски въпроси; относно Index translationum.
А.е. 2566, л. 69–143; 4 док.; б.д.; изследване – машиноп.; [Ангел Грамчев] – б.м.
Част от монографията му „Принос към историята на БКП във Врачанско“; допълнение към книгата и обяснителни бележки.
А.е. 2566, л. 144–272; 11 док.; б.д.; статии, бележки, известие, резолюция – машиноп., ръкоп.;
Ив. Цолов, Т. Боров – С.
„Належащи библиотечни проблеми“; бележки към изследване; „Материали по историята на българската библиография до Освобождението“; „Съветската литература в борба за мир и демокрация против
подпалвачите на война“; „Всекидневно да подпомагаме читателите при изучаване живота и дейността на
Великия Сталин“; със сведение за квалификационен семинар за библиотекарите от научните библиотеки;
„Обслужване на читателите в големите научни библиотеки у нас“.
А.е. 2566, л. 273–374; 21 док.; б.д.; доклади, справка, библиографии, статии, азбучен показалец
– машиноп., ръкоп., бълг., рус. и нем. ез.; Т. Боров, б.а. – С.
Относно ръкописа „Медицинската библиография в помощ на научните работници“; във връзка с
проектопостановлението за по-нататъшното развитие на българската наука и за повишаване нейната роля в
социалистическото строителство; „Читалищното дело в България“; относно представянето на българската
литература в списание „Иностранная литература“; „Българска художествена литература на чужди езици“;
със сведение за братя Гологанови; „Библиографският формализъм и мерки за преодоляването му“; във връзка с разширяването на книгообмена с Полша; със сведение за Всесъюзната книжна палата – най-големия
библиографски институт в СССР; азбучен показалец на произведенията на Елин Пелин, включени в т. I–X.
А.е. 2566, л. 375–532; 155 док.; б.д.; бележки – ръкоп.; Т. Боров, Хр. Тренков, б.а. – б.м.
По библиографски въпроси, с различна тематика.
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А.е. 2566, л. 533–716; 135 док.; б.д.; бележки – ръкоп., бълг., рус., англ., нем. и испански ез.; Т.
Боров, Хр. Тренков, б.а. – б.м.
По библиографски въпроси, с различна тематика.
А.е. 2566, л. 717–876; 133 док.; б.д.; бележки – ръкоп., бълг., рус. и нем. ез.; Т. Боров, б.а. – б.м.
По библиографски въпроси, с различна тематика.
►Чествания, изложби, конференции
А.е. 2567, л. 1–340; 17 док.; 12 март 1957, 15 март 1957, 1957 г.; съобщения, резолюция, докладна
бележка, тезиси – ръкоп., машиноп., бълг. и рус. ез.; Т. Боров, Б. Симов, Димитър Талев – С., б.м.
Относно заседание за обсъждане тезисите на докладите на социалистическите страни, които ще се
изнесат на конференцията по издателското дело в Лайпциг; с мнение за материалите във връзка с конференцията; тезиси на докладите.
А.е. 2568, л. 1–201; 47 док.; 1949, б.д.; молба, съобщения, планове, тезиси, справка – ръкоп., машиноп.; Л. Ханджиев, Т. Боров, Д. Алексиева, Ц. Матеева, Хр. Тренков, В. Трайков – С.
Относно евентуална сесия, посветена на проблемите на библиотековедението в СССР; датата на
сесията за библиотечното дело в СССР; доклади на сесията за библиографията в СССР; доклад на Т. Боров
пред софийски библиотекари; цитирания на В. И. Ленин, брой ученици в начални и средни училища.
А.е. 2569, л. 1–42; 23 док.; 1947... 12 окт. 1956 г.; покани, бележки, списък, пропуски, програма,
тематична структура – ръкоп., машиноп., печатно; Всенароден комитет за честване на 70-годишнината на Елин Пелин, Т. Боров, Л. Стоянов – С.
Честване на 70-годишнината на Елин Пелин; допълнителен доклад за Всесъюзната книжна палата; конференция, посветена на Елин Пелин; заседание по повод една година от смъртта на Елин Пелин;
месец на българо-съветската култура; поканени лица за вечерта на библиотечните работници; изложба „60
години революционен социалистически и комунистически печат“; площад „9-ти септември“ в деня на 1
май; литературно-музикална част по повод 10-годишнината от 9 септември; къща-музей „Васил Коларов“.
А.е. 2570, л. 1–6; 6 док.; юни 1950 г.; програма, доклад – ръкоп., машиноп.; комитет за честване на 100-годишнинато от рождението на Иван Вазов, Т. Боров, Д. Иванчев – С.
За честване на 100-годишнината от рождението на Иван Вазов; участието на ББИ в честването на
100-годишнината от рождението на Иван Вазов.
А.е. 2571, л. 1–76; 59 док.; 1955 г.; писма, телеграми, доклад – ръкоп., машиноп., печатно, бълг.,
чеш., фр., ср., нем., англ., китайски и рус.ез; Университетска библиотека – Париж, Институт за
специализация и усъвършенствания на лекарите, Немска библиотека, Национална библиотека –
Пекин, Т. Боров – Париж, Прага, С., Белград, Лайпциг, Пекин.
С поздравления по случай 10-годишнината на ББИ; „10 години ББИ“.
А.е. 2572, л. 1–23; 20 док.; 26 окт. 1951 г., б.д.; разходи, обяснения, мотиви – ръкоп., машиноп.,
печатно; Т. Боров, Хр. Тренков, Н. Буссе, В. Трайков – С.
За изложба „100 години българска библиография“; кредити, предвидени за издания и задачи на
института; проектобюджета за 1952 г.
А.е. 2573, л. 1–4, 3 док.; 10 дек.–11дек. 1958 г.; молба – ръкоп., машиноп.; Г. Михайлов В. Трайков – С.
За написване на статия на тема „ДБВК и ББИ“ по повод 80 години ДБВК; тържеството на ДБВК.
А.е. 2574, л. 1–161; 15 док.; 10 дек.–11 дек. 1958 г.; съобщения, план, библиография, списък – ръкоп., машиноп.; Е. Стайков, – С.
Относно изложба, посветена на 60 години от основаването на БКП; официалните лица на НРБ.
А.е. 2575, л. 1–3; 3 док.; 17 февр...14 март 1950 г.; съобщения – ръкоп., машиноп., бълг. и англ.
ез.; Конгресна библиотека, Т. Боров, Хари Крулд – Вашингтон, С.
Относно 150-годишнината на Конгресната библиотека.
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А.е. 2576, л. 1–39; 14 док.; 18 апр...27 септ. 1961 г.; покани, програма, писма – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг., нем. и рус. ез.; Немска държавна библиотека – Берлин, С.
Относно отбелязването на 300-годишнината на Немската държавна библиотека.
► Книгообмен и сведения за библиотекарите в страната
А.е. 2577, л. 1–176; 147 док.; 11 май 1940, б.д.; писма, бележки, молби – машиноп., ръкоп., печатно, бълг., фр. и нем.ез.; Т. Боров – С. до Хармс, Българска земеделска кооперативна банка, В.
Николаев, А. Пауст, Софийска телефонна станция, Министерство на пропагандата, Американски
пансион, Д. Ников – Кил, Германия, С., Рим, Лайпциг, Германия, Ловеч, Пловдив.
Със сведения за обмен на книги, възстановяване на телефонен пост на ББИ; отпускане на хартия,
доставяне на книги от САЩ, заемане на библиотекарско място, служебни въпроси.
А.е. 2578, л. 1–214; 214 док.; 23 ян. 1946 г., б.д.; писма, бланки – ръкоп., машиноп, печатно; Т.
Боров – С. до Университетска библиотека, Народна библиотека, Народно читалище „Напредък“,
Институт за защита на растенията, Ветеринарно-медицински факултет – Варна, Пловдив, Свищов,
Лясковец, С.
Със сведения за библиотеките в страната.
А.е. 2579, л. 1–162; 130 док.; 1948 г.; писма, служебни бележки, библиография – ръкоп., машиноп, печатно, бълг., англ., нем., фр., рус. и полски ез.; Т. Боров, Хр. Тренков – С. до В. Вълчев, ѝ. Ганс,
Легацията на Албания, де Пинто, Е. Дамиани, А. Брош – С., Виена, Лондон, Брюксел, Рим, Краков,
Полша, Букурещ.
Във връзка с издирване на библиографски данни за живота и поезията на Х. Ботев по повод издание, посветено на 100-годишнината от рождението му.
А.е. 2580, л. 1–321; 317 док.; 27 ян. 1940 г., б.д.; писма, телеграми, молби, бележки, удостоверение, докладна записка, съобщения, заповед – ръкоп., машиноп, печатно, бълг. и нем. ез.; Съюз
на българските писатели, Б. Йоцов, Немска библиотека, фонд „Нашата конница“, Н. Николаев, Р.
Райчев, Читалище „Наука“, Министерство на пропагандата, Т. Владигеров, Б. Божинова, Панчева,
С. Гановски – С., Лайпциг, Свищов до Т. Боров, ББИ – С.
Относно разпространението на българската книга; благодарности за изпратени поздравления; изпращане на книги; благодарности за изпратени публикации; издаването на юбилеен сборник; изпратен
каталог на книги от читалищна библиотека; получаване на хартия; адресник на библиотеки в чужбина;  
заседания; централизацията на библиотеките в страната.
► Сътрудничество със сродни институции
А.е. 2581, л. 1–40; 43 док.; 20 май 1948 г.; писма, съобщения, молби списъци – ръкоп., машиноп,
печатно; М. Сираков, Т. Боров – Пловдив, С., до Т. Боров, Народна библиотека – Търново – С., Велико Търново.
Относно материали в Народна библиотека – Пловдив; ползване на материали във връзка  честванията по повод 100-годишнината от рождението на Хр. Ботев; Ботеви листове.
А.е. 2582, л. 1–92; 47 док.;. 1946 г., б.д.; писма – чернови, ръкоп., машиноп., печатно, англ. ез.;
Т. Боров – С. до Университетска библиотека, Станфордски университет, Ралф Мун – Калифорния,
САЩ.
Относно ББИ.
А.е. 2582, л. 93–225; 77 док.;. 1946...1947 г.; писма – чернови, ръкоп., машиноп., бълг. и англ.
ез.; Т. Боров – С. до Виктория и Алберт музей, Британски музей, Народна библиотека, Кралска
библиотека, Унгарска библиотека, Леон Саваджан, Ленинградска държавна библиотека – Лондон,
Варшава, Упсала, Швеция, Стокхолм, Будапеща, Париж, Ленинград (дн. Санкт Петербург, Русия).
Относно ББИ, служебни въпроси.
А.е. 2583, л. 1–66; 51 док.; 21 апр. 1948 г., б.д.; докладни записки, съобщения – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и рус. ез.; Т. Боров, В. Кузменко, Ст. Икономов, Хр. Тренков – С., Москва.
Относно сътрудничество със сродни институции; книгообмен.
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А.е. 2584, л. 1–87; 18 док.; 1897...1952 г., б.д.; история, правилници, предложение – ръкоп., машиноп.; Хр. Тренков, Ц. Матеева – С.
На военното училище; библиотекарска правоспособност; организация на архивите при учрежденията, обществените организации и предприятията в НРБ; използване библиотеката на ББИ; научно-техническите библиотеки; Университетска библиотека; разпределение на депозитните материали.
А.е. 2585, л. 1–169; 51 док.; 21 апр. 1948 г., б.д.; бюлетин, съобщение, протоколи, проучване,
учебни програми, доклади – ръкоп., машиноп., печатно, бълг., нем. и рус. ез.; П. Йонкова, М. Генова,
Дж. Бон, Г. Добрев – Берлин, С., Варшава, Ню Джърси, САЩ.
Относно обучението и положението на документаторите; теория и практика при документална
работа; възможности за автоматизация в Конгресната библиотека, САЩ; подготовка за работа в научната
документация; подготовката на научния информатор.
► Сто години периодичен печат
А.е. 2586, л. 1–29; 35 док.; 5 дек. 1946...17 ноем. 1947 г.; съобщения, таблица, протоколи, молба
– ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Ц. Цветанов, Ил. Казасов, книгоиздателство „Бисер“, книгоцентрала „Средец“, издателство „Нова литература“, Ив. Пенков, Ф. Чипев, Върбанов, Ст. Станчев
– С.
Относно полиграфическото оформление на изданията; свикване на комисия относно полиграфическото оформление; изпратена книга за преоценка на бележки; издадени книги, преоценка на книги.
А.е. 2587, л. 1–48; 6 док.; март 1949 г., б.д.; инструкции, правила – ръкоп., машиноп.; служба
„Репертоар на българския периодичен печат“ – С.
За библиографски описания на периодични издания.
А.е. 2588, л. 1–116; 46 док.; 14 февр. 1951 г., б.д.; статистически данни, бюлетин, протестна записка, бележки, класификационна схема, изложение – ръкоп., машиноп.; Хр. Тренков, отдел „Текуща библиография“, Д. Иванчев, В. Трайков – С.
Относно книги и списания; статии от периодика; заглавие на ново периодично издание; предговора към Бюлетина; разпределение на статиите; използването на библиографския бюлетин на Румъния.
А.е. 2589, л. 1–78; 13 док.; 14 февр. 1951 г., б.д.; брошура, правилник, доклад, структура, бележки, инструкция, слово – ръкоп., машиноп., печатно; Цв. Тренева, З. Орешкова, Ц. Цветанов, Д.
Иванчев, Т. Боров – С.
Относно 100-годишнината на българската библиография; репертоар на българската книга; предговора на „Български периодичен печат“; описание и разположение на материала в „Репертоар на българската книга от 1806 – до днес“.
А.е. 2590, л. 1-234; 36 док.; 15 март 1958 г., б.д.; насоки, доклад, бележки, образец, правила, предговор – ръкоп., машиноп., печатно; Д. Иванчев, Г. Боршуков – С.
За подобряване характеристиките на отделите; библиографски указател на „Български периодичен
печат. 1844–1944“, уводната част на „Репертоар на периодичния печат“; библиографско описание; описване на периодични издания.
А.е. 2591, л. 1–67; 37 док.; 5 февр. 1940 г., б.д.; поръчка, доклади, покана, бележки – ръкоп., машиноп., печатно; Д. Иванчев, Съюз на журналистите, Т. Боров – С.
За хартия; заседание по повод 100-годишнината на българския периодичен печат; изложба и заседание 100 години български вестник; задачите на сп. „Съдба“; свободата на печата.
А.е. 2591, л. 69–142; 40 док.; 15 дек. 1946...1949 г.; план, доклади, списъци, докладна записка –
ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Д. Иванчев – С.
Относно подготовката на изложба „Сто години периодичен печат“; периодични издания; портрети
на журналисти.
А.е. 2592, л. 1–43; 7 док.; 1924...1946 г., б.д.; вестници, списания – печатно, бълг. и рус. ез.; Дружеството на журналистите в България, Д. И. Полянов, Съюз на периодичния печат в България –
Варна, С.
Вестник „Варненски вестник на вестниците“, 24 май 1924 г.; „Наковалня“, бр. 205, 15 септ. 1930 г.;
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„Экономическая жизнъ“, 5 май 1943 г., юбилейно издание „Сто години български периодичен печат“, 22
март 1942 г., юбилеен брой „100 години български вестник“, 1 дек. 1946 г., „Земляк“, 30 ноем. 1946 г.
► Лекции, статии, типов каталог           
А.е. 2593, л. 1–10; 8 док.; 1961...30 юли 1962 г.; докладни бележки, мнение – машиноп.; Веселин
Трайков – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с подготовката за отпечатване на т. VIII на Годишника на ББИ.
А.е. 2593, л. 11–78; 3 док.; б.д.; лекции, доклад – ръкоп.; б.а. – б.м.
По библиография.
А.е. 2593, л. 79–101; 6 док.; 8...10 юли 1957, 1957 г.; бележка, предговор, увод, рецензия – машиноп.; Радослав Янчев, Ив. Цолов, Д. Бошнаков, Хр. Тренков – С.
Във връзка с отпечатването на библиографския указател „Марксистко-ленинската книжнина в
България“.
А.е. 2593, л. 102–156; 22 док.; преди 1951 г., 31 юли 1951...26 юни 1953 г.; доклади, таблици, диаграми, протокол – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Б. Недков, б.а. – С.
Относно анализ на българската художествена книга; със сведения за броя на излезлите книги, големина на книгите, среден тираж, разпределение и др.; със сведение за основните проблеми при работата
с турските документи, съхранявани в Ориенталския отдел на ДБВК; „Възходът на българската книга след
9 септември 1944 г.“.
А.е. 2593, л. 157–194; 17 док.; 24 ян. 1950...7 септ. 1956 г., б.д.; предложения, докладни бележки,
писма, схема, таблица, бележки – ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Д. Иванчев, Ц. Желева – С.
Материали във връзка с изработване на типов каталог.
А.е. 2593, л. 195–280; 17 док.; 11 юни 1949...март 1954 г., б.д.; бележки, покана, списъци, доклад
– ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
Във връзка с кръжока по история на БКП.
А.е. 2593, л. 281–290; 1 док.; ноем. 1957 г.; протокол – машиноп.; б.а. – С.
Със сведения от годишното отчетно събрание на профорганизацията
при ББИ.
Д. Учен библиограф
► Статии и научни разработки по библиографски проблеми
А.е. 2594, л. 1–36; 36 док.; 27 ян. 1907...23 септ. 1943 г.; статии – печатно; бълг., руски и нем. ез.;
Е. Томов, П. Георгиева и др. – С.
За съдбата на книгите, публикувани във в. „Нова вечер“, „Днес“, „Зора“ и др.
А.е. 2595, л. 1–9; 1 док.; 1910 г.; доклад – машиноп. с ръкописни бележки; Н. В. Михов – С.
„История и сегашно състояние на българската библиография“.
А.е. 2596, л. 1–217; 121 док.; 9 апр. 1921...17 май 1957 г., б.д.; статии, изрезки от вестници, библиография – печатно, ръкоп.; А. Страшимиров, Ф. Чипев, М. Арнаудов, М. Вълев, К. Петканов и
др. – С.
Посветени на българската книга – „Ден на книгата“, „Семейството и книгата“, „Българската книга“, „Седмица на книгата“, „Младежта и книгата“ и др., публикувани във в. „Родна книга“, „Свободна
реч“, „Зора“, „Мир“, „Литературен фронт“, „Отечествен фронт“, „Книга и народ“ и др.; библиография –
българска литература.
А.е. 2597, л. 1–116; 10 док.; 1926...3 май 1963 г.; бележка, статии – копия, печатно; нем. и фр. ез.;
Е. Делавене, В. Грундвиг, Яр. Дрътина – Берлин, Лайпциг, Германия, б.м.
За конференция, посветена на „Библиотечните науки като дисциплина във висшите училища“;
„Към класификацията на библиотечните науки“, „Професурата по библиотечни науки в Прусия“, „Библи304

ография на библиографията – едно интернационално дело“, „Библиографските науки като университетски
предмет“, „Какво е библиография?“, „Библиографията като наука“, „Учебни материали по библиографски
науки, издадени от Института за библиотечни науки към Хумболтовия университет в Берлин“, „Ръководство за представяне на ръкописи“.
А.е. 2598, л. 1–118; 27 док.; 1926...5 февр. 1975 г., б.д.; статии, списък, бележка – ръкоп., машиноп., печатно; бълг., англ. и нем. ез.; Т. Боров, З. Петкова, Л. Атанасов – С., Лондон, Москва, Санта
Барбара, САЩ.
„Поетът Ботев“, „Ежегодна „Библиография на българската библиография“, „Национална библиотечна служба“, „Около книгата“, „Библиотекарят днес и утре“; на периодични издания за Американския
институт; за биографията на д-р Хъмфри Сандуич.
А.е. 2599, л. 1–87; 8 док.; 1929...3–4 ноем. 1934 г.; статии – машиноп.; Т. Боров – [С.].
„Денят на книгата“, „Народната библиотека – 50 години“, „Държавата и библиотеките“ и др.
А.е. 2600, л. 1–41; 27 док.; 28 апр. 1929...16 дек. 1943 г., б.д.; статии – печатно, машиноп.; бълг.,
руски и нем. ез.; Т. Боров, Н. Дончев, Д. Бабев и др. – С.
За българската библиография и библиографските проблеми – „Българска библиография в Гърция“,
„Българска библиография“, „Кооперативни читални и библиотеки“, „Нещо за библиографията въобще и за
два нови библиографски труда“ и др., публикувани във в. „Зора“ и „Мир“ и др.
А.е. 2601, л. 1–17; 17 док.; 26 авг. 1929...9 ян. 1944 г., б.д.;статии – печатно; бълг. и нем. ез.; Т.
Михалчев, Ал. Сегренски и др. – С.
За книгата и читателя – „Задачите и библиопсихологията“, „Книга и читател“, „Писател и читатели“ и др., публикувани във в. „Днес“, „Заря“, „Пряпорец“ и др.
А.е. 2602, л. 1–74; 68 док.; 9 септ. 1929...4 март 1944 г., б.д.; статии – печатно, бълг., нем. и руски
ез.; Г. Генов, Л. Михайлов, Сл. Данаилов и др. – С.
За състоянието на библиотеките в България, Германия, Русия и др. държави – „Обществени библиотеки“, „Библиотеките в Цариград“, „В библиотеките на Москва и Ленинград“, „Най-голямата библиотека
в света“, „Германската народна библиотека в Лайпциг“, „Софийската университетска библиотека“ и др.,
публикувани във в. „Днес“, „Слово“, „Дъга“ и др.
А.е. 2603, л. 1–126; 10 док.; 12 май 1931 г., б.д.; статии – машиноп., ръкоп., печатно, бълг. и нем.
ез.; Т. Боров, М. Димчевска, Дж. Хуилър и др. – С.
„Библиотечна наука“, „Българските библиотеки и техният личен състав“, „Напредък и проблеми
на библиотекарското образование“ и др.
А.е. 2604, л. 1–56; 39 док.; 1931...12 дек. 1943 г., б.д.; статии – печатно, машиноп.; Л. Крапчев, Г.
Константинов, Хр. Чолчев и др. – С.
За българското книгопечатане – „500-годишнината на книгопечатането“, „История на писмеността“, „Ролята на хартията“, „Първите печатари в България“ и др., публикувани във в. „Днес“, „Слово“,
„Зора“ и др.
А.е. 2605, л. 1–8; 6 док.; 12 дек. 1933 г., б.д.; статия, бележки, писмо – ръкоп., машиноп., печатно;
Т. Боров, Дирекция на Народната библиотека – С. до Редакцията на в. „Мир“ – С.
„Българската библиография и народната библиотека“; писмо за статията на Т. Боров; ръкописни
бележки на Т. Боров за написване на статията.
А.е. 2606, л. 1–11; 7 док.; 23 апр. 1934...27 юни 1947 г., б.д.; статии – печатно, машиноп.; Г. Киселинов, М. Хаджийски – С.
За българската книга в чужбина – „Българска книга в Югославия“, „Българската книга в Македония през робството“, „Българската книга в Чехословашко“ и др., публикувани във в. „Стожер“.
А.е. 2607, л. 1–95; 11 док.; 1935...16 апр. 1955 г., б.д.; научни разработки, бележки – ръкоп., печатно; Т. Боров – С.
„Българската книга“, „Български библиографски институт 1945–1955 г.“, бележки за състоянието
и предстоящите задачи на Библиографския институт.
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А.е. 2608, л. 1–47; 9 док.; 1935...1941 г.; статии – машиноп., печатно; Т. Боров – С.
„Български издател – културен деец“, публикувана във в. „Мир“, бр. 10342 от 5 ян. 1935 г.; „Сито
за книгите“, публикувана във в. „Развигор“ VІІІ, кн. 1, 1937 г.; „Българската библиография“, публикувана
в сп. „Българска мисъл“, год. 16, кн. 3, с. 167–170; „Домашни библиотеки“.
А.е. 2609, л. 1–59; 9 док.; 28 апр. 1935 г., б.д.; научни изследвания – печатно, машиноп., ръкоп.;
Т. Боров – С.
„Българската книга“ и „Книги и каталози в България“.
А.е. 2610, л. 1–86; 11 док.; 20 февр. 1937...1956 г., б.д.; статии, списание, тематични библиографии, брошура – ръкоп., печатно, бълг. и рус. ез.; Г. Бакалов, Л. Стоянов, Н. Дончев, К. Копержински,
И. Стойчев – [С.], Москва.
„Пушкин в българската литература“, „Влиянието на Пушкин в България“, „Пушкин у нас“, публикувана в „А. С. Пушкин. 100 години от смъртта му“, изд. Отечествен фронт; „Известия академии наук
СССР“ със статия „Значение Пушкина в формировании болгарской поэзии“; „Пушкин и България“, „Рецензии за преводи от Пушкин“; „Пушкин. Исследования и материалы“.
А.е. 2611, л. 1–11; 11 док.; 28 окт. 1939...24 май 1943 г., б. д.; статии, печатно, бълг. и нем. ез.; Г.
Ноков, Ив. Генчев, Б. Десев и др. – С.
За цената на книгата, книгоиздателската дейност – „Цената на книгите“, „Книжарската професия
у нас“, „Нашите книгоиздателства“ и др., публикувани във в. „Днес“,  „Мир“ и др.
А.е. 2612, л. 1–388; 1 док.; 1941 г.; методическо ръководство – машиноп., ръкоп.; П. Орешков – С.
„Как се описват книги“.
А.е. 2613, л. 1–36; 9 док.; 10 февр...2 март 1941 г., 1941 г., б.д.; научна разработка, бележки – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров – С. до С. Петров, Драгиев – С.
„Защо ни е нужен Български библиографски институт“; за отпечатване на научната разработка на
Т. Боров.
А.е. 2614, л. 1–8; 8 док.; 23 ян...29 юли 1942 г.; статии – печатно; Н. Николаев, Б. Зографов, Т.
Йочов и др. – С.
За организацията и дейността на архивите – „Български исторически архив“, „За архивите“, „Рационализация на архивите“ и др., публикувани във в. „Днес“, „Нова вечер“, „Зора“ и „Мир“.
А.е. 2615, л. 1–13; 13 док.; 5 февр...13 февр. 1942 г.; статии – печатно; С. Данаилов, Н. Елмазова
и др. – С.
За изложба на немската книга в България – „Изложба на германската книга“, „Новата германска
изложба на книгата“, „Изложбата на немската книга“ и др., публикувани във в. „Слово“, „Нова вечер“ и др.
– С.

А.е. 2616, л. 1–5; 5 док.; 18 май 1942...17 дек. 1943 г.; статии – печатно; Д. Бончев, Сл. Данаилов

За историята на българската книга – „100 години печатна българска медицинска книга“, „Българската книга преди Освобождението“, „Първата жива българска книга“ и др., публикувани във в. „Днес“,
„Мир“, „Нова вечер“ и др.
А. е. 2617, л. 1–123; 24 док.; 9 юни 1942...1963 г., б.д.; статии – машиноп., ръкоп., бълг. и нем. ез.;
Т. Боров, Д. Бошнаков, Д. Иванчев, А. Даскалов – С., Русе, Хага (Холандия).
„Литературното дело на Елин Пелин“; „Последна среща с Елин Пелин“, „Слово за Иван Вазов“,
„Перспективи на библиотечното образование“, „Състояние и задачи на библиотечното дело в България“
„Преглед на дисертации по библиотекознание и библиография“, „Библиографията като университетски
предмет“.
А.е. 2618, л. 1–301; 1 док.; 1944 г.; научна разработка – машиноп.; копие; доц. М. Хъчинс (Училище за библиотечна служба, Колумбийски университет), превод – Хр. Тренков – Чикаго (САЩ).
„Увод в справочната работа“.
А.е. 2619, л. 1–9; 4 док.; 1945 г.; статии – машиноп.; Т. Боров – С.
„За българската книгопис“.
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А.е. 2620 , л. 1–15; 3 док.; след 1945 г.; статия – машиноп.; Т. Боров – [С.].
„Български библиографски институт Елин Пелин“ .
А.е. 2621, л. 1–24; 11 док.; 9 ноем. 1946...2 апр. 1957 г., б.д.; статия, резюмета, бележки, писма –
ръкоп., машиноп., печатно, бълг., нем. и фр. ез.; Т. Боров – С. до Тренков, Икономов, Библиотечна
комисия за публикуване – С., Берлин.
„Българската библиография“; резюмета на статията; бележки и писма за публикуването на статията в сборник „Библиографията в страните с народна демокрация“.
А.е. 2622, л. 1–66; 18 док.; 16 ноем. 1946...1959 г., б.д.; статии – ръкоп., машиноп., печатно, бълг.
и нем. ез.; Т. Боров – С.
„Васил Коларов. Био-библиография по случай 70-годишнината му“, „Библиография на Септемврийското въстание“, „Основни поуки от изложбата 100 години български периодичен печат“, „Библиотекарско пътешествие из размирна Европа“.
А.е. 2623, л. 1–263; 1 док.; 1947 г.; научна разработка – машиноп., копие; А. Моуха (директор на
библиотеката при Висшите технически училища в Прага и директор на Държавното библиотекарско училище) – Прага.
„Библиотечна уредба“.
А.е. 2624, л. 1–13; 10 док.; 1948...10 окт. 1949 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров, Тренков – [С.].
Ръкописни бележки към лекции по библиография.
А.е. 2625, л. 1–94; 7 док.; 1 септ. 1948...26 авг. 1949 г.; лекции – машиноп., ръкоп.; Т. Боров – [С.].
По библиография – „Библиография и библиография на българската книга“, „Библиотечни сгради
и обзавеждането им“, „История на Народната библиотека“.
А.е. 2626, л. 1–266; 1 док.; 1949 г.; научна разработка – машиноп.; Г. Шнайдер – С.
„Увод в библиографията“ – превод от нем. ез.
А.е. 2627, л. 1–49; 4 док.; 11 май 1950...след 1960 г.; доклад, научни разработки – машиноп.; Д.
Ганчева, Г. Попов, Р. Дамянов – С.
„Курс за подготовка на библиотекари в Димитровград“, „Форми на научната и техническа документация и информация“, „Научни библиотеки и научно-техническа информация в чужбина и у нас“.
А.е. 2628, л. 1–381; 2 док.; 2 юли 1950 г.; научна разработка – машиноп., копие; Ю. Григориев,
превод – Ал. Малчев – С.
„Организация на библиотечните фондове“ – лекции, четени в Московския държавен библиотекарски институт.
А.е. 2629, л. 1–67; 19 док.; 18 авг. 1950...14 септ. 1956 г., б.д.; брошура, статии – ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и рус. ез.; Ст. Станчев, Д. Казасов, Т. Боров – С., Москва.
„Книга в Советском союзе“; „Нужна ни е цялата съветска литература“, „Съветската книга у нас“,
„Българската литература е обичана и ценена в СССР“, публикувани във в. „Литературен фронт“ и „Работническо дело“; „Сталин на български след Девети септември“, „Съветската книга у нас“.
А. е. 2630, л. 1–16; 7 док.; 6 септ. 1950...15 май 1956 г., б.д.; писмо, беседи, доклади – машиноп.;
Български библиографски институт, Т. Боров, П. Кънчева – С. до Вълко Червенков – С.
Поздравление по случай 50-годишнината му; беседи с Т. Боров – „Книгата и нейната роля в НР
България“, „Българската книга след 9 септември 1944 г.“; „Откриването на Държавния библиотекарски
институт“, „Препоръчителни библиографии“.
А.е. 2631, л. 1–127; 12 док.; 23 септ. 1950...29 ноем. 1964 г.; статии – ръкоп., машиноп., бълг. и
рус. ез.; Т. Боров – С.
„Съветската книга в България“, „Съветската художествена литература в Народнодемократична
България“, „Советская художественная литература в Болгарии“, „Съветската художествена литература в
България (библиографско-статистически данни)“.  
А.е. 2632, л. 1–64; 2 док.; 2 ноем. 1952 г., б.д.; статии – машиноп., печатно; Т. Боров, б.а. – б.м.
„Развитието на културата на СССР за 35 години“, „Библиотечното дело в СССР“.
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А.е. 2633, л. 1–19; 2 док.; 1952 г.; научни разработки – печатно; Т. Боров – С.
„Слово за стогодишнината на българската библиография“, „Гогол в България“.
А.е. 2634, л. 1–93; 8 док.; 24 май 1953...15 май 1960 г.; статии, бележки, доклад – машиноп., ръкоп., печатно; Т. Боров – С.
„Българската първична национална библиография“, „Павел Наумович Берков за 60-годишнината
му“, „Библиотечното дело в Народодемократична България“; бележки за състоянието на българската библиография; „Българската библиография. Изминат път. Днешно състояние. Предстоящи задачи“.
А.е. 2635, л. 1–29; 5 док.; 10 юли...края на 1953 г., б.д.; научни разработки – машиноп., ръкоп.;
Т. Боров – С.
„Националната библиотека на НР България“, „Състояние на библиотечното дело в България и неговите предстоящи задачи“, „Пътя на модерната библиотека“.
А.е. 2636, л. 1–69; 3 док.; 6 ноем. 1953...ноем. 1965 г.; реферат, списания – печатно, нем. ез.; Валтер Шюрмайер – Дюселдорф, Лайпциг (Германия).
„Понятие за документи“; 2 броя от сп. „За библиотечни науки“.
А.е. 2637, л. 1–3, 1 док.; 1954 г.; уводна статия – машиноп.; Т. Боров – [С.].
За Библиографски указател.
А.е. 2638, л. 1–200; 14 док.; 15 апр. 1954...1962 г.; статии – печатно, машиноп., ръкоп., бълг. и
рус. ез.; Т. Боров, Н. Кафтанджиев, М. Дембовска, Л. Атанасов и др. – С., Санкт Петербург, Прага,
Копенхаген.
„Библиографията като университетски предмет“, „Библиографското образование в България“,
„Бележки върху развитието на теорията на библиографията“, „Библиографията като учебен предмет във
висшите учебни заведения“ и др.
А.е. 2639, л. 1–16; 1 док.; 1954 г.; научно изследване – печатно; Ц. Матеева – С.
„Организация на библиотечното дело в НР България“.
А.е. 2640, л. 1–10; 7 док.; 3 март...23 апр. 1955 г.; статии – печатно; Кольо Иванов, Бригита Йосифова, Сл. Васев, Иван Вандов, б.а. – С.
За 10-годишнината на Българския библиографски институт, публикувани във в. „Отечествен
фронт“, „Литературен фронт“, „Вечерни новини“.
А.е. 2641, л. 1–4; 1 док.; 25 март 1955 г.; библиография – машиноп.; Т. Боров – С.
На публикации на Т. Боров за периода 1952 –1955 г.
А.е. 2642, л. 1–2; 2 док.; 18–19 апр. 1955 г.; писмо, статия – машиноп., печатно; В. Трайков, Н.
Дончев – С. до Т. Боров – С.
За написване на статия за Българския библиографски институт; „Десет години Български библиографски институт“.
А.е. 2643, л. 1–15; 1 док.; [1955 г.]; доклад – машиноп., копие; Г. Добрев (директор на Държавната библиотека „Васил Коларов“ – НБКМ) – [С.].
„Библиотековедските издания у нас, излезли през 1953–1955 г.“.
А.е. 2644, л. 1–103; 84 док.; 22 ян. 1956...юни 1978 г., б.д.; статии – печатно, бълг., нем. и рус. ез;
М. Нинков, В. Познер, Ив. Богданов, Ц. Младенов, Ст. Димов и др. – С.
За книгоиздаването в България и издателската политика – „Задачи на нашето книгоиздаване“,
„Книгата – до всеки гражданин“, „Тираж на книгите“, „Принципи, автори и учебници“, „Българското книгоиздаване“ и др.
А.е. 2645, л. 1–69; 1 док.; 16 февр. 1956 г.; научна разработка – машиноп., ръкоп.; Х. Хлеб-Кошанска, превод – Ел. Кирова – [С.].
„Композиция на специалната библиография“.
А.е. 2646, л. 1–101; 11 док.; 16 септ. 1956...7 март 1965 г., б.д.; статии, лекция, бележки – машиноп., ръкоп., печатно, бълг. и фр. ез.; Т. Боров – С.
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„Научната информация и нейните възможности у нас“, „Ефикасна научна информация““, „Организация на научната информация и документация“, „Ефикасна научна информация – важен лост при движението напред“, „Как да подготвяме кадри за научно-техническа информация“; „Библиографията в помощ
на научната работа“, бележки за обучението на документатори и научни информатори  и задачите на славянската библиография.
А.е. 2647, л. 1–123; 14 док.; ян. 1957...18 май 1964 г., б.д.; статии, бележки, доклад – ръкоп., машиноп., печатно; бълг., нем. и фр. ез.; Т. Боров, В. Трайков, Хорст Кунце – С., Берлин.
„Перспективно развитие на библиографското дело в НР България“, „Описание на Българския библиографски институт“, „Българската библиография“, „Български библиографски институт“, „Библиографската дейност в България“; за дейността на Комитета за наука, изкуство и култура; доклад за конференцията на Института за библиотечни науки към Хумболтовия университет за обучението на библиотекари.
А.е. 2648, л. 1–8; 6 док.; 1959...19 дек. 1961 г., б.д.; статия, бележки, плик за писмо – ръкоп., машиноп.; Т. Боров – [С.].
„Самостоятелната работа с книгата“, бележки за работата със студенти.
А.е. 2649, л. 1–3; 3 док.; 17 септ. 1960 г., б.д.; статии – машиноп., печатно; Ив. Николов – С.
„Попълването на националния книжен фонд“, публикувани във в. „Отечествен фронт“.
А.е. 2650, л. 1–122; 1 док.; 1960 г.; научна разработка, превод – машиноп.; Л. Н. Малклос (служител в Библиотеката на Сорбоната) – Париж.
„Основни бележки по библиография“.
А.е. 2651, л. 1–36; 1 док.; 1961 г.; научно изследване – машиноп.; З. Дафинов – С.
„Свободният достъп до библиотечните фондове в научните библиотеки“.
А.е. 2652, л. 1–26; 6 док.; 1962...12 септ. 1963 г., б.д.; статии – печатно, машиноп., ръкоп.; К. Калайджиева, Л. Мъмфорд, Ал. Кинг и др. – б.м.
За устройството и развитието на библиотеките – „За следвоенното развитие на библиотеките в
България и реорганизацията на Народна библиотека „Васил Коларов“, „Автоматизацията в научните библиотеки“, „Голямата универсална библиотека в средата на ХХ век“ и др.
А.е. 2653, л. 1–8; 6 док.; 19 февр...17 апр. 1963 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров – С.
За статия „Библиотекарско образование“.
А.е. 2654, л. 1–2; 1 док.; 1963 г.; анекс – машиноп., копие, фр. ез; б.а. – Париж.
На ЮНЕСКО – „Разделението на библиотеките, документацията и архивите във Фотеной, гр. Париж, Франция“.
А.е. 2655, л. 1–245; 51 док.; 24 юни...17 ноем. 1965 г., б.д.; статия, заемни бележки, бележки, тематични библиографии – ръкоп., машиноп., бълг. и руски ез.; Т. Боров – С.
„Руската литература на ХVІІІ век в България през епохата на Възраждането. Критико-библиографски преглед на досегашните проучвания“; заемни бележки за поръчани книги, използвани за написване
на статията; ръкописни бележки за руската литература и влиянието ѝ върху културния живот в България;
„История на руската литература на ХVІІІ век“, „Проучвания на руско-българските литературни връзки до
Освобождението на България“.
А.е. 2656, л. 1–107; 10 док.; 16 март 1967 г., б.д.; статии – ръкоп.; Т. Боров – [С.].
За професията на библиографа.
А.е. 2657, л. 1–12; 4 док.; 11 дек. 1967...18 авг. 1968 г.; доклади – машиноп., ръкоп.; Т. Боров –
Прага.
За Международната библиографска комисия по славянско литературознание.
А.е. 2658, л. 1–13; 1 док.; окт. 1968 г.; доклад – машиноп.; Национална съвещателна комисия по
библиотечни въпроси, превод от англ. ез. – З. Петкова – б.м.
„Библиотечни служби за нуждите на народа: към изпълнение на една национална политика“.
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А.е. 2659, л. 1–29; 1 док.; 1968 г.; автореферат – машинопис, рус. ез.; М. Кърпачева – Москва.
На дисертация за присъждане на научна степен кандидат на педагогическите науки по специалност „Библиография“ – „Съвременно състояние на библиографията по славянска филология и перспективи за нейното развитие“.
А.е. 2660, л. 1–82; 5 док.; 4 юли...17 септ. 1970 г., б.д.; статия, докладна бележка, доклад – ръкоп.,
печатно, машиноп., копия; Т. Боров, М. Въжарова, Цв. Йончева – С.
„Българската печатна книга до 9 септември 1944 г. и нейното библиографско покритие“; относно
изданието „Репертоар на българската книга 1878–1944 г.“; за „Български книги“.
А.е. 2661, л. 1–2; 1 док.; [1973 г.]; рецензия – печатно; Ат. Свиленов – С.
На сборника на Т. Боров „Живот с книги. 1942–1972“.
А.е. 2662, л. 1–10; 2 док.; б.д.; доклади – машиноп., копие; англ. ез.; Хр. Владов – Монреал (Канада), Вашингтон (САЩ).
„Американски издания по статистика“ и „Дефлация и международни отношения“.
А.е. 2663, л. 1–10; 2 док.; б.д.; статия – ръкоп., машиноп.; С. Радев – б.м.
„За библиографския институт в София“.
А.е. 2664, л. 1–46; 6 док; б.д.; статии – печатно; Т. Боров – [С.].
„Съвременни задачи на българските библиотеки“, „Библиотечна наука“ и др.
А.е. 2665, л. 1–37; 2 док.; б.д.; статии – машиноп.; б.а., [Т. Боров] – [С.].
„Състояние и перспективно развитие на профсъюзните библиотеки“, „Научно-техническите библиотеки в България“.
А.е. 2666, л. 1–12; 2 док.; б.д.; словник – машинопис; б.а. – б.м.
По книгознание и книгоиздаване.
А.е. 2667, л. 1–74; 1 док.; б.д.; научна разработка – машиноп.; В. Трайков, Ив. Дуйчев – б.м.
„Паисий Хилендарски – литературни извори за епохата, живота и дейността му“.
А.е. 2668, л. 1–9; 4 док.; б.д.; статия (част), бележки – ръкоп., машиноп.; [Т. Боров] – б.м.
За работата на библиографа; за работата с каталог.
А.е. 2669, л. 1–10; 6 док.; б.д.; статия, бележки – ръкоп., чернова; [Т. Боров] – б.м.
„Книгите в библиотеките са за хората“; за работата на библиографа.
► Материали, свързани с дейността на Народната библиотека
А.е. 2670, л. 1–27; 3 док.; 3 юли 1938...1938 г., б.д.; статии, бележки – печатно, ръкоп.; Т. Боров – С.
За конкурса за постройка на нова сграда на Народната библиотека.
А.е. 2671, л. 1–6; 4 док.; [1949...1953г.]; списъци – ръкоп.; б.а. – [С.].
На необходимите материали за читалните за периода 1949–1953 г.
А.е. 2672, л. 1–9; 6 док.; [1953г.]; щатно разписание – ръкоп.; б.а. – [С.].
На длъжностите по отдели в Народната библиотека за периода 1948–1953 г.
А.е. 2673, л. 1–2; 2 док.; 30 май 1955 г.; проектодоговори – печатно с ръкоп., ориг.; Цаню Ботев
(директор на Държавно издателство „Наука и изкуство“) – [С.].
За издаване на книгата „Пушкин в България“ и произведенията на Маркс и Енгелс на български.
А.е. 2674, л. 1–230; 23 док.; 5 юни 1961...22 авг. 1962 г., б.д.; писма, бележки, доклад и др. – машиноп., ръкоп., бълг., нем. и руски ез.; Т. Боров – Берлин, С.
Свързани с участието на Т. Боров във Втората международна конференция по висше библиотечно
образование, организирана от Института по библиотекознание при Хумболтовия университет в Берлин
през май 1962 г.
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А.е. 2675, л. 1–14; 12 док.; 15 ян. 1962...7 юни 1965 г., б.д.; бележки – машиноп., ръкоп., бълг. и
нем ез.; Т. Боров – С.
По различни въпроси – определяне тема на дисертация, изработване и издаване на справочници,
проблемите на библиотечната наука и др.
А.е. 2676, л. 1–3; 1 док.; 10 февр. 1966 г.; покана – машиноп., ориг.; Е. Савова – С. до З. Петкова
(НБКМ) – С.
За присъствие на заседание на Отделението за библиография, информация, документация, библиотеки и архиви при Българската национална комисия за ЮНЕСКО
А.е. 2677, л. 1–7; 7 док.; 15 февр...24 дек. 1966 г., б.д.; бележки – ръкоп.; Траянов, б.а. – [С.] до Т.
Боров – [С.].
С молба да се обади на Бешков, Боршуков, Червенков и др.
А.е. 2678, л. 1–22; 14 док.; 1 юни 1972...2 ноем. 1977 г., б.д.; служебни бележки – ръкоп.; б.а. – [С.].
За издаване на книги с военна тематика и учебници.
А.е. 2679, л. 1–12; 2 док.; 15 февр. 1973 г.; писмо – машиноп., копие; б.а. – Бояна, С. до Г. Джагаров (председател на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото при Държавния съвет
на НРБ) – С.
С предложение за създаване на единен център за българската култура.  
А.е. 2680, л. 1-57; 11 док.; 1974...12 ян. 1979 г.; статии – машиноп., ръкоп., печатно; арх. Ив. Васильов, Т. Боров, Л. Тонев – С.
За построяването на сградата на Народната библиотека.
► Библиографски описания на книги, тематични библиографии
А.е. 2681, л. 1–395; 299 док.; 3 дек. 1906...3 февр. 1963 г., б.д.; библиографски описания, карта,
статии, лекция – машиноп., ръкоп., печатно; Т. Боров, Л. Малеев, М. Душева, П. Тодоров и др. – С.
На книги от Норвегия, Дания, Финландия и Исландия; на Стокхолм; за Скандинавските страни;
„Ибсен у нас“.
А.е. 2682, л. 1–239; 3 док.; 1929...1930 г., б.д.; списък, библиографски описания – ръкоп., бълг. и
нем. ез.; Т. Боров – [С.].
На книги, издадени през септември–октомври 1930 г.; на книги с историческа тематика, художествена литература, чуждестранни издания; тематични библиографии – „Преглед на чуждия печат“, „Рецензирани книги“, „Българска преводна книга“ и др.
А.е. 2683, л. 1–27; 27 док.; 1937...21 май 1940 г., б.д.; библиографски описания, статия – ръкоп.,
чернови, бълг. и нем. ез.; Т. Боров – С.
На книги; „Библиотекари и библиотечно дело у нас“.
А.е. 2684, л. 1–66; 63 док.; 8 юни...7 авг. 1945 г., б.д.; библиографски описания, окръжно, статии
– печатно, машиноп., ръкоп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Хр. Стойков – С.
На книги; до редактори и издатели на периодични издания; от в. „Работническо дело“ за Г. Кирков
и В. Коларов.  
А.е. 2685, л. 1–196; 53 док.; 9 дек. 1946...26 юни 1974 г., б.д.; списъци, тематични библиографии,
библиографски описания, бележки – ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров – С.
На книги; библиография на Луко Захариев; списъци на получени книги по библиотекознание; ръкописни бележки за беседа пред работниците от издателство „Наука и изкуство“; мнения за статии, разсъждения за книгоиздаването и др.
А.е. 2686, л. 1–215; 45 док.; 26 окт. 1949...12 окт. 1956 г., б.д.; тематични библиографии, докладна
записка, вестници – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и руски ез.; Ан. Павлов, б.а. – С. до Т. Боров – С.
„Александър Сергеевич Пушкин“, „Ф. М. Достоевски на български“, „Съветски книги на български“, „Влияние на съветската художествена литература върху българската“; за изготвяне на тематична
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библиография „Съветската художествена литература в превод на български език. 1917– 1949 г.“; части от
броеве на в. „Работническо дело“ и „Правда“.
А.е. 2687, л. 1–6; 2 док.; [1949 г.]; списък – машиноп.; б.а. – [С.].
На книги, отпечатани през 1944–1949 г.
А.е. 2688, л. 1–53; 1 док.; 11 септ. 1954 г.; тематична библиография (част) – машиноп.; [Т. Боров]
– [С.].
„Съветска художествена литература в България“ 1945–1951 г.
А.е. 2689, л. 1–15; 5 док.; 14 окт. 1955...28 ян. 1959 г.; тематични библиографии – машиноп.; [Т.
Боров] – С.
„Разпространение на българската книга в чужбина“, „Съветски автори за България“, „Чужденци за
България“, „История на българската книга“.                                                                                           
А.е. 2690, л. 1–5; 3 док.; 1956 г.; каталог – печатно, англ. ез.; б.а. – Лондон.
На книгите в библиотеката на Британския музей за 1955 г.
А.е. 2691, л. 1–9; 1 док.; [1956 г.]; списък – машиноп.; б.а. – б.м.
На трудовете на акад. Вл. Георгиев за периода 1932–1956 г.
А.е. 2692, л. 1–19; 18 док.; 20 юни 1968...28 юни 1970 г.; библиографски бележки, библиографски
описания – ръкоп., бълг., нем. и англ. ез.; Т. Боров – С.
За работата на учените; научните методи, използвани в библиографската наука; на книги с научно-техническа и библиографска тематика.
А.е. 2693, л. 1–112; 8 док.; б.д.; библиографски описания, статия – машиноп., ръкоп., ориг., копие; б.а. – б.м.
На книги за изработването на библиографски указател – „60 години партиен печат“, „Раждането на
социалистическия печат в България“.
А.е. 2694, л. 1–7; 2 док.; б.д.; тематични библиографии, плик за писмо – машиноп. с ръкоп.; [Т.
Боров] – [С.].
На Иван Богоров; на историческите трудове на Симеон Радев.
А.е. 2695, л. 1–53; 48 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп., бълг. и нем. ез.; б.а., [Т. Боров]
– [С.].
На книги с различна тематика – алманаси с биографии на известни личности; педагогическа и
социално-икономическа литература; българска художествена литература и др.
А.е. 2696, л. 1–43; 43 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп.; б.а. – б.м.
На произведения на Достоевски и на критични статии за творчеството му.
А.е. 2697, л. 1–5; 5 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп., машиноп., бълг. и нем. ез; б.а.
– б.м.
На книги и статии по библиографски проблеми.
А.е. 2698, л. 1–4; 4 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп.; [Т. Боров] – [С.].
На книги за устройството на библиотеките.
А.е. 2699, л. 1–9; 9 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп.; [Т. Боров] – [С.].
На книги с историческа тематика и художествена литература.
А.е. 2700, л. 1–8; 7 док.; б.д.; библиографски бележки – ръкоп. и машиноп., бълг. и нем. ез.; Т.
Боров – С.
Списък на книгите на Кнут Хамсун, преведени и издадени в България за периода 1898–1925 г.
А. е. 2701, л. 1–4; 1 док.; б.д.; тематични библиографии – ръкоп.; Т. Боров – С.
За историята на българската книга.
312

А.е. 2702, л. 1–5; 5 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров – [С.].
На книги със селскостопанска тематика.
А.е. 2703, л. 1–7; 1 док.; б.д.; библиография – машиноп.; б.а. – б.м.
На трудовете на д-р Михаил В. Михов – Карас.
► Документи за организиране на изложби и чествания на видни писатели, общественици и др.
А.е. 2704, л. 1–48; 20 док.; 20 авг. 1911...2 дек. 1954 г.; статии – машиноп., печатно, бълг. и рус.
ез.; Ор. Василев, К. Зидаров и др. – С.
За творчеството на А. П. Чехов – „Чехов на английски“, „ Вестител на идващата правда – 50 години
от смъртта на А. П. Чехов“, „Учител и приятел на хората – 50 години от смъртта на А. П. Чехов“, „Антон
Павлович Чехов“ и др.
А.е. 2705, л. 1–2; 2 док.; 4 май 1933 г.; предложение – машиноп.; Т. Измирлиев (контрольор в
Сметната палата), Т. Боров (библиотекар в БЗ Банка) – С.
За издаване на сборник, посветен на 10-годишнината от смъртта на Хр. Смирненски.
А.е. 2706, л. 1–5; 5 док.; 12 юни...22 септ. 1934 г.; статии – печатно; А. Каралийчев, Н. Бобчев,
М. Белчева – С.
За Пенчо Славейков.
А.е. 2707, л. 1–76; 24 док.; 19 апр. 1950...28 окт. 1954 г., б.д.; статии, писма, дипломна работа
– машиноп., ръкоп., печатно; Т. Боров, Вл. Павлов, Н. Михов, А. Балан – С., Боровец до Т. Боров,
министъра на културата, Хр. Тренков – С., Свищов.
Свързани с тържествата по случай 95-годишнината от рождението на акад. Александър Теодоров-Балан; „Към 95-годишнината на Балан. Впечатления и размишления“, „Проф. Александър Теодоров-Балан като библиограф“, „Делото на академик Балан“ и др.
А.е. 2708, л. 1–313; 53 док.; 6 февр. 1953...дек. 1968 г., б.д.; писма, покани, програми, списъци,
библиографии, статии и др. – машиноп., ръкоп., печатно, бълг., англ., рус. и нем. ез.; Т. Боров, Г.
Вълчев, Дж. Симънс, Вл. Георгиев, Л. Дюрович и др. – Москва, Прага, С., Мюнхен, Оксфорд, Братислава до Н. П. Берков, Т. Боров – Москва, С.
За Международните конгреси на славистите, „Международното сътрудничество между славистите и въпросите за организацията на славянската библиография“, програма на V международен конгрес на
славистите, списък на участниците в V международен конгрес на славистите, „Библиография на славянското литературознание“.
А.е. 2709, л. 1–10; 7 док.; 17 март 1953...19 май 1955 г., б.д.; писма, покана – машиноп., ръкоп.,
бълг. и рус. ез.; „Дом-музей А. П. Чехов“, Георги Добрев – Ялта, Русия, С. до Т. Боров, Тодор Димитров – С., Коларовград (дн. Шумен).
За организиране на изложба, посветена на А. П. Чехов.
А.е. 2710, л. 1–5; 2 док.; [1954 г.]; хронологически таблици – ръкоп., ориг.; б.а. – [С.].
С отпечатаните произведения на А. П. Чехов, преведени на български език за периода 1889–1954 г.
А.е. 2711, л. 1–13; 13 док.; 14 май...17 юли 1954 г., б.д.; статии – печатно, бълг. и рус. ез; Йордан
Цонев, Андре Вюрмсер, БТА – С.
За културни събития, организирани по повод 50-годишнината от смъртта на А. П. Чехов – „Изложба за А. П. Чехов“, „Научна сесия, посветена на А. П. Чехов“, „Честване на 50-годишнината от смъртта на
А. П. Чехов в Съветския съюз“ и др., публикувани във в. „Вечерни новини“, „Работническо дело“, „Отечествен фронт“ и др.
А.е. 2712, л. 1–103; 1 док.; 1955 г.; критико-библиографска студия – машиноп., копие; Т. Боров,
Цв. Арсова – С.
„Чехов и България“, посветена на 50-годишнината от смъртта на А. П. Чехов.
А.е. 2713, л. 1–73; 14 док.; 31 юли 1958...10 апр. 1960 г., б.д.; тематични библиографии, докладна
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бележка, статия, писмо – машиноп., ръкоп., бълг., нем. и рус. ез.; Т. Боров, Д. Бошнаков, Хр. Христов
– Пловдив, С. до Българския библиографски институт – С.
Материали, свързани със 100-годишнината от смъртта на Александър фон Хумболд – „Александър фон Хумболд (1769–1859 г.)“, „Александър фон Хумболд на български“; за извършена справка за
трудове на Александър фон Хумболд; „Александър Хумболд и България“; за книги на Александър фон
Хумболд.
А.е. 2714, л. 1–23; 23 док.; б.д.; библиографски описания – ръкоп., ориг., бълг., англ. и нем ез.;
б.а. – [С.].
На книги на А. П. Чехов, съхранявани в Народната библиотека.

дело

► Тодор Боров – член на комисия към МС за изготвяне на проект за организация на библиотечното

А.е. 2715, л. 1–31; 31 док.; 1 ян. 1963...10 ноем. 1966 г.; бележки, статия– ръкоп., машиноп., печатно, ориг., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Ж. Икономова – С.
За издирване на книги и брошури с научна тематика; „Универсална национална библиография“.
А.е. 2716, л. 1–35; 18 док.; 1966...26 апр. 1968 г., б.д.; бележки – ръкоп., ориг.; Т. Боров – С.
Свързани с Закона за библиотечното дело, предложения за организация на единна библиотечна
система, координацията между библиотеките и др.  
А.е. 2717, л. 1–4; 4 док.; 10 ян...14 март 1968 г.; заповед, пликове за писма – машиноп., ориг.; Ст.
Цонев – С.
За назначаване на Т. Боров за член на комисия за изработване на проект за реорганизация на библиотечното дело и за създаване на единна библиотечна система в България.
А.е. 2718, л. 1–68; 8 док.; 16 апр...23 апр. 1968 г., б.д.; доклади, предложения – машиноп., копия;
Ив. Върбанов, б.а. – С.
За състоянието на библиотечното дело; за реорганизацията на библиотечната дейност в България,
за изграждане на единна държавна библиотечна система.
► Документи, свързани с публични изяви на Т. Боров
А.е. 2719, л. 1–116; 33 док.; 8 дек. 1947...6 май 1960 г., б.д.; доклади, указ, протокол, предложения,
биографии – машиноп., ръкоп., бълг. и рус. ез.; П. Динеков, Ал. Балабанов, Научния съвет при Фундаменталната библиотека за обществени науки в СССР, А. Т. Балан, Н. Михов, Ив. Буреш, Т. Боров,
Съюз на научните работници, Български библиографски институт „Елин Пелин“ – С.
Документи, свързани с предложението за избиране на Т. Боров за член-кореспондент на БАН – доклади за повишаване на Т. Боров от хоноруван доцент в хоноруван професор; Указ № 184 на НРБ за назначаването на Тодор Боров за хоноруван професор по Библиотекознание в СУ; предложения за избиране на
Т. Боров за член-кореспондент на БАН по Библиография и библиотекознание; биографии на Т. Боров.
А.е. 2720, л. 1–10; 1 док.; б.д.; библиография – машиноп.; [Т. Боров] – б.м.
На научните трудове на проф. Т. Боров за периода 1920–1957 г.
А.е. 2721, л. 1–12; 6 док.; 27 юли...10 авг. 1959 г., б.д.; автобиография, писма, бележки – ръкоп.,
машиноп., бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Библиотечен институт Лайпциг – С., Лайпциг, Германия до Т.
Боров, Герхард Шварц – С., Лайпциг, Германия.
На Т. Боров; за препращането на доклад на Т. Боров до г-н Шварц; за изпращане на коректури за
публикация на Т. Боров; с уточнения за публикация; за доставка на учебници, речници и художествена
литература; за техническото оборудване на библиотеките.
А.е. 2722, л. 1-–18; 3 док.; 1960 г., б.д.; устав, предложение – печатно, ръкоп.; Съюз на българските журналисти, [Т. Боров] – С.
Устав на Съюза на българските журналисти; за създаване на Съюз на българските библиотекари и
библиографи.
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А.е. 2723, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – печатно; Комитетът за наука, изкуство и култура – [С.] до
Т. Боров – С.
За присъствие на вечер, посветена на библиотечното дело в СССР.
А.е. 2724, л. 1; 1 док.; б.д.; бележка – ръкоп.; б.а. – б.м.
За издадени две книги за Достоевски в България.
Е. Преподавател
► Учител във Втора софийска държавна мъжка гимназия
А.е. 2725, л. 1–7; 4 док.; 12 май 1924...31 май 1924 г.; писма, покана, бележка – ориг., машиноп.,
печатно, ръкоп.; директорът на Втора софийска държавна мъжка гимназия, полукласиците от XXI
випуск на същата гимназия, Хр. Иванов – С. до Тодор Тодоров (Боров) – С.
Иска обяснение за нередовните посещения в училището от страна на кандидат-учителя Боров.
Канят го на прощална научна беседа. Поради отсъствията си Т. Тодоров ще бъде лишен от заплата и допълнително възнаграждение за 10 дни. Хр. Иванов го моли да го замести за един учебен час.
► Лектор на курс по немски език в гр. Лом
А.е. 2726, л. 1–24; 17 док.; 10 ноем. 1928...4 дек. 1928 г.; покани, обява, сметко-разписки, списък,
бележки, афиши – ориг., чернова, ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Културен комитет при
туристическо дружество „Аспарухов хълм“ׅ, б.а. – гр. Лом.
За провеждането на курс по немски език за начинаещи и напреднали в Лом, за лектор е избран Тодор Боров. Във връзка с предварителната подготовка на курса (отпечатване на рекламни материали). Със
списъци на записалите се лица и таксите, които са платили. С бележки на фондообразувателя за началните
уроци.
► Преподавател във Висшето търговско училище във Варна
А.е. 2727, л. 1–7; 6 док.; 12 март 1941 г., 18 ноем. 1941 г., б.д.; изрезки от вестници, обяви, бележки, списък – ориг., печатно, машиноп., ръкоп., машиноп. копия; Висше търговско училище при
Варненската търговско-индустриална камара, Висше търговско училище „Д. А. Ценов“, Т. Боров
– гр. Варна, гр. Свищов.
Относно назначаването на Т. Боров за частен хоноруван доцент по книговедение(библиотекознание, библиография и журналистика) при Висшето търговско училище във Варна. Във връзка с изпитната
сесия във Висшето търговско училище в Свищов и библиографските издания в неговата библиотека.
► Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
А.е. 2728, л. 1–45; 17 док.; 10 юни 1940...1945 г.; предложение, заявление, автобиография, доклади, плик от писмо, бележки, бюлетин, обяви, списък, програма – ориг., ръкоп., машиноп., машиноп.
копия, бълг. и нем ез.; Михаил Арнаудов, П. Динеков, Т. Боров, Я. Тодоров, СУ „Св. Климент Охридски“ – С., Берлин, Германия.
Във връзка с избирането на Боров за частен хоноруван доцент по библиотекознание при катедрата
по българска литература в Историко-филологическия факултет на СУ през 1943 г. Със списък на студентите, участвали в библиографските упражнения през зимния семестър на 1943/1944 учебна година; програма
на лекциите по библиотекознание в СУ за уч. 1944/1945 г.
А.е. 2729, л. 1–183; 50 док.; [1943 г.]; тетрадки, бележки, брошура – ориг., ръкоп., машиноп.,
печатно, бълг. и нем. ез.; Тодор Боров – С.
С бележки за лекционния му курс по библиотекознание в СУ, чернови и брошура на встъпителната
му лекция „От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар“.
А.е. 2730, л. 1–42; 17 док.; 7 февр. 1945...ян. 1948 г., б.д.; бележки, протокол, отпечатъци, резюме,
лекция, автобиография, доклади, плик от писмо – ориг., ръкоп., машиноп., печатно, машиноп. копия,
бълг. и нем. ез.; Тодор Боров, Ничо Иванов, Иван Ненов, П. Динеков, Александър Балабанов – С.
Относно автономията на СУ и подготвян законопроект, засягащ статута на катедрите. Във връзка
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с кандидатстудентската кампания през 1945 г. Отделни отпечатъци от Годишник на СУ с встъпителната
лекция на Т. Боров „От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар“, четена на 12 април 1943
г., с резюме на немски език. С кратко животоописание на Боров. Във връзка с повишението му от частен
хоноруван доцент в степен хоноруван професор в СУ. С бележки по дисциплината „Историческо библиотекознание“.
А.е. 2731, л. 1–101; 16 док.; 25 февр. 1948...21 февр. 1951 г.; указ, лекции, бележки, доклад, покана, докладна – ориг., чернови, ръкоп., машиноп. копия, бълг. и нем. ез.; Президиумът на Великото
народно събрание, Тодор Боров, СУ „Св. Климент Охридски“, Историко-филологически факултет
– С., Стокхолм, Швеция.
Във връзка с назначаването на Т. Боров за хоноруван професор по библиотекознание при катедрата по българска литература в Историко-филологическия факултет на СУ. Лекции за библиография на
българската книга, теория и история на библиографията, библиотечен каталог. С мотиви за създаването
на нова специалност „Библиотековедение“ в същия факултет. Лекция на Боров пред шведското дружество
„Приятели на демократична България“ в Стокхолм за състоянието на българската култура, с акцент върху
библиотечното дело. Относно заседание на Съвета на факултета със съответния дневен ред. За затрудненията, които среща при четенето на лекционния курс по библиография и библиотекознание, който е
факултативен за студентите от различни специалности.
А.е. 2732, л. 1–377; 79 док.; 28 септ. 1949...8 май 1967 г., б.д.; лекции, бележки, изрезка от вестник, програма, план – ориг., чернови, ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.; Тодор Боров – С.
Във връзка с преподаването му по „Библиотечни фондове“, „Общо библиотекознание“, „История
на библиотеките в чужбина“, „История и организация на науката“, „Библиотечно дело в страните с народна демокрация“. Относно лекциите му за специализация „Библиография“. Изрезка от в. „Литературен
фронт“ от 1951 г. със статия на Стефан Каракостов – „Важни открития на съветската наука за значението
на славянската писменост“. Тематичен план на курса по „Обща библиография“ за специалност „Библиотекознание и библиография“; „Историческо библиотекознание“.
А.е. 2733, л. 1–251; 86 док.; 29 септ. 1950...2 дек. 1953 г.; тетрадка, бележки, справки, програма,
лекция, библиографски фишове – ориг., ръкоп.; Тодор Боров, Ю. Василева, Боян Върбанов, Юлия
Динева, Ангел Бонев, Сийка Ташева, Стойко Йорданов, Емил Лазов, Недялка Арабаджиева, Тодор
Загоров и др. – С.
Относно упражнения по библиография през зимния семестър на 1950/51 г. Съдържа списъци на
студентите, както и подготвяни от тях библиографски описания на книги. С писмени отговори от студенти
на поставени от Боров въпроси, свързани с библиографското търсене; „Библиотечното дело в СССР“.
А.е. 2734, л. 1–35; 26 док.; 16 окт. 1947...22 септ. 1953 г.; бележки, доклад, конспект, програми,
писма, докладна записка, лекции, съобщения – ориг., ръкоп., машиноп., копия, бълг. и рус. ез.; Хр.
Тренков, Александър Балабанов, Т. Боров, А. Пухлев, К. Калайджиева, Б. Геров, Динко Тошев, Деканата на Философско-историческия факултет на СУ – С.
С мнение относно подготовката на библиотекари, библиографи и документалисти (архивисти),
приложени са материали за американските и съветските библиотеки. Във връзка с преподаването на Боров в СУ по библиотекознание и библиография, справочно дело; програми и конспект на лекционните
му курсове с направени промени. Описва неуредици, свързани с липсата на аудитория за лекциите му. С
автобиографични бележки, свързани с конкретни длъжности, които Т. Боров заема.
А.е. 2735, л. 1–177; 26 док.; 12 септ. 1949...21 ноем. 1962 г.; лекции, бележки – ориг., ръкоп., печатно, машиноп. копие, бълг., англ., нем. и рус. ез.; Т. Боров, [Божана Троянова] – С.
Във връзка с преподаването на Боров по библиотечно дело, лекциите „Да създадем новия библиотекар! Уводни думи при откриване на курса за библиотекари в научните библиотеки“, „Библиотечна
наука“, „Българската книга след създаване на българската държава – развой, характер и значение до 9 септ.
1944 г.“; с данни за дисциплините, по които ще чете лекции през летния семестър на 1952 г.; лекционни
курсове по „Библиотекознание“ и по „Библиотечни каталози“. Лекция от Б. Троянова на тема „Развитие,
съвременно състояние и основни задачи на висшето библиотечно и библиографско образование“.
А.е. 2736, л. 1–80; 43 док.; 14 юли 1951...13 ноем. 1952 г.; програми, писмо, изложение, доклади,
бележки, конспект, тематичен план, учебен план, календарен план, част от списания – ориг., ръкоп., машиноп., печатно, машиноп. копия, бълг., англ., нем., рус. и фр. ез.; Хр. Тренков, студенти от
Московския държавен историко-архивен институт (МГИАИ), Т. Боров, Елена Савова – С., Москва.
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Програми на лекционните курсове „Съветска библиография“, „Методика на библиографската работа“, четени от Тренков, и на „Библиография на марксизма-ленинизма“ с преподавател Елена Савова, литература по „Обща теория на библиографията и българска библиография“, планове на курса „Библиотекознание“
и „Библиография“, подготвени от Т. Боров. Със сведения за обучението на студентите архивисти в МГИАИ.
Материали във връзка с библиотечното образование в България. Относно създаването на профил по библиотекознание и библиография при Философския факултет на СУ.
А.е. 2737, л. 1–35; 22 док.; 12 май...29 дек. 1952 г.; схема, инструкции, наредби, програми, писма,
решение, проектозакон, указание, бележки – ориг., ръкоп., печатно, машиноп. копия; Хр. Тренков, А.
Бънков, Комитетът за наука, изкуство и култура (КНИК), В. Велчев, Съюзът на научните работници в
България, СУ „Св. Климент Охридски“, Комисия по димитровски награди за наука, изобретателство
и рационализация – С. до Т. Боров – С.
Относно лекции на тема „Източници за осведомяване по въпросите на международното право“, които Тренков ще чете пред персонала на отдел „Договорен и правен“ при МВнР. Във връзка с организацията
и провеждането на атестирането на ръководните, научните и преподавателски кадри във висшите учебни
заведения и институти, подведомствени на КНИК през 1952/53 година. За необходимостта от повече консултации, давани от преподавателите на студентите по време на семестъра. Относно разяснителната работа по
опазване на обществената собственост и спазване реда и чистотата във Философско-историческия факултет
на СУ. За труда на Сталин „Икономически проблеми на социализма в СССР“ и документите от XIX конгрес
на БКП, които да послужат като мощен тласък за идеологическото преустройство в СУ. Във връзка с тържествено събрание по случай III национален конгрес на мира и борбата на народите за мир. За подобряване на
учебно-методическата работа във ВУЗ и осигуряване необходимата подготовка на януарската изпитна сесия
през 1953 г. За атестирането на асистентите и преподавателите; провеждане на катедрено заседание, на което
да се прецени преподавателската работа през зимния семестър. Проект на Закон за висшето образование. Относно избора на лица, достойни да получат Димитровска награда. За събирането на материали за Годишника
на Философско-историческия факултет.
А.е. 2738, л. 1–35; 29 док.; 1 авг. 1952...18 март 1953 г., б.д.; писма, извлечение, заповед, наредба,
разписания, доклад, протоколи, бележки – ориг., машиноп. копия, ръкоп., печатно; СУ, Aнгел Бънков,
Архивно управление при МВР, КНИК, Александър Бурмов, Димитър Косев, Мария Кузманова, Тодор
Боров, Роза Христова, Ангел Бънков – С. до Т. Боров, СУ – С.
За избирането на Т. Боров за професор по архивистика при Философско-историческия факултет. Относно наредбата за приемане на нови студенти в СУ за 1952/53 г. Заповед за обема на учебната работа на
академичния персонал през 1952–1953 г. За планиране и организиране труда на научно-преподавателския
и учебнопомощния персонал във висшите учебни заведения. Разписания на лекциите и упражненията във
ФИФ на СУ през зимния и летния семестър на 1952/1953 г. С данни за проведените съвещания на Катедрата
по архивистика, които засягат следните въпроси: приемане катедрата от дотогавашния временно завеждащ
проф. Александър Бурмов; конструиране на катедрата; приемане план на катедрата; уреждане доставката на
съветска литература по архивистика; помещение и бюджет; разглеждане въпроса за започване на лекциите по
история на архивното дело и дипломатика; за учебните програми; атестацията на асистентката Роза Димитрова Христова. Списък на приетите кандидат-студенти по специалността „Архивистика“. За необходимостта
от преподаватели по архивистика, за привличане на доц. Иван Дуйчев като преподавател. Относно кандидатурата на проф. Т. Боров за завеждащ Катедрата по архивистика. За назначаването на Т. Боров за курсов
ръководител на I курс, специалност Архивистика.
А.е. 2739, л. 1–63; 36 док.; 29 апр...19 ноем. 1953 г.; писма, доклад, заповеди, проект, бележки, изрезка
от вестник, предложение, списък, закон, вестник – ориг., ръкоп., машиноп., печатно, машиноп. копия; Т.
Боров, Рубен Леви, председател на КНИК, Георги Добрев, директор на ДБВК, П. Константинов, помощник ректор на СУ, А. Бънков, декан на Философско-историческия факултет, Елена Кирова – С. до КНИК,
председателя на Министерския съвет, Т. Боров, декана на ФСФ, Факултетния съвет на ФИФ – С.
Относно създаването на специалността „Библиотекознание и библиография“ в СУ през учебната
1953/54 г.; за проекта „Временни правила за обработване на документалните материали от личните архивни
фондове“ в Български исторически архив (БИА) при ДБВК. Във връзка с избора на Елена Кирова за асистент
в катедрата по библиотечно дело и библиография; списък с нейни публикации, сведения за преподавателската
заетост на асистента. За лошото състояние на училищните библиотеки в  Югославия. С предложение от страна на Боров за откриване на Катедра по библиотекознание и библиография при Философско-историческия
факултет на СУ. Извадки от закона за висшето образование от 1952 г.
А.е. 2740, л. 1–74; 67 док.; 10 ян...31 дек. 1953 г.; писма, указания, бележки, проекторезолюция, на317

редба, извлечение, приложения, сведения, формуляри – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно; А.
Бънков, декан на ФИФ, КНИК, Т. Боров, Л. Илиев, зам.-ректор на СУ, Димитър Ангелов, зам.-декан
на ФИФ, Б. Марков, Г. Пирьов, Вл. Георгиев, ректор на СУ – С. до Т. Боров – С.
Относно изчислението на необходимия щат на научно-педагогическия персонал   във висшите
учебни заведения. Във връзка с първото национално съвещание на преподавателите и асистентите по
идеологическите дисциплини във ВУЗ. Със сведения за дейността на катедрата, завеждана от фондообразувателя (за провежданите лекции и упражнения, плановете и отчетите за работата на преподавателите).
А.е. 2741, л. 1–58; 15 док.; 1 юни 1953...29 ноем. 1954 г., б.д.; изложение, бележки, студия, доклади, учебен план – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно; Деканат на ФИФ, Стефан Мокрев, Т. Боров и Христо Гандев, Александър Бурмов, Кирила Възвъзова-Каратеодорова – С. до Факултетния
съвет на ФИФ, декана на ФИФ – С.
Във връзка с необходимостта от самостоятелна специалност „Архивистика“; относно обявения
конкурс за доцент по теория и практика на архивното дело, на който единствен кандидат е Стефан Мокрев, с биографични бележки за него, за Иван Дуйчев и Кирила Възвъзова. Разработка на тема „Делопроизводството – основа на архивния фонд“ от Мокрев и мнението на двамата рецензенти Боров и Гандев
за достойнствата и слабостите на работата. Относно предложението за избор на Ив. Дуйчев за старши
преподавател по теория и практика на архивното дело, а по-късно новото предложение – Кирила Възвъзова-Каратеодорова за преподавател в Катедрата по архивистика. Във връзка с изложение на група студенти
архивисти от III курс.  
А.е. 2742, л. 1–55; 16 док.; 6 дек. 1952...19 февр. 1953 г., б.д.; писмо, списъци, бележки, тетрадка,
изпитни билети – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, Измирлиева, б.а. – С., б.м. до Т. Боров,
директора на ДБВК – С.
С имена на студенти по архивистика, оценки на Боров за подготовката им. С молба на студента
по архивистика Георги Барболов да му се предоставят книги от библиотеката във връзка с дипломната му
работа. Относно учебните планове и програми за тази специалност.
А.е. 2743, л. 1–22; 14 док.; 5 ян. ...12 окт. 1954 г.; писма, решение, наредба, сведения, бележки, тематичен план, учебна програма, докладна записка – ориг., ръкоп., машиноп. копия, препис;
КНИК, Министерство на културата, Вл. Георгиев (ректор на СУ), Ангел Бънков, декан на ФИФ, Т.
Боров – С. до ректора на СУ, Т. Боров, декана на ФИФ, Директора на Държавна библиотека „Васил
Коларов“ (ДБВК, днес НБКМ), Факултетния съвет на ФИФ – С.
Относно попълването на специален дневник за отчитане учебната работа на преподавателите във
ВУЗ; за състоянието на учебно-възпитателната работа във висшите учебни заведения през 1953/54 г. Във
връзка с книжното имущество на библиотеката при ФИФ; за нуждата от преработване на учебните програми; за нанасяне на всички оценки от сесията. Със сведения за новата специалност „Библиотекознание
и библиография“; тематичен план на курса „Обща библиография“, учебна програма на курса „История
и организация на библиотеките“. Относно необходимостта от нови щатни единици за специалността. С
молба директорът на Народната библиотека да разреши провеждането на практикум за студентите в библиотеката. С предложение съществуващата специалност „Архивистика“ да се превърне в специализация
към специалност „История“, като Боров привежда съответни аргументи.
А.е. 2744, л. 1–23; 8 док.; 29 ноем. 1954 г., б.д.; докладна записка, програми, планове – ориг.,
машиноп. копия; Т. Боров – С. до Факултетния съвет на ФИФ – С.
С молба да се обяви конкурс за доцент по теория и практика на библиотечното дело; учебна програма на курсовете „Историческо библиотекознание“ и „История и организация на библиотеките“, тематични планове на курсовете „Обща библиография“, „Библиотекознание и библиография“, „Отраслова
библиография“ с методика на библиографската работа.
А.е. 2745, л. 1–84; 62 док.; 4 окт. ...28 дек. 1954 г.; бележка, указания, писма, планове, заповед,
сведение, програми, библиография, проектонаредба, правилник, решение – ориг., преписи, ръкоп.,
машиноп., печатно; ФИФ на СУ, Министерство на културата, СУ – С. до Т. Боров – С.
Указания за броя на седмичните часове на учебните дисциплини при изработването на учебните
планове за 1954/55 г. Относно издаването на сп. „Висше образование“. Информират го, че е избран за
курсов ръководител. Във връзка с отпуските на преподавателите. Мотиви относно необходимостта студентите, следващи журналистика, да слушат лекции по статистика. За наказанието на студенти със строго мъмрене. Относно отчетите на преподавателите. Учебен план на специалността „Библиотекознание и
библиография“; учебна програма на курса „История и организация на библиотеките“; тематичен план на
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курса „Обща библиография“. За научните конференции при факултетите, които ще се състоят от 5 до 18
март 1954 г. Относно общите годишни норми за учебната и педагогическа работа на научно-педагогическия персонал във висшите учебни заведения. Във връзка с предстоящи изменения в Закона за висшето
образование, както и в Правилника за приложението му. За вътрешния трудов ред в Софийския университет. По въпроса за подобряване работата по комунистическото възпитание на студентите в СУ. Относно
петобалната система за оценяване знанията на студентите. План за научноизследователската работа през
1955 г. на Катедрата по архивистика, библиотекознание и библиография при ФИФ на СУ.
А.е. 2746, л. 1–32; 22 док.; март 1953…16 март 1955 г.; програма, докладна записка, заповед,
протокол, бележки, отчет, писма, сведения, планове, изрезка от вестник – ориг., ръкоп., машиноп.
копия, печатно; КНИК, проф. Г. Пирьов, проф. Т. Боров, проф. Ал. Бурмов, Деканатът на ФИФ, К.
Георгиев – С. до Т. Боров, декана на ФИФ – С.
За научните конференции при факултетите на СУ. Във връзка с промените в учебния план на специалността „Архивистика“. Със сведения за специалните дисциплини по архивистика и библиотекознание. Относно предложения за преподаватели по специалностите „Архивистика“ и „Библиотекознание и
библиография“ за летния семестър на учебната 1953/54 г. За научноизследователската работа на Катедрата
по архивистика през 1953 г. За отчитането на изпълнената учебна натовареност от катедрата; във връзка с
нуждата от преподавател по „История на архивното дело“; с предложение за назначаването на проф. Жак
Натан за хоноруван преподавател по „Икономическа история на България“. Списък на студентите от специалност „Библиотекознание и библиография“. С данни за учебната натовареност на Т. Боров през 1953/54
г. Тематичен план на курса „Библиотекознание и библиография“; относно планирането на работата, която
трябва да се извърши във връзка с командировката в тогавашния СССР за проучване историята и организацията на архивното дело. Относно значението на новосъздадените държавни архиви.
А.е. 2747, л. 1–18; 15 док.; нач. на 1954 г., 10 дек. 1954...31 ян. 1955 г.; списъци, план, писма, указания, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, КНИК, СУ, Вузовски комитет на профсъюза, деканът на ФИФ проф. Н. Чакъров, зам.-ректор акад. Д. Йорданов – С. до Т. Боров, Е. Кирова
– С.
С данни за научноизследователските и научнопопулярни публикации на проф. Т. Боров през 1953 и
1954 г.; перспективен план за научноизследователската работа на Боров за 1954 г. Относно ограничаването
на работата по съвместителство във ВУЗ. Във връзка с подготовката и провеждането на януарската изпитна
сесия през 1954/55 г. За повишаване на взискателността по отношение на научноизследователската работа
на преподавателите в СУ. Във връзка с публикуване на материали в Годишника на ФИФ за 1955 г.
А.е. 2748, л. 1–17; 9 док.; 31 ян...1 март 1955 г.; писма, доклади – ориг., ръкоп., машиноп. копия;
деканът на ФИФ проф. Н. Чакъров, Т. Боров, зам.-ректорът на СУ акад. Даки Йорданов, Министерство на културата – С. до Т. Боров, декана на ФИФ, ректора на СУ – С.
За необходимостта от подготовка на доклад за работата на катедрата през зимния семестър на
1954/55 г.; отчитане на резултатите от януарската изпитна сесия; относно решение на Политбюро за решителни и строги мерки срещу плагиатството сред научните работници във ВУЗ; във връзка с допуснати
слабости при дотогавашното издигане на кадрите в СУ. Относно разпределението на студентите от III и IV
курс в профили. За състоянието на специалността „Библиотекознание и библиография“ и нуждата от още
един щатен преподавател. Относно командировките на аспирантите от катедрата. За мерките за подготовката на юнската изпитна сесия през 1955 г.
А.е. 2749, л. 1–45; 41 док.; 8 февр. 1955...20 апр. 1955 г., б.д.; отчет, писма, заповед, библиографски бележки, списък с публикации, програма, учебен план – ориг., печатно, ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, акад. Вл. Георгиев, ректор на СУ, проф. д-р Н. Чакъров, декан на ФИФ, СДУ, доц. Ст.
Цоневски, зам.-декан на ФИФ – С. до декана на ФИФ, Т. Боров, ректора на СДУ – С.
Във връзка с изпълнение плана на научноизследователската работа на катедрата за 1954 г. За подобряване на учебно-преподавателската работа във ВУЗ. Боров се възпротивява аргументирано на предложението на Управление „Висше образование“ при Министерство на културата от 1 март 1955 г. да се закрие
специалността „Библиотекознание и библиография“, като се открие такава специализация към специалността „Български език и литература“ във Филологическия факултет. Във връзка с опазването на студентския квартирен фонд. С библиографски бележки на трудове и статии на Боров от 1952–1955 г. Относно
конференция на студентските научни дружества, проведена през април 1955 г. С данни за дисциплините,
които се изучават в специалността „Библиотекознание и библиография“. Относно личните планове на
лекции и упражнения на членове от катедрата за летния семестър на 1955 г. Във връзка с предложенията
за хонорувани асистенти и преподаватели, като изискването е да се ограничи броят им.
319

А.е. 2750, л. 1–41; 10 док.; 20 апр...19 юни 1955 г.; доклади, изводи, писма, решения, лекция –
ориг., печатно, ръкоп., машиноп. копия; проф. д-р Найден Чакъров, декан на ФИФ, Ст. Цоневски,
зам.-декан на ФИФ, акад. Даки Йорданов, зам.-ректор на СУ, проф. С. Русакиев, зам.-ректор, Т. Боров – С. до Л. Дончева, Т. Боров, декана на ФИФ, Матакиева – С.
Относно състоянието на специалността „Библиотекознание и библиография“, поправителната изпитна сесия на студентите през 1955 г. За решението на Факултетния съвет при ФИФ относно комунистическото възпитание на студентите. Във връзка с работата на студентското научно дружество при СУ
и мерките за подобрение на неговата дейност; лекция за библиографията – понятие, същност, значение,
типология.
А.е. 2751, л. 1–50; 9 док.; 21 окт. 1954...21 май 1955 г., б.д.; сведения, писма, статии – ориг., ръкоп., машиноп. копия, бълг. и чешки ез.; д-р У. Петрмихал, Албанска, С. И., б.а. – Прага, С. до Т.
Боров – С.
Материали и преводи на статии във връзка с чужди библиотеки и библиотечното образование в
чужбина (с данни за Полша, Чехия, Германия, Белгия).
А.е. 2752, л. 1–27; 26 док.; 23 юни...30 дек. 1955 г.; писма, плик от писмо, бележки, сведения,
наредба, планове, указания, списък – ориг., печатно, ръкоп., машиноп. копия, чернова; проф. д-р Н.
Чакъров, декан на ФИФ, проф. Т. Боров, Г. Грозев, министър на културата, акад. Даки Йорданов,
зам.-ректор, Ст. Цоневски, зам.-декан на ФИФ, П. Константинов, пом. ректор, ръководството на
Университета – С. до Т. Боров, Факултетния съвет на ФИФ, деканите на факултетите в СУ, СДУ,
директора на Държавна библиотека „Васил Коларов“, декана на ФИФ, ректора на СДУ – С.
Във връзка с изпитната сесия. Относно избирането на Марин Василев за хоноруван преподавател  
по „Общо и приложно книгознание“ и на Божана Троянова по „Теория и практика на библиотечното дело“;
с биографични бележки за нея. За натовареността на преподавателите към Катедрата по библиотекознание
и библиография през учебната 1955/56 г. За набиране на асистенти и преподаватели във висшите учебни заведения. Относно обявлението за доцентура по „История и практика на библиотечното дело“. Във
връзка с плана на научноизследователската работа на катедрата за 1956 г.; за методиката на работа при
провеждане на семинарните занятия (упражненията). План за работата, която предстои да се извърши във
връзка с командировката в СССР, свързана с историята и организацията на архивното дело. За нуждите на
обучението на студентите по библиотекознание и библиография, Т. Боров моли директора на Народната
библиотека да отдели известно количество книги, които са важни пособия за подготовката на студентите.
Относно промени в учебния план на специалност „Библиотекознание и библиография“. Редакцията на сп.
„Висше образование“ моли да се постави пред катедрите въпросът за сътрудничество при подготовката
на печатното издание. Указания за по-голяма взискателност през изпитните сесии. С имена на студенти,
посещаващи курса „Обща библиография“.
А.е. 2753, л. 1–49; 17 док.; 1 апр. 1955...22 дек. 1966 г., б.д.; лекции, бележки – ориг., ръкоп.; Т.
Боров, И. Михайлова – С. до Т. Боров – С.
Относно лекционен курс на Т. Боров при Управлението за разпространение на печатни произведения; уводна лекция в курса по библиография за ръководителите на книжарската мрежа. Във връзка с
дисциплините „Отраслова (специална) библиография“ и „Методика на библиографската работа“. За подготовката на библиотекари. Списък с имена на студенти.
А.е. 2754, л. 1–30; 19 док.; 10 февр. ...26 март 1956 г., б.д.; списъци, писма, заповед, доклади, решение, указания, бележки, програми, тематичен план – ориг., ръкоп., машиноп., машиноп. копия,
машиноп. циклостил; проф. Н. Чакъров, декан на ФИФ, акад. Вл. Георгиев, ректор на СДУ, проф. Т.
Боров, проф. Хр. Гандев, акад. Даки Йорданов, зам.-ректор, Министерство на културата, И. Михайлова, Хр. Тренков, б.а. – С. до Т. Боров, Факултетния съвет на ФИФ, деканите на факултети в СДУ,
председателя на студентското научно дружество, директора на Български библиографски институт
(ББИ) – С.
С информация за темите на научните трудове на преподавателите при ФИФ, които ще бъдат обсъждани на научната конференция на факултета; за готовите трудове за отпечатване в Годишника на факултета. Относно провеждането на конкурс за преподавател по теория и практика на библиотечното дело, комисията предлага единственият кандидат Божана Илиева Троянова да бъде избрана от факултетния съвет за
преподавател по тази дисциплина. Приложени са сведения за научната дейност на Б. Троянова. Във връзка
с необходимостта да се направи преценка на „борбата, която професорско-преподавателският състав води
против остатъците от буржоазната идеология“. Относно мерките за подобряване работата на студентските
научни дружества и кръжоци. За подбора и ръста на кадрите в Софийския държавен университет. За на320

учни трудове, които да бъдат препоръчани от катедрата с цел издаването им в Румъния, Унгария, Полша и
тогавашна ГДР. Да се изготвят списъци на списанията, които дадена катедра желае да получава. Мнение на
Т. Боров за библиотеката на д-р Константин Стоилов. За учебните програми на Катедрите по педагогика и
история, които трябва да се прегледат, за да се избегнат евентуални повторения; приложени са програми
по „История и организация на библиотеките“, тематичен план на курса „Обща библиография“.
А.е. 2755, л. 1–36; 28 док.; 10 март...30 ноем. 1956 г., б.д.; писма, указания, заповед, бележки,
планове, постановление, наредба – ориг., ръкоп., машиноп., машиноп. копия, машиноп. циклостил;
Н. Червенков, директор на Университетска библиотека, проф. Найден Чакъров, декан на ФИФ, доц.
Ст. Цоневски, декан на ФИФ, Българска академия на науките (БАН), МК, Божана Троянова, проф.
Т. Боров, акад. Даки Йорданов, ректор на СДУ, доц. Ж. Атанасов, зам.-декан на ФИФ – С. до ректора
на СДУ, проф. Т. Боров, завеждащите катедри в СДУ – С.
Относно създаване в сградата на Университетска библиотека на материална база за упражнения на
студентите по библиотекознание и библиография от СДУ. Указания за основните положения, които трябва
да съдържат докладите на висшите учебни заведени за юнската сесия на учебната 1955/56 г. Във връзка с
проектоплановете за научно-изследователската дейност на научноизследователските институти при БАН
и научноизследователските институти и групи при ведомствата за 1957 г. За назначаването на Т. Боров
за завеждащ на Катедрата по библиотекознание при ФИФ, който е на основна работа в ББИ. Тематични
планове на следните курсове: „Периодичните издания в библиотеките“, „Библиотечна статистика и планиране на работата в библиотеките“, „Състояние и организация на библиотеките в България днес“. Относно
нормите на учебно-педагогическата натовареност на научно-преподавателския състав във висшите учебни
заведения. Във връзка със съвещание на всички преподаватели в СДУ, на което да се обсъдят основни въпроси на висшето образование. За подготовката на януарската изпитна сесия през 1957 г.
А.е. 2756, л. 1–53; 37 док.; 14 ян. ...19 юни 1957 г.; писма, предложения, бележки, учебен план,
плик – ориг., ръкоп., чернова, машиноп. копия; проф. Т. Боров, Н. Червенков, директор на Университетска библиотека, Иван Башев, зам.-министър на културата, Мария Кузманова, доц. Ст. Цоневски, декан на ФИФ – С. до ректора на СДУ, декана на ФИФ, ББИ, проф. Т. Боров, деканите на всички факултети и завеждащите катедри – С.
Становището на Катедрата по библиотекознание и библиография и на Университетска библиотека
по „Проектопостановление за подобряването и по-нататъшното развитие на библиотечното и библиографското дело в Народна република България“. Относно повишението в старши асистент на асистентката
при катедрата Елена Николова Кирова. Във връзка с трансформирането на дотогавашната специалност
„Библиотекознание и библиография“ в двегодишна специализация за студенти от IV и V курс по всички
специалности в СУ. За разпределението и настаняването на работа на младите специалисти библиотекари,
завършили специалност „Библиотекознание и библиография“ в СУ и ДБИ. Във връзка с провеждането на
държавните изпити за специалност „История“. Относно отпуските на преподавателите в СДУ.
А.е. 2757, л. 1–29; 7 док.; 5 септ...30 дек. 1957 г.; писма, проектоправилник, статия – ориг., машиноп., ръкоп., машиноп. копия; Ст. Цоневски, декан на ФИФ, проф. Т. Боров, Елена Кирова – С.
до завеждащите катедри в СДУ, проф. К. Гълъбов, М. Минков, проф. Т. Томов – С.
Относно проектоправилника за присъждане на научни степени и за аспирантурата. Във връзка с
желанието на студенти от специалност „Библиотекознание и библиография“ факултативно да изучават
западни езици. Материал на тема „Проблеми в подготовката на библиотекари с висше образование“.
А.е. 2758, л. 1–88; 18 док.; 29 ян. ...19 юни 1958 г., б.д.; Наредба, писма, сведения, заявки, програма, планове, доклад, статии, бележки – ориг., машиноп. копия, преписи, бълг., нем., англ. и рус. ез.;
Министерство на просветата и културата, проф. Я. Атанасов, зам.-ректор на СДУ, доц. Ст. Цоневски,
декан на ФИФ, проф. Т. Боров, Държавен секретариат за висше управление в ГДР, М. Жиро-Манген, Пиер Лелиевр – С., ГДР, Берлин, Нант, Париж, Франция до деканите на всички факултети на
СДУ, проф. Т. Боров, ректора на СДУ – С.
За разширяване квалификацията на редовните гимназиални учители по една специалност и редовните прогимназиални учители – тесни специалисти. Относно състоянието на работата на студентските научни кръжоци. Във връзка с участие на членове от катедрата в международни срещи през 1958 г. и
планираните командировки в чужбина. За издаването на учебници по специалността Библиотечно дело
и библиография през периода 1960–1962 г. Относно подготовката на библиотекари във вузовете на ГДР;
изпитите за получаване свидетелство за правоспособност на общински библиотекар в библиотека във
Франция, образованието на библиотекарите във Франция.
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А.е. 2759, л. 1–64; 32 док.; 10 февр. 1958...7 ян. 1959 г., 7 дек. 1961 г.; сведения, отчети, обява,
списък, предложение, бележки – ориг., ръкоп.; машиноп. копия, бълг. и нем. ез.; проф. Т. Боров, Ст.
Цоневски, декан на ФИФ – С. до [деканата на ФИФ], Е. Кирова, проф. Т. Боров – С.
За развитието, състоянието и основните задачи на висшето библиотечно и библиографско образование в България; подготовката на библиотекари с висше образование в СДУ; относно научноизследователската работа на Катедрата по библиотекознание и библиография; с предложения за промени в специализацията по библиотекознание и библиография в СДУ. С имената на студенти, приети през 1958/59 г. в
специализацията по библиотекознание и библиография; препоръки на проф. Боров към работата на Елена
Кирова „Някои библиотековедски обобщения“; относно необходимостта катедрите при ФИФ да обсъдят
Правилника за приложение на закона за висшето образование.
А.е. 2760, л. 1–57; 41 док.; 7 март...4 ноем. 1959 г., б.д.; бележки, заповед, писма, сведения, указания, решения, предложения – ориг., ръкоп., машиноп., копия, циклостил, бълг. и нем. ез.; Ст. Цоневски, декан на ФИФ, проф. Т. Боров, доц. Ат. Райнов, зам.-декан на ФИФ, доц. Жечо Атанасов, декан
на ФИФ – С. до проф. Т. Боров, деканата на ФИФ – С.
Във връзка с предстоящо изработване на нови учебни планове за специалностите във ФИФ; за
дейността на Катедрата по библиотекознание и библиография през първото полугодие на 1959 г.; относно
изготвяне на проектоплан за научноизследователската работа на катедрата за 1960 г.; с предложения за
промени в учебния план на специализация по библиотекознание и библиография; бележки на Боров във
връзка с материал на тема „Какво трябва да направим за подготовката на научните библиотекари?“.
А.е. 2761, л. 1-62; 16 док.; 14 март 1959 г., [1959 г.], б.д.; учебни планове, програми, тематични
планове, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, М. Василев, Елена Кирова – С.
Учебен план на специализация „Библиотекознание и библиография“; програми на спецкурса
„Справочно-библиографска работа“, на курсовете „История и организация на библиотеките“, „Общо и
приложно книгознание“, „Теория и практика на библиотечното дело“; тематични планове на курсовете
„Обща библиография“, „Отраслова библиография с методика на библиографската работа“; програма за
държавен изпит по библиотекознание и библиография.
А.е. 2762, л. 1–36; 16 док.; 30 март 1955...10 март 1958 г.; учебни планове, писмо, проекто правилник, бележки, списък, заповед, докладна записка, предложение, програма, доклад – ориг., печатно, ръкоп., машиноп. копия, чернова, бълг. и рус. ез.; Московски държавен историко-архивен
институт (МГИАИ), Т. Боров, Мария Кузманова, Софийски държавен университет (СДУ, дн. СУ
„Св. Кл. Охридски“) – С., Москва до Т. Боров, М. Кузманова, декана на ФИФ при СДУ, Факултетния
съвет на ФИФ – С.
Относно учебния план на специалността за квалификацията историк архивист; във връзка с проектоправилник за приложение на Закона за висшето образование; за работата на Катедрата по библиотекознание, библиография и архивистика през зимния семестър на уч. 1955/56 г. Кузманова моли Боров
да поръчат съветски учебни пособия за нуждите на специалността; с имената на студентите, приети да
следват „Архивистика“; за назначаването на Мария Павлова Кузманова за хоноруван преподавател по „Теория и практика на архивното дело“; мнението ѝ за проблемите пред новата специалност „Архивистика“;
относно промени в учебния план на специалността, а по-късно на специализация по архивистика при специалност „История във ФИФ“; програма на курса „Теория и практика на архивното дело“; Боров докладва
за състоянието на специалността „Архивистика“ със съответните мерки за подобрението ѝ.
А.е. 2763, л. 1–21; 14 док.; 7 ян. 1956...10 апр. 1957 г.; бележки, заявления, доклади, писма, автобиографии, програма, справка – ориг., ръкоп., машиноп. копия, бълг. и фр. ез.; Емилия Димитрова,
Т. Боров, Държавен архив към МВР, Мария Кузманова, Йото Йотов, Министерство на външните
работи (МВнР) – С. до Деканата на ФИФ при СДУ, Факултетния съвет на ФИФ, Българския библиографски институт „Елин Пелин“ (за Т. Боров), декана на ФИФ, ФИФ на СДУ – С.
С автобиографични сведения за Емилия Димитрова, Мария Кузманова и Йото Йотов с оглед назначаването им за преподаватели по архивистика, като за хоноруван преподавател е избрана М. Кузманова;
със сведения за Международния съвет на архивите.
А.е. 2764, л. 1–42; 31 док.; 31 март...24 ноем. 1959 г.; заповед, пощенски карти, билети, програма,
реч, бележки, квитанция, предложение, програма, писмо – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно,
бълг., нем. и рус. ез.; Ж. Живков, министър на просветата и културата, Т. Боров, Б. Троянова, Н.
Червенков, б.а. – С. до Т. Боров, Матакиева, ректора на СУ – С.
Относно командировката на Т. Боров в Берлин за 15 дни, участието му в тържествата и научната
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сесия по случай 100 години от смъртта на бележития немски географ Александър фон Хумболт; във връзка с предложението на ББИ „Елин Пелин“ за въвеждане във висшите учебни заведения на краткотрайни
курсове по библиография; за конкурсен изпит за асистент при Катедрата по библиотекознание и библиография.  
А.е. 2765, л. 1–39; 22 док.; 10 февр...27 дек. 1960 г.; писма, разпореждане, предложение, доклад,
отчет, планове, указания, заявка, протокол, сведения – ориг., ръкоп., машиноп. копия, циклостил; Т.
Боров, Министерски съвет, доц. Ж. Атанасов, декан на ФИФ, Министерство на просветата и културата, доц. Ат. Райнов, б.а., Ив. Ненов, началник на Управление „Висше образование“ – С. до декана
на ФИФ, Факултетния съвет на ФИФ, Т. Боров, МПК, Управление „Висше образование“ – С.
Относно командировката на Т. Боров в Берлин, за да чете лекции като гост на Академията на науките там; във връзка с организирането на редовни, вечерни и задочни курсове за получаване на библиотекарска правоспособност; за преминаването на Боров, като ръководител на Катедра по библиотекознание
и библиография, на основна работа в СДУ; за избора на асистент по библиотекознание и библиография,
като катедрата предлага Искра Михайлова Стефанова да бъде избрана от Факултетния съвет; във връзка
с научноизследователската работа на Катедрата по библиотекознание и библиография за 1959 г.; разработването на перспективен план за периода 1966–1980 г. на специализация по библиотекознание и библиография; заявка за задгранични командировки на членовете на Катедрата; евентуална нужда от нови
хонорувани или редовни преподаватели; заседание на Катедрата относно предвижданите краткотрайни
курсове по библиотекознание и библиография; правилното разпределение на кадрите, които завършват
специализацията.
А.е. 2766, л. 1–248; 109 док.; 19 септ. 1959...20 окт. 1960 г., б.д.; бележки, писма, резюмета, плик
за писмо, разписки, телеграми, проект (план), доклади, списък, отпечатъци на статии, брошура,
сведения, коректура – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, фотокопия, чернови, бълг., англ.,
нем., рус. и фр. ез.; С. И., Т. Боров, Щайнбергер, проф. Плахи, Институт по аграрна история при
Германската академия на селскостопанските науки, Матакиева, проф. Курт Ритер, директор на Институт по аграрна история при Германската академия на селскостопанските науки, Христо Тренков, Зигмунд фон Фрауендорфер, д-р Зойберлих, Висш институт по търговия „Сент Игнас“, Ханс
Ротер, б.а. – С., Берлин, бивша ГДР, Виена, гр. Анверс до Т. Боров, Икономов, проф. Курт Ритер,
Даки Йорданов, ректор на СДУ, Христо Тренков, д-р Зойберлих, Институт по аграрна история при
Германската академия на селскостопанските науки, проф. Владигеров – С., Берлин.
Във връзка с подготовката и изнасянето на доклад на тема „Изграждане на библиографско-документационна служба в институт за икономика на селското стопанство. Сътрудничество на социалистическите страни в тази област“, представен в Института по аграрна история при Германската академия на
селскостопанските науки; материали, свързани с тази проблематика, статиите „Библиотеки и селскостопанска документация. Международни проблеми“, „Икономически и социален живот“, „Научният информационен пул като световен проект“; с благодарност за получен труд от Курт Ритер на тема „Селското
стопанство и аграрната политика в капитализма“; кратка автобиография на Т. Боров.
А.е. 2767, л. 1–118; 4 док.; февр. 1960 г., б.д.; доклади, резюмета, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия, бълг., нем., англ. и рус. ез.; Зигмунд фон Фрауендорфер, Т. Боров – Берлин.
Относно изнесени в Института по аграрна история при Германската академия на селскостопанските
науки доклади „За документацията в цялост и в областта на селското стопанство в частност“, „Изграждане
на библиографско-документационна служба в институт за икономика на селското стопанство. Сътрудничество на социалистическите страни в тази област“.
А.е. 2768, л. 1–47; 23 док.; 9 ян...26 дек. 1961 г., б.д.; писма, правилник, служебна бележка, списъци, бележки, обява, сведения, учебен план, заповед, отчети, проектозакон – ориг., ръкоп., машиноп.
копия, чернови, печатно; Т. Боров, Ж. Атанасов, декан на ФИФ, проф. Д. Ангелов, декан на ФИФ,
Божана Троянова, ректорът на СДУ, б.а. – С. до декана на ФИФ, ректора на СДУ, МПК, Управление
„Висше образование“, Т. Боров, министъра на просветата и културата – С.
Относно изпълнението на научноизследователския план и работата на катедрата през 1959–1961
г.; за приемане и отпечатване на научни трудове в Годишника на СДУ; с данни за завършващите специализацията „Библиотекознание и библиография“ през 1961 г. с оглед разпределението им на работа като
библиотекари; във връзка с възможността завършилите през последните пет години СДУ да специализират библиотекознание и библиография при ФИФ на Университета; за необходимостта от изработване на
планове за подготовката на научни кадри в съответната област; относно конкурсен изпит за аспирант по
библиотекознание; с бележки по проектозакона за висшето образование.
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А.е. 2769, л. 1–53; 17 док.; 15 ян...16 апр. 1962 г., б.д.; писма, бележки, мотивировка, статия, докладна бележка, учебен план, обява, доклад – ориг., ръкоп., машиноп. копия, преписи, бълг. и нем.
ез.; Т. Боров, проф. Д. Ангелов, декан на ФИФ, МПК, М. Рудомино, З. Петкова, Божана Троянова, А.
Будев, ръководството на Национален семинар за библиотекарите от научните библиотеки, Татяна
Киркова – С. до Д. Ангелов, Т. Боров, министъра на просветата и културата, Държавния библиотекарски институт – С.
С предложение преподавателят при Катедрата по библиотекознание и библиография Божана Троянова да бъде преназначена от 1 ян. 1962 г. за старши преподавател; за правилното разпределение на кадрите, завършили специализацията по библиотекознание и библиография; относно учредяването на Дирекция
за защита на авторското право; мотивировка за искане на преподавател за провеждане на факултативни
лекции по библиотечен и библиографски минимум; статия на Рудомино „Библиотечното образование в
СССР“; във връзка с обсъждането на учебния план в ДБИ; за провеждането на Национален семинар за
библиотекарите от научните библиотеки и дневния му ред, докладът на Т. Киркова „Съвременни насоки в
строежа на научни библиотеки“ с бележки на Т. Боров.
А.е. 2770, л. 1–146; 29 док.; 28 март...3 юли 1962 г.; бележки, отпечатък, заповеди, билети, инструкция, бордеро, валутна справка, митническа валутна декларация, сметки, квитанции, бележки, изрезка от статия, писма, доклад – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг., нем., словашки
ез.; Т. Боров, МПК, Български въздушен транспорт „Табсо“, Немска емисионна банка, БНБ, правителствен хотел, Пасиар, проф. Д. Ангелов, декан на ФИФ – С. до Т. Боров, проф. Хорст Кунц, директор на Института по библиотечни науки, директор на Немската държавна библиотека – С., Берлин.
Относно командировката на Т. Боров в Берлин и участието му във Втората международна конференция на висшите библиотечни училища и институти в социалистическите страни с доклад на тема
„Библиографията като университетски предмет“. Със сведения за специализация Библиотекознание и библиография в СДУ. Относно историята на словашките народни библиотеки. Във връзка с провеждане на
конкурсен изпит за преподавател по Библиотекознание и библиография.
А.е. 2771, л. 1–25; 7 док.; 9 ноем...12 дек. 1962 г.; доклад, сметка, мнения, писмо – ориг., ръкоп.,
машиноп. копия, чернови; Ганчо Ганев, министър на просветата и културата, Димитър Косев, ректор на СДУ; Т. Боров – С. до председателя на Министерския съвет, декана на ФИФ, Факултетния
съвет на ФИФ, главния счетоводител на СДУ – С.
Относно предложението за преустройство на ДБИ от полувисш във Висш библиотекарски институт;
възраженията на Катедрата по библиотекознание и библиография със съответните аргументи; сведения за
членовете на катедрата; Боров моли главния счетоводител на СДУ да посочи заплатите на преподавателите.
А.е. 2772, л. 1–13; 14 док.; 22 апр...22 ноем. 1963 г.; бележки, програми, писмо, списък, мнение –
ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, [Иванчев], Б. Троянова – С. до декана на ФИФ – С.
Във връзка с дисертацията на Елена Кирова, мнението на Боров за достойнствата и недостатъците
ѝ; относно съветски статии по библиотекознание и библиография; програми за конкурсен изпит за аспирант по библиотекознание и библиография; относно подготовката на библиотекари.
А.е. 2773, л. 1–44; 32 док.; 10 ян...26 ноем. 1964 г., б.д.; писма, заповед, програми, план, изрезки
от вестник, билети, докладна записка, списък, сведения, изложение, разпореждане, предложение,
служебна бележка, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия, циклостил, печатно, бълг., рус. и шведски ез.; Т. Боров, проф. Г. Хрусанов, декан на ФИФ, Висша атестационна комисия (ВАК), МНП,
доц. Г. Алстрьом, директорът на Университетска библиотека, НБКМ, А. Будев, зам.-министър на
просветата, МС, Т. Ламбев, началник на учебен отдел в СДУ – С., Стокхолм до Факултетния съвет
на ФИФ, Т. Боров, ректора на Висшия институт за хранителна и вкусова промишленост, ръководството на СУ, ръководството на ФИФ, МНП – С., Пловдив.
С предложение да се възстанови специалността „Библиотекознание и библиография“; във връзка
с произвеждане на конкурсния изпит за редовна и задочна аспирантура в тогавашния Съветски съюз за
учебната 1964/1965 г. по библиотекознание; за процедурата по присъждане на научни звания и степени;
относно подготовката на ново издание на „Алманах на Софийския университет“ по случай 75-годишнината му; планирани лекции „Предмет, основни задачи и организация на научно-техническата информация и
форми на научно-техническата информация“, както и по „Основни понятия, същност и задачи на стандартизацията“, които трябва да се включат към съответните дисциплини във Висшия институт за хранителна
и вкусова промишленост в Пловдив; във връзка с посещението на Боров в Швеция; интервю в шведския
в. „Дагенс Нихетер“ с него за библиотечното дело в България; за получени книги по библиотекознание,
библиография, книгознание, документация и на библиографски указатели и справочници в НБКМ.
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А.е. 2774, л. 1–35; 17 док.; 1 дек...30 дек. 1964 г.; доклади, писма, бележки, решение, план, отчет, обява – ориг., ръкоп., машиноп. копия., печатно; Т. Боров, акад. Д. Косев, ректор на СУ, доц. А.
Аврамов, декан на ФИФ, М. Пеева, председател на Библиотечния съвет към Комитета по културата
и изкуствата (ККИ), [Искра Михайлова] – С. до Факултетния съвет на ФИФ, Иван Ненов, първи
зам.-министър на народната просвета, ректора на СУ, декана на ФИФ, Т. Боров, СДУ, специализацията по библиотекознание и библиография – С.
Относно проведени аспирантски изпити и резултатите от тях; във връзка с доклад и проекторешение на ККИ за състоянието и мерки за подобряване подготовката на библиотекарските кадри; мнението
на Боров по въпроса; за издаването на албум по повод 75-годишнината на СУ „Кл. Охридски“; за работата
на Библиотечния съвет при ККИ; във връзка с приема на студенти в двата профила на специализацията по
библиотекознание и библиография при ФИФ.
А.е. 2775, л. 1–49; 18 док.; 26 ян...26 окт. 1965 г., б.д.; предложения, удостоверение, бележки, доклад, информация, характеристики, отчет, правилник, сведения – ориг., ръкоп., чернова, машиноп.
копия; Т. Ангелов, Т. Боров, [Божана Троянова], б.а. – С. до Министъра на народната просвета, Т.
Боров, декана на ФИФ при СУ „Кл. Охридски“ – С.
Относно подготовката на кадри за училищните библиотеки; във връзка с молбата на Боров да бъде
освободен от назначението „вещо лице“ по делото на Ив. Богданов срещу издателство „Наука и изкуство“;
за състоянието на аспирантурата при Катедрата по библиотекознание и библиография, за удължаване с
една година срока на редовната аспирантура на Любен Димитров Атанасов; с данни за подготовката на
библиотекари в СУ и развитието на специализацията; характеристики на Божана Илиева Троянова, Елена Николова Кирова, Искра Михайлова Стефанова, Мария Кайнарова; правилник за специализацията по
библиотекознание и библиография; относно съществуващите специалности или специализации по библиотекознание и библиография в страните от тогавашния соцлагер.
А.е. 2776, л. 1–30; 18 док.; 13 септ...27 дек. 1965 г.; заповед, писма, бележки, предложение, окръжно, протокол, доклад, писмена работа, отчет, пропуск, плик с писмо, списък – ориг., ръкоп.,
машиноп., машиноп. копия, циклостил; доц. Б. Иванов, зам.-декан на ФИФ, доц. А. Аврамов, декан
на ФИФ, Е. Кирова, проф. К. Стоев, научен секретар на Висшата атестационна комисия, Б. Троянова, Т. Боров, Р. Малчева Петкова, К. Калайджиева, директор на НБКМ – С. до Т. Боров, декана на
ФИФ, ректора на СУ – С.
Относно провеждане на изпит за хоноруван преподавател по научна информация и документация; във връзка с командировки на преподавателите от Катедрата по библиотекознание и библиография в
чужбина; по въпроси, свързани с процедурите за присъждане на научни звания и степени; за работата на
катедрата през 1964/65 г.; позволение за влизането на Боров в южното крило на Университета; с молба от
страна на НБКМ Боров да върне заети от бившия Библиографски институт книги; списък „Единствени в
Народната библиотека или крайно необходими книги“.
А.е. 2777 л. 1–58; 31 док.; 20 дек. 1965...13 ян. 1966 г.; план, програми, бележки, самолетен билет,
пликове за писма, справка, съдържание на книга, касови бележки, тефтер, визитна картичка, клон
от бор и камък – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг. и рус. ез.; О. Хвалебнова, зам.-председател на Общество „Знание“, Т. Боров, Български въздушен транспорт, б.а. – Москва, С., Дубна,
Ялта до Т. Боров – С.
Относно пребиваването на Боров в Москва и Крим като гост професор; разговорите му със съветски колеги по въпросите на библиотекознанието и библиографията и особено по проблемите на научната
информация; със спомен от дома на Чехов; записки и впечатления на Боров във връзка с посещението.
А.е. 2778, л. 1–36; 26 док.; 20 ян...20 окт. 1966 г.; предложение, мнение, заповеди, програма,
бележки, указания, писма, резолюция, обява, докладна бележка – ориг., ръкоп., машиноп. копия,
печатно, циклостил; Т. Боров, А. Аврамов, Д. Косев, ректор на СУ, П. Динеков, Б. Троянова, БАН,
МНП – Управление „Висше образование“ – С. до МНП – Управление „Висше образование“, ККИ –
Отдел „Библиотеки“, ЦК Профсъюз на работниците по просветата и културата, Комитет по труда и
работната заплата, Т. Боров, декана на ФИФ, ректора на СУ – С.
Относно допълване и поправяне на щатна таблица XXXVI с оглед по-високо заплащане труда на
библиотекарите и библиографите; за работата на хонорувания асистент Любен Димитров Атанасов в Катедрата по библиотекознание и библиография; във връзка с провеждането на конкурсен изпит за асистент
по библиотекознание; относно честването на годишнина от Априлското въстание и подвига на Ботев; за
наказания на преподаватели, проявили безпринципно поведение; сътрудничество с Университетска библиотека; за съставянето на проектоплана за научноизследователската дейност през 1967 г. и перспективен
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план за периода 1967–1970 г.; относно съвещание по учебно-възпитателната работа във висшите учебни
заведения; Боров да даде обяснения за отсъствието си от първото занятие на курс по гражданска защита;
във връзка със задочното обучение при специализацията по библиотекознание и библиография; относно
изясняване на направленията в научноизследователската работа, по които ВУЗ са водещи; по правилника
за практическо обучение на студентите във висшите учебни заведения; за производствената база на катедрата, проблеми от страна на ръководството на НБКМ.
А.е. 2779, л. 1–37; 18 док.; 24 окт...28 дек. 1966 г.; отчети, планове, списъци, заповеди, писма,
докладна записка, автобиография, сведение – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, А. Аврамов,
Партийно бюро и деканат на ФИФ, Александър Людсканов – С. до декана на ФИФ, Т. Боров, редакцията на „Български книгопис“, Елена Кирова, Факултетния съвет на ФИФ – С.
Относно дейността и по-специално научноизследователската работа на Катедрата по библиотекознание и библиография; за провеждането на изпити от кандидатския минимум на Петър Иванов Терзийски,
задочен аспирант по библиотекознание; във връзка с инициатива за по-широко обсъждане на „Български
книгопис“, по въпроси на българската национална библиография; с данни за мероприятия на Катедрата
по подобряване учебно-възпитателната работа със студентите; относно привличането на Ал. Людсканов
за хоноруван преподавател за лекциите по машинен превод; автобиографията му и списък на научните му
публикации; за нуждите на специализацията по библиотекознание и библиография от материална база за
ефективно провеждане на учебния процес.
А.е. 2780, л. 1–50; 30 док.; 28 февр. 1967, б.д.; плик, доклад, писмо, рецензия, автобиография,
бележки, свидетелство, списък, обява, чернова на протокол, сведения – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров, Б. Троянова, Съвет на Третия райх по библиотечни дела, А.
Аврамов, СУ, И. Михайлова, б.а. – С., Берлин до Факултетния съвет на ФИФ, Т. Боров – С.
Относно конкурса за доцент по библиотекознание и кандидатурите на Елена Савова и Божана
Троянова; във връзка с отпусната бройка за задочна аспирантура за тогавашния СССР; за работата на
библиотекарката от Университетска библиотека – София Божана Божинова като доброволка стажантка в
Пруската държавна библиотека и участието ѝ в библиотечни курсове в Берлин и издържан изпит по специалността.
А.е. 2781, л. 1–27; 21 док.; 18 ян...8 авг. 1967 г.; писма, план, план-програма, бележки, заповеди,
материали за статия, мерки, резолюция – ориг., ръкоп., машиноп. копия, циклостил, бълг., рус. и
англ. ез.; акад. Д. Косев, ректор на СУ, доц. А. Аврамов, декан на ФИФ, Т. Боров, б.а. – С. до деканите
на факултетите в СУ, ректора на СУ, Т. Боров – С.
Относно предложение за командировка на преподаватели от СУ в Белградския университет за
обмяна на опит; за работата на Факултетния съвет при ФИФ на СУ за учебната 1966/67 г.; във връзка с
провеждането на 6-месечен курс за подготовка на библиотекари висшисти; с данни за работата на Боров
и катедрата по темата „Организация на научната информация в страната“; за провеждане на изпити –
кандидатски минимуми на Стефан Лазов и Анка Гергова; от редакцията на сп. „Проблеми на висшето
образование“ молят Боров да напише статия за д-р Никола Михов; относно резолюция на съвещанието по
научноизследователската работа във висшите учебни заведения и мерки за изпълнението ѝ.
А.е. 2782, л. 1–227; 13 док.; 27 авг…15 окт. 1967 г., б.д.; планове, отчет, част от дисертация, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия., бълг., рус., нем. ез.; Т. Боров, Марта Кърпачева – С.
Във връзка с дисертацията на М. Кърпачева „Съвременно състояние на библиографията по славянска филология и перспективи за нейното развитие“.
А.е. 2783 л. 1–72; 13 док.; 16 окт...27 ноем. 1967 г., б.д.; сведения, писма, доклад, проектозакон,
мнение, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия, циклостил; Т. Боров, Цв. Матеева, секретар на
Библиотечния съвет към Комитета за изкуство и култура (КИК), Ж. Въчкова, гл. секретар на КИК,
Грую Папукчиев, Върховен читалищен съвет, Н. Червенков, б.а. – С. до Т. Боров, КИК – С.
По отчитане резултатите от уч. 1966/67 г.; във връзка с обсъждане на проект на „Закон за библиотечното дело в Н. Р. България“.
А.е. 2784, л. 1–30; 15 док.; 25 окт...26 дек. 1967 г., б.д.; покана, програма, писма, заповед, бележки, протокол, отчет, мерки, справка, предложение – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, циклостил; ръководството на СУ, доц. А. Аврамов, Т. Боров, Хр. Несторов, Елена Кирова, И. Михайлова,
МНП – С. до Т. Боров, [МНП] – С.
Относно тържествена научна сесия, организирана по случай 50-годишнината от Великата октом326

врийска социалистическа революция; във връзка с провеждане на конкурсни изпити за аспиранти, дневен
ред на катедрен съвет; посещения на лекции на Ст. Чавдаров, Андрианова и критични бележки на Боров
за тях; отчет за изпълнението на плана за научноизследователската работа за 1967 г.; подобряване на учебно-възпитателната работа; с данни за законодателството и практиката на присъждане научни степени по
библиотекознание, библиография и книгознание в тогавашния Съветски съюз; относно аспирантурите по
библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация у нас.
А.е. 2785, л. 1–68; 12 док.; 19 апр. 1955...31 март 1969 г., б.д.; лекции, бележки, изрезка от вестник – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг. и нем. ез.; Т. Боров – С.
Лекционен курс „Библиография на библиографиите“ и бележки, свързани с преподаването на Боров по библиография.
А.е. 2786, л. 1–80; 40 док.; 14 авг. 1967…28 окт. 1968 г., б.д.; писма, бележки, плик с писмо, доклад, мнение, предложение, изложение – ориг., ръкоп., машиноп. копия, бълг. и рус. ез.; Т. Боров,
Марта Кърпачева, МНП – Управление „Висше образование“, доц. А. Аврамов, Л. Атанасов, Искра
Михайлова, б.а. – С., Москва до министъра на народната просвета, М. Кърпачева, ректора на СУ, Т.
Боров, декана на ФИФ, Факултетния съвет на ФИФ – С. Москва.
С предложение към МНП да се създаде специален Научен съвет за областите на библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация, както и за съответна експертна комисия към ВАК;
относно работата на Кърпачева по докторската ѝ дисертация, моли Боров за консултация, мнението и
бележките му по тези въпроси; за статия на А. Гергова „Нужно е книгознание“ с критични бележки на
Боров; във връзка с честване годишнини на преподаватели от ФИФ; с данни за дейността на Катедрата по
библиотекознание; относно обявяване конкурси за 1 редовен доцент и 1 редовен преподавател по Научна
информация; за опитите да се закрие специализацията и възраженията на Т. Боров и катедрата.
А.е. 2787, л. 1–60; 28 док.; 2 апр...12 дек. 1968 г., б.д.; протоколи, писма, отчетен доклад, предложение, бележки, работен план, заповед, молби, докладна бележка, отчет, брошура, план, предложение – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг. и рус. ез.; Т. Боров, доц. А. Аврамов, Божана
Троянова, Искра Михайлова, МНП, Е. Кирова, Л. Атанасов – С. до ректора на СУ, Т. Боров, председателя на Държавния комитет за наука и технически прогрес, декана на ФИФ – С.
За мероприятия на Катедрата по библиотекознание и библиография във връзка със семинар върху
„Научната и техническа революция и задачите на висшето образование“; с данни за дейността на ФИФ за
периода 1 юли 1966 г. до май 1968 г.; относно командировки на членове на катедрата в чужбина; относно
посещение на Ерих Кунце в с. Кривина, Русенско за провеждането на археологически разкопки с ръководител ст. н. с. Теофил Иванов; за излизане в отпуск на Б. Троянова и Т. Боров; във връзка със създаване на
работни комисии по научна информация; с молба за увеличаване броя на приеманите задочници в профил
Научна информация от 25 на 50 души; за назначаването на Петър Иванов Чолов за хоноруван преподавател, който да чете лекциите, предвидени за задължителния минимум от 10 часа по библиотечно дело за
педагогическите факултети и институти; за преизбирането на Елена Савова, Радка Андриянова, Станко
Чавдаров, Александър Людсканов, Зорница Петкова, Марин Василев като хонорувани преподаватели към
катедрата; относно мероприятия за подобряване работата на катедрата през периода 1968–1970 г.; отчет
за научноизследователската работа на катедрата през 1967 г. и план за работата ѝ през II семестър на
учебната 1968/69 г. С предложение за изменение и допълнение на плана за издаване на учебници и учебни
помагала; с бележки от колеги.
А.е. 2788, л. 1–71; 9 док.; 22 окт. ...12 ноем. 1968 г., б.д.; доклади, писмо, списъци, сведения, бележки, статия – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Отделение за математически и физически науки при
БАН, Ал. Людсканов, Т. Боров, б.а. – С. до Т. Боров – С.
За научната дейност на Ал. Людсканов, единствен кандидат за ст. н. с. по машинен превод в обявения от Математическия институт с изчислителен център при БАН конкурс; с данни за научната, преподавателската, редакционно-рецензентската и преводаческата му работа; с приложен материал на тема
„Математическа лингвистика (същност, теоретическо значение и приложение)“.  
А.е. 2789, л. 1–52; 18 док.; 8 ян. 1969...5 март 1970 г., б.д.; брошура, доклади, писма, сведения,
предложения, бележки – ръкоп., машиноп. копия, печатно, циклостил; МНП, Б. Троянова, акад.
Пантелей Зарев, ректор на СУ, Т. Боров, проф. Д. Ангелов, декан на ФИФ, Е. Кирова, доц. Мария
Кузманова – С. до ректора на СУ, Т. Боров, Факултетния съвет на ФИФ, Е. Кирова, декана на ФИФ
– С.
Относно указания на МНП „За подобряване на идейно политическата и възпитателната работа във
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висшите учебни заведения“; за командировката на Божана Троянова в ГДР; във връзка с избори за заместник-ректори на СУ; с данни за дейността на Катедрата по библиотекознание и библиография през периода
1953–1969 г.; относно конкурси за доцентури по библиотекознание и по информатика; за натовареността
на преподавателите от катедрата; повишаването на ас. Искра Михайлова Стефанова в старши асистент;
обсъждане на доклад на зам.-декана на ФИФ Дечо Жечев Денев на тема „Политическо и нравствено възпитание на студентите от ФИФ“; подготовката на научни работници по библиотекознание и библиография
по пътя на аспирантурата; въпроси, свързани с подготовката на Пленума на ЦК на БКП по въпросите на
образованието; предложения за промени в структурата на Университета с оглед уточняване мястото и значението на СУ като висше учебно заведение.
А.е. 2790, л. 1–59; 35 док.; 31 март...14 юли 1969 г., б.д.; писма, заповед, квитанции, билети, бележки, карти, програми – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг. и фр. ез.; Т. Боров, МНП,
Българска външнотърговска банка, Български въздушни линии – С. до декана на ФИФ, министъра
на народната просвета, Т. Боров, Маргот Райнхарт – С., Дармщат, Германия.
Относно командировката на Боров във Франция за един месец, за да проучи на място организацията на университетската подготовка на кадри за научната информация; Боров посредничи между Брайко
Георгиев Кофарджиев и Маргот Райнхарт, последната да покани Кофарджиев на гости в Германия.
А.е. 2791, л. 1–19; 20 док.; февр. 1967...4 ян. 1973 г., б.д.; бележки – ориг., ръкоп., чернова; Т.
Боров – С.
С бележки за уводна лекция на тема „Книгознание и книгоиздаване“ за курса по книгознание за
книгоиздателски работници, уреден от Полиграфиздат през февруари 1967 г.
А.е. 2792, л. 1–33; 5 док.; 17 ноем. 1977 г., б.д.; писмо, покана, автореферат, автобиографични
бележки, експозе – ориг., ръкоп., машиноп., печатно; Татяна Янакиева, ректорът на СУ – С. до Т.
Боров – С.
Във връзка с публичната защита на дисертацията на Т. Янакиева на тема „Българската литературоведска библиография до 9 септември 1944 година“; с искане Т. Боров, който ѝ е научен ръководител, да
напише представяне на дисертационния труд.
А.е. 2793, л. 1–22; 11 док.; 16 юни 1980...5 окт. 1983 г.; б.д.; бележки, предложение, рецензия, докладна бележка, доклади, писмо – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров, ръководителят на Катедрата по история на балканските народи, Божана Троянова, проф. Найден Чакъров, декан на ФИФ,
директорът на УБ, б.а. – С. до ректора на СУ, Т. Боров, декана на ФИФ – С.
Относно предложението на Катедрата по история на балканските народи за създаване на Кабинет
за старопечатна булгарика при Историческия факултет на СУ с бележки на Боров; за кандидатурата на
Любен Димитров Атанасов за доцент по библиотекознание и библиография към Катедрата по библиотекознание, библиография и научна информация при Историческия факултет на СУ; Б. Троянова докладва
за присъствието си на занятие на Централния квалификационен семинар за библиотекари от софийските
научни библиотеки, на който се разискват въпросите на библиотечното образование у нас; относно практиката и държавния изпит на студентите по библиотекознание и библиография; за състоянието на Университетска библиотека.
А.е. 2794, л. 1–196; 191 док.; 25 май 1958 г., б.д.; изпитни билети, програма, бележки – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров – С.
Във връзка с изпита по библиотекознание за конкурса за младши научен сътрудник; билети за
изпити по отраслова библиография и по други дисциплини, преподавани от Боров; с данни за изпитани
студенти и техните оценки.
А.е. 2795, л. 1–32; 25 док.; б.д.; бележки, планове, програми, сведения, писма, наредби, постановление, отчетен формуляр, разписание – ориг., ръкоп., машиноп. копия, циклостилни копия; Т.
Боров, Искра Михайлова, Елена Кирова, Л. Илиев, зам.-ректор на СУ, Н. Чакъров, декан на ФИФ,
П. Вутов, председател на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина, б.а. – С. до Т. Боров, декана на ФИФ – С.
Календарен план за изпитите и занятията на задочниците по специализация „Библиотекознание и
библиография“; програми по „Справочно-библиографска работа“, „Отраслова библиография с методика
на библиографската работа“; относно повишаване квалификацията на  инженерно-техническите и научни
работници; с данни за подготвените от Катедрата по библиотекознание и библиография библиотекари,
библиографи и научни информатори; във връзка с подготовката на специалисти за работа в научните биб328

лиотеки; за подобряване на учебно-педагогическата работа във ВУЗ; относно назначаването на Боров за
курсов ръководител на I курс специалност „Библиотекознание“ и съответните му задължения; за необходимите кредити за покупка на списания и книги от западноевропейските страни; работа по теми, посветени на Полша и тогавашна Чехословакия; за опазване материалното имущество на СУ.
А.е. 2796, л. 1–52; 30 док.; б.д.; учебни планове, учебни програми, конспект, бележки – ориг.,
ръкоп., машиноп. копия, бълг. и рус. ез.; Т. Боров, б.а. – С.
За следните дисциплини: История и организация на библиотеките, Обща библиография, Библиотекознание, Организация на библиотечното дело, Обща библиография с методика на библиографската
работа, Отраслова библиография с методика на библиографската работа.
А.е. 2797, л. 1–22; 17 док.; б.д.; бележки, сведения, списък, календар, изрезка от вестник – ориг.,
ръкоп., машиноп. копия, печатно; Т. Боров, б.а., Ив. Ненов – С. до Т. Боров – С.
Относно състоянието и задачите на библиотечното дело в България; във връзка с библиографски
прояви и издания от 1 ян. 1957 до 1 септ. 1959 г.; с данни за желаещите да изучават немски език от II курс
Библиотекознание; статията на доц. Ненов „Катедрите – основно звено“, публикувана във [в. „Народна
култура“] от 15 апр. 1961 г.
А.е. 2798, л. 1–47; 4 док.; б.д.; курсови работи, план, бележки – ориг. ръкоп.; Стойна Колева,
Райна Илиева, Т. Боров, б.а. – С. до Т. Боров – С.
На следните теми „Био-библиография на Христо Радевски“ и „Преглед на оригиналната марксическа литература в България до 1903 г.“; план на дипломна работа на тема „Преводна художествена литература у нас за периода 1878–1951 г.“ – статистико-библиографско изследване.
А.е. 2799, л. 1–116; 2 док.; б.д.; учебни материали – машиноп., копие, циклостил; б.а. – б.м.
Учебник по Обща психология от Йоханес Ремке от 1905 г.; част от учебник по логика.
A.e. 2800, 1–22; 21 док.; 6 ноем. 1936...31 окт. 1962, б.д.; изрезка от вестник, в. „Народна младеж“,
бележки, плик от писмо, протокол – печатно, ръкоп.; Т. Боров, Любомир Левчев, Б. Троянова – С.
За назначаването на Кирил Сеизов за директор на Университетска библиотека; с впечатленията
на Левчев от битието му на първокурсник по Библиотекознание, публикувани във в. „Народна младеж“;
във връзка с преподавателската дейност на Т. Боров; мнението му за П. К. Чинков, за упражненията на
Хиков; относно разглеждане работата на хонорувания преподавател Марин Василев – Общо и приложно
книгознание; текущи въпроси на катедрата.
► Преподавател в Държавния библиотекарски институт
А.е. 2801, л. 1–39; 31 док.; 25 окт. 1950...6 юли 1951 г., б.д.; писма, програми, поздравление, бележки, списък, предложение, протоколи, планове – ориг., ръкоп., машиноп., машиноп. копия; Дора
Ганчева, КНИК, Т. Боров, Христо Тренков, Божана Троянова, Емил Стефанов, Мария Кадънкова,
Т. Попилиев, б.а. – С. до Т. Боров, колегите от ДБИ – С.
Относно откриването на Държавния библиотекарски институт и приветствие на Т. Боров по този
случай; с данни за първите програми и преподаватели; във връзка с опита за прерастване на ДБИ от полувисше в редовно висше учебно заведение; за проведени заседания и обсъждания по различни въпроси,
свързани с преподаванията в ДБИ.
А.е. 2802, л. 1–57; 23 док.; 20 ноем. 1950...14 юни 1952 г., б.д.; заповед, писма, колоквиум, бележки, списък, плик за писмо, програма – ориг., ръкоп., машиноп. копия; Жак Натан, подпредседател
на КНИК, Т. Боров, Т. Попилиев, директор на ДБИ, б.а. – С. до Т. Боров, директора на ДБИ – С.
За назначаването на Т. Боров за временен хоноруван преподавател по библиотекознание и библиография в ДБИ; предложението му упражненията по обща история на библиографията с българска и
съветска библиография да се водят от Наталия Бусее; относно проведен колоквиум по библиотекознание
и резултатите от него; за проведени изпити на студентите, списък с имената им; с бележки и мнение на
Боров за преподавателите в Института; програма на лекциите му по общо библиотекознание.
А.е. 2803, л. 1–51; 41 док.; 27 окт. 1950...3 ян. 1953 г., б.д.; програми, писма, планове, конспект,
плик за писмо, бележки, правилник, молба, сведения, обяснения, обявление, решение – ориг., ръкоп., машиноп. копия, циклостилни копия; Т. Боров, Дора Ганчева, ДБИ, Хр. Тренков, КНИК, Ан.
Стоилов, директор на ДБИ, В. Василев, народен съдия, б.а. – С. до директора на ДБИ, Т. Боров – С.
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Във връзка с преподаваните от Боров дисциплини в ДБИ; с данни за проекти на планове и програми за дейността на ДБИ през първите години от съществуването му; за четенията в едномесечния курс
за квалификацията на библиотечните работници при ВУЗ през януари–февруари 1951 г.; проект на общ
правилник за организацията, функциите и управлението на ДБИ; с информация за кандидат-студентите;
относно молбата на Т. Боров да бъде освободен от института; за гражданско дело между ДБИ и Т. Боров
по финансови въпроси.
Ж. Изследовател
А.е. 2804 – свободна архивна единица.
А.е. 2805, л. 1–65; 18 док.; 1939...дек. 1945 г.; статии, интервю, бележки – ориг., ръкоп., печатно,
машиноп. копия; Т. Боров, Конст. Фортунов – С.
Отпечатък от сп. „Българска мисъл“ на тема „Поетът Ботьов“. Изрезки от вестници със следните
статии: „От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар“, „Отзиви“ (рецензия за П. Иванов –
„Ръководство за обществените библиотеки“), „София без библиотеки“, „Русия и България“; „Унищожена
ли е Народната библиотека“, „С директора на Народната библиотека“, „Необходима е упорита работа, за да
се постави Народната библиотека в порядък“, „Библиотекарски новогодишни пожелания“, „Д. И. Полянов.
Био-библиографска скица“, „Народна библиотека“, „Народната библиотека чака своята сграда, България –
своето книгохранилище“, „Хр. Смирненски“, „Ние славянските народи има с какво да се гордеем“, „Руски
книги за българските библиотеки“, „Всемерно развитие на народните библиотеки“, „Народна библиотека“.
А.е. 2806, л. 1–56; 20 док.; 30 ян. 1946…1947 г.; отворено писмо, статии, бележки – ориг., ръкоп.,
печатно; Т. Боров – С. до Министъра на информацията и изкуствата – С.
Относно състоянието на Народната библиотека и нуждата ѝ от нова сграда. Изрезки от вестници
със следните статии на Т. Боров: „Народната библиотека трябва да се построи час по-скоро!“, „От СССР
ще получим огромно книжно богатство“, „Библиотечното дело в Съветския съюз“, „Засилване на културните връзки между България и СССР“, „Как ще става книгообменът със СССР“, „Какво можем да научим
от съвет. Библиотеки“, „Руската книга през съветско време“, „Преводна литература и политика“, „Образът
на истинския библиотекар“, „Български библиографски институт през 1946 г.“, „Празник на българската
наука. Д-р Никола Михов 70-годишен“, „За първата българска библиотечна инструкция“, „Швеция и България. По случай гостуването на сенатора Георг Брантинг“, „Кога ще се открие новата Народна библиотека“, „Васил Коларов. Био-библиография“ (предговор), „И културните блага трябва да се пазят“, „Още за
унищожените ценни книги“, „Бай Ганю. Най-популярната българска книга“.
А.е. 2807, л. 1–62; 15 док.; 15 ноем. 1947...1948 г.; статии, бележки – ориг., ръкоп., печатно, бълг.,
рус. и англ. ез.; Т. Боров – С.
Изрезки от вестници със следните статии на Боров: „Още за поуките от изложбата „100 години
български периодичен печат“, „Комунистическият манифест в България“, „Освобождението и българската наука“, „Книгообменът ни с чужбина“, „Национална библиотека“, „Библиография на Септемврийското
въстание“, „Народната библиотека през 1948 г.“, „Петдесетгодишнината на Смирненски“, „Певец на труда
и борбата“, „Националната библиотека в София“, „Всенародно честване 25-годишнината от смъртта на
Хр. Смирненски“, „Народната библиотека“, „Културните дейци за конгреса на БРП (к)“, „Българският
библиографски институт на работа“, „Стогодишнината от рождението на Христо Ботев“, „Библиотечна
наука“.
А.е. 2808, л. 1–43; 12 док.; 18 септ. 1948...12 септ. 1949 г.; статии, бележки – ориг., ръкоп., печатно; Т. Боров – С.
Публикувани статии на Т. Боров: „Библиография на Септемврийското въстание“, „Библиография
на Христо Смирненски“, „Борбата срещу Ботев“, „Грижите на Ленин за библиотеките“, „Договор с огромно значение за развитието на нашата нова култура“, „Ролята на съветската книга в развитието на нашата култура“, „Основа за изграждане социалистическа култура“, „Йорданка Аврамова“, „Нов оригинал на
Ботево писмо“, „Издания на Ботевите произведения“, „Благоевото литературно наследство“, „Да създадем
новия библиотекар“.
А.е. 2809 – свободна архивна единица.
А.е. 2810, л. 1–82; 17 док.; ноем. 1949...10 окт. 1950 г., б.д.; статии, бележки, писмо – ориг., ръкоп.,
печатно, бълг. и рус. ез.; Т. Боров – С. до Кирил Костов – С.
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„Сталин в България до девети септември“, „Сталин на български“, „Библиотеките в служба на трудещите се“, „Българската книга по нов път“; „Маяковски в България“, „Маяковски на български“, „Иван
Вазов в чужбина“, „Георги Димитров в чужбина“, „Вазов в славянските литератури“, „Съветската книга у
нас“, „Български типов каталог“.
А.e. 2811, л. 1–76; 52 док.; 30 окт. 1971...30 май 1973 г., б.д.; писма, бележки, рецензии, изрезки
от вестници, предговор – ориг., ръкоп., машиноп. копия, печатно, бълг. и рус. ез.; Т. Боров, Иван
Дуйчев, Петър Динеков, Любен Атанасов, Филип Гинев – С. до Филип Гинев, директор на ДИ „Наука и изкуство“, Цветан Пенев, Комитет за печата при Министерския съвет, Димитър Райков, пръв
заместник-председател на Комитета за печата, Т. Боров – С.
Във връзка с подготовката на сборника с авторски статии на Тодор Боров „Живот с книги“.
А.e. 2812, л. 1–143; 12 док.; 1942...1972 г., 1973 г., б.д.; заглавна страница, съдържание, предговор, статии – машиноп. копия; Т. Боров – С.
Във връзка с подготовката на сборника с авторски статии на Тодор Боров „Живот с книги“, съдържа следните статии: „Българската печатна книга и нейното библиографско покритие“, „Книги и ...
„книги“, „Няколко непразнични мисли върху българската книга“, „Визитната карта на българската култура“, „Репертоар на българския периодичен печат“, „Ефикасна научна информация – важен лост при
движението напред“, „Изграждане на библиографско-документационна служба“, „Библиографията като
университетски предмет“, „Д-р Никола Михов или за научния характер на библиографските трудове“,
„Библиография на славянското литературознание“.
А.е. 2813, л. 1–136; 11 док.; 1943...1952 г., 1973 г., б.д.; статии – машиноп. копия; Т. Боров – С.
За подготвяния сборник със статии на Боров „Живот с книги“, съдържа следните материали: „От
библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар“, „Подготовка на библиотекари“, „Как да подготвяме кадри за научно-техническа информация“, „Малко библиотечна политика“, „Съвременни задачи
на научните библиотеки“, „Швеция в България“, „Най-после – нова българска енциклопедия“, „Двама
бележити съветски литературоведи, приятели на България – юбиляри. П. Н. Берков – 70-годишен, Д. С.
Лихачов – 60-годишен“, „Все безпокоен, винаги отзивчив. Малко спомени за П. Н. Берков“, „Руската литература на XVIII век в България през епохата на Възраждането“, „Гогол в България“.
А.е. 2814, л. 1-250; 10 док.; 1956...1973 г.; статии – машиноп. копия; Т. Боров – С.
За подготвяния сборник със статии на Боров „Живот с книги“, съдържа следните материали: „Чехов 1960“, „За изданията и за текста на Ботевите песни“, „Вазов в славянските литератури. За стогодишнината от рождението му“, „Елин Пелин“, „Как бе завършена повестта „Земя“, „Александър Балабанов.
Беседа пред приятели и студенти“, „Издания на Христо Смирненски“, „Върху съвременната ситуация в
науката“, „Мъдростта на вековете“, накрая са включени бележките към цялата книга.
А.е. 2815, л. 1–44; 30 док.; 19 авг. 1968...4 юли 1976 г., б.д.; бележки, част от пиеса – ориг., ръкоп.,
машиноп. копия, бълг., рус. и нем. ез.; Т. Боров – С.
Във връзка с подготвяни от Т. Боров статии, свързани с различни теми: био-библиография на Димитър Полянов, с материали за Гео Милев, Смирненски и други български поети и писатели, за Пушкин,
биографични данни за Солженицин и за Хосе Ортега-и-Гасет; във връзка с историята на книгата, възгледите на Т. Боров за книгознанието като наука.
А.е. 2816, л. 1–95; 74 док.; 6 ян. 1975...19 ноем. 1979, б.д.; бележки, заглавни страници, предговор
– ориг., ръкоп., чернови, машиноп. копия, бълг. и рус. ез.; Т. Боров – С.
Относно подготвяния от него сборник със статии „Книга и литература“.
А.е. 2817, л. 1–505; 41 док.; ян. 1980 г., 1981 г., б.д.; студии, статии, спомени, заглавни страници,
бележки – ръкоп., машиноп. копия; Т. Боров – С.
За сборника на Тодор Боров „Книга и литература. Студии, статии 1923–1980 и малко спомени“.
А.е. 2818, л. 1–151; 27 док.; 1934 г., б.д.; бележки, брошура, статии – ръкоп., печатно и преписи;
Т. Боров, Ал. Балабанов – С.
Във връзка с изготвяне на сборник с творби на Ал. Балабанов; „Литературната дейност на Ал. Балабанов“; преписи на статии на Ал. Балабанов, публикувани от 1910 до 1949 г. в периодичния печат.
А.е. 2819, л. 1–174; 8 док.; 5 ян. 1969...след 12 март 1972 г.; беседа, статии, предговор, бележки –
машиноп. и ръкоп.; Тодор Боров – С.
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За живота и дейността на Ал. Балабанов; към подготвяния т. 1 на съчиненията на Балабанов;  „Защо
не се издава Ал. Балабанов?“.
А.е. 2820, л. 1–185; 13 док.; 1975 г.; статии, лекции и речи – машиноп. препис; Александър Балабанов, Р. Русев – С.
Материали на Ал. Балабанов, подготвяни за издаването на сборник под редакцията на Тодор Боров
и с предговор на Р. Русев; включва: „Чужди литератури“, „Европейската литература“, „Класически литератури“ и др.  
А.е. 2821, л. 1–140; 9 док.; б.д.; статии, лекции – машиноп. препис; Ал. Балабанов, Т. Боров – С.
Посветени на древногръцката литература: „Любовните мотиви в драматическата поезия“ (Произход и развитие на гръцката трагедия във връзка на липсата на любовни мотиви в нея); „Атинската комедия
и Аристофан“, „Езопови басни“, „Терзит и най-грозният мъж“ и др.
А.е. 2822, л. 1–184; 34 док.; б.д.; статии, лекции, бележки – машиноп. преписи; Ал. Балабанов,
Т. Боров – С.
Включени в подготвяния за печат т. 2 от избраните литературно-критически и литературно-исторически трудове на Ал. Балабанов, посветени на европейската литература и творци: Шекспир, Гьоте,
Толстой, Пушкин, Ибсен, Лесинг и др.
– С.

А.е. 2823, л. 1–127; 127 док.; б.д.; фиши – ръкоп., бълг., англ. и фр. ез; Т. Боров, Ал. Балабанов

С библиографски данни на публикации от 1882 г. до 1934 г.  върху древногръцката и европейската
литература.
А.е. 2823, л. 128–284; 156 док.; б.д.; фиши – ръкоп.; Тодор Боров, Ал. Балабанов – С.
С библиографски данни на публикации от 1896 г. до 1920 г. върху различни литературни теми.
А.е. 2823, л. 285–347; 63 док.; б.д.; фиши – ръкоп.; Тодор Боров, Ал. Балабанов, б.а. – С.
С библиографски данни на публикации от 1905 г. до 1909 г. върху различни литературни теми.
А.е. 2823, л. 348–418; 70 док.; б.д.; фиши – ръкоп.; Тодор Боров, б.а. – С.
С библиографски данни на публикации от 1904 до 1945 г. върху различни литературни теми.

теми.

А.е. 2823, л. 419–659; 249 док.; б.д.; фиши – ръкоп., бълг. и фр. ез.; Тодор Боров, б.а. – С.
С библиографски данни на публикации от 1908 до 1909 г. върху различни литературни и театрални
А.е. 2823, л. 660–740; 81 док.; б.д.; фиши – ръкоп., бълг. и фр. ез.; Тодор Боров, б.а. – С.
С библиографски данни на публикации от 1919 до 1930 г. върху различни литературни теми.
А.е. 2823, л. 741-–951; 211 док.; б. д.; фиши – ръкоп.; Тодор Боров, б.а. – С.
С библиографски данни на публикации от 1921 до 1932 г. върху различни литературни теми.
А.е. 2823, л. 952–1099; 148 док.; б.д.; фиши – ръкоп.; Тодор Боров, Ал. Балабанов, б.а. – С.
С библиографски данни на публикации от 1930 до 1947 г. върху различни литературни теми.

А.е. 2824, л. 1–62; 13 док.; 31 авг. 1945...окт. 1973 г.; рисунка, протокол, писмо, бележки, изрезки
от вестници, брошура, спомени – ръкоп., машиноп. и печат; Борис Ангелушев, Т. Боров, Виктор
Ненков и др. – С., б.м. до Г. А. Божков – С.
За живота и творчеството на художника Борис Ангелушев; спомените на Т. Боров „В Берлин – преди половин век. Избледнели спомени за Борис Ангелушев“.
А.е. 2825, л. 1–124; 16 док.; 1929....1979 г.; статии, студия, покана, писма, спомени – ръкоп.,
машиноп. и печатно; Тодор Боров, Съюз на българските писатели, Александър Балабанов – С. до
председателя на Комитета за изкуство и култура, Александър Балабанов – С.
За живота и литературната дейност на проф. Александър Балабанов; по повод 60-, 90- и 100-годишнината от рождението на проф. Балабанов и за награждаването му с Димитровска награда; част от
спомените на Балабанов „И аз на тоя свят....“, отпечатани в сп. „София“, бр. 6 и 7 от 1979 г.
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А.е. 2826, л. 1–93; 3 док; 1949 г., 1981 г., б.д.; статии – машиноп. и печатно; Т Боров – С.
За литературното наследство на Димитър Благоев, предназначени за в. „Литературен фронт“ и сп.
„Другар“; „Животът и книжовната дейност на Д. Благоев – Дядото“.
А.е. 2827, л. 1–17; 3 док.; 1950 г., б.д.; статии – машиноп.; Тодор Боров – С.
Свързани с разпространението на литературното творчество на Иван Вазов: „Вазов в славянските
литератури“, „Иван Вазов в чужбина“ и „Иван Вазов на английски и на руски“.
А.е. 2828, л. 1–50; 7 док.; 1923...1932 г.; статии, бележки – печатно и ръкоп.; Т. Боров – С.
„Речник на Найден Геров“, „Иречек и българската история“, „Българският дневник на Иречек“,
„България пред чужденците“, „Архивата на Найден Геров“, „Виновникът за световната война“, „Фердинанд и България“ – отпечатани в българския периодичен печат.
А.е. 2829, л. 1–20; 5 док.; след 1949 г., 30 юни 1952 г.; бележка, беседа, статии – ръкоп., машиноп.
и печатно; Тодор Боров – [С.].
Посветени на живота и дейността на Георги Димитров; за известността на Георги Димитров в
чужбина; „Георги Димитров за културата“, отпечатана във в. „Българо-съветско единство“, бр. 138 от юни
1952 г.
А.е. 2830, л. 1–16; 3 док.; 1980 г.; статии – машиноп. и печатно; Тодор Боров – С.
Посветени на дейността на академик Петър Динеков: „Академик Динеков и библиографията“,
„Динеков в началото“; „По пътя на вечните книги“ с публикация във в. „АБВ“.
А.е. 2831, л. 1–29; 8 док.; 1937...1947 г.; статии, бележка, юбилейни листове – ръкоп., машиноп.,
печатно; Тодор Боров и др. – С., б.м.
„Бай Ганьо – най-популярната българска книга“, „Алеко Константинов и българския туризъм“ и
др. материали, посветени на живота и творчеството на Алеко Константинов.
А.е. 2832, л. 1–11; 2 док.; 1949 г., б.д.; статии – машиноп.; Тодор Боров – С.
Свързани с дейността на Вл. И. Ленин: „Ленин и библиотеките“ и  „Ленин на български“.
А.е. 2833, л. 1–21; 3 док.; 11 апр. 1950 г., б.д.; статии – машиноп. и печатно; Тодор Боров – С.
Посветени на поета Вл. Маяковски: „Маяковски на български“ и „Маяковски в България“.
А.е. 2834, л. 1–10; 5 док.; 1982 г.; статии – печатно; Тодор Боров – С.
За литературната и редакторска дейност на Боян Пенев; спомени за Б. Пенев – „Срещи с Боян
Пенев“, публикувани в няколко броя на в. „Народна култура“.
А.е. 2835, л. 1–50; 2 док.; б.д.; спомени – машиноп.; Тодор Боров – [С.].
За Симеон Радев, озаглавени: „Очарователен събеседник. Дребни остатъци от продължителното
общуване със Симеон Радев“ – 2 екземпляра.
А.е. 2836, л. 1–9; 3 док.; 1948 г., б.д.; статии – машиноп.; Тодор Боров – С.
Посветени на живота и творчеството на поета Христо Смирненски; за нуждата от изработване на
подробна библиография  на Смирненски.
А.е. 2837, л. 1–35; 4 док.; след 1949 г.; статия, бележки, справка – машиноп. и ръкоп.; Тодор
Боров – С.
„Сталин на български“ – за разпространението на идеите на ѝ. В. Сталин в България; справка за
научната литература, обнародвана в България за периода 9 септември 1944 г. до 31 декември 1949 г.
А.е. 2838, л. 1–26; 1 док.; 1978 г.; статия – печатно; Тодор Боров – С.
Споменът за Христо Ясенов – „Христо Ясенов интерниран“, публикуван в списание „Български журналист“, брой 11 от 1978 г.
А.е. 2839, л. 1–58; 10 док.; след 1958 г., б.д.; статии, бележки – машиноп., ръкоп., печатно; Тодор
Боров – С.
За разпространението на българската литература по света, за интересът към българската книга в
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чужбина, „Ние, славянските народи има с какво да се гордеем“; за публикувана библиография на Комунистическия манифест на Маркс и Енгелс; разсъждения за значението на философията и др.
А.е. 2840, л. 1–101; 26 док.; 1923...1953 г.; брошура, статии, бележки, предговор – ръкоп., машиноп. и печатно; Министерство на народното просвещение, Тодор Боров – С.
„Упътване за правопис на българския книжовен език“ и статиите: „Мисията на библиотекаря“,
„Русия и България“,  „Приветствие до Н. Державин“, „Руски книги за българските библиотеки“,  „Д. И.
Полянов“, „Какво можем да научим от съветските библиотеки“, „Преводната литература и политика“,
„Швеция и България“, „Освобождението на България  пред българската наука“, „Българската книга – верен съратник на българския народ“, „Библиотеките в служба на трудещите се“ и „Книги Сталина на болгарском языке“ – отпечатана в сп. „Болгария“, № 4, 1953 г.; начални страници и предговора на книгата на
Т. Боров „Книги, библиотеки, библиография“.
А.е. 2841, л. 1–35; 11док.; 1955...1976 г.; статии, отзиви, пътепис – машиноп., печатно, бълг.,
англ., норвежки ез.; Т. Боров, Арне Галис, Луко Захариев, Любен Атанасов, Борис Делчев, Ивайло
Славчев – С., Осло.
С критически студии и отзиви за творчеството на Т. Боров и за дейността му като директор на
ББИ.
А.е. 2842, л. 1–240; 20 док.; 1951...1960 г.; статии, бележки, писма, автореферат – машиноп., ръкоп., печатно, бълг., нем. и рус. ез.; Тодор Боров – С. до главния редактор на в. „Литературен фронт“
– С.
Със следните заглавия:  „Науката – в услуга на социалистическия труд“,  „ББИ „Елин Пелин“,  „Началото на националната библиография на България“, „Библиография, понятие, същност, значение, типология“, „За пълните библиографии  и за критичния подбор“,  „Библиотечното дело в народнодемократична
България“, „Международное сотрудничество в области параллельных двусторонних библиографии“, „Научната информация и нейните възможности у нас“, „Чехов в България“, „Книгата и нейната роля“.
				
А.е. 2843 – свободна архивна едниница.
З. Редактор и рецензент
► на произведения на Елин Пелин
А.е. 2844, л. 1-94; 17 док.; б.д.; бележки, разкази, стихове, откъси от произведения, реч, отзив –
ръкоп., печатно, ориг.; Елин Пелин – б.м.
Ръкописи на Елин Пелин, запазени от Боров, сред тях са произведенията или части от тях – „Домашно огнище“, „Миниатюри“, „Професор и дете“, „Земя“, „Подлистник“, Комунист ли е героят на моя разказ
„Син“?“, „Скорец“; реч на Елин Пелин в Народния театър; „Сиромашка радост“, „Нане Стоичковата върба“; две страници вероятно от повестта „Земя“; част от „Скорецът“.
А.е. 2845, л. 1–94; 26 док.; ок. 1923...след 1949 г.; статии, бележки, записки – ориг., ръкоп., чернови, машиноп. и печатно; Т. Боров – С.
„Книжовната дейност на Елин Пелин. Критико-библиографски преглед (1894–1922)“ („Елин Пелин
в началото“), „Спомени за Елин Пелин“, „Елин Пелин за начинаещите писатели“, „Елин Пелин и младежта“, „Елин Пелин. Неувяхващата сила на поезията“, „В чест на Елин Пелин“, „Елин Пелин“, статия на
Боров за Елин Пелин без заглавие в два ръкописни и един печатен вариант, „Ветрената воденица“, „Елин
Пелин“.
А.е. 2846, л. 1-63; 30 док.; 1938...1957 г.; статии, бележки, записки – ориг., ръкоп., чернови, машиноп.; Т. Боров – С.
Уводна статия към 10-томното издание на съчиненията на Елин Пелин; записки за произведения,
невключени от Елин Пелин в съчиненията; съдържание на том шести; дял първи от събраните съчинения;
списък на липсващи книги и списания в НБКМ, които трябва да се потърсят в други библиотеки; бележка
до Т. Боров; записки и сметки.
А.е. 2847, л. 1–207; 189 док.; 20-те год. на ХХ в...след 1944 г.; библиографски бележки – ориг.,
ръкоп.; Т. Боров – С.
Библиографски бележки във връзка с подготвянето за издаване произведения на Елин Пелин.
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А.е. 2848, л. 1–165; 5 док.; 1938 г.; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп., печатно; [Елин Пелин] и Т. Боров – С.
Коректури на съчинения („Летен ден – разкази“) на Елин Пелин под редакцията на Т. Боров, т. 1;
някои от вмъкванията към текстовете вероятно са на самия Елин Пелин; окончателен вариант на подготвяното издание с липсващи страници от текста след с. 112.
А.е. 2849, л. 1–228; 4 док.; 1938 г.; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп., печатно; [Елин Пелин] и Т. Боров – С.
„Щъркови гнезда – разкази“ под редакцията на Т. Боров, т. 2; някои от вмъкванията към текстовете
вероятно са на самия Елин Пелин.
А.е. 2850, л. 1–216; 3 док.; 1938 г; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп., печатно; Т. Боров – С.
Повестите – „Гераците“ и „Земя“ под редакцията на Т. Боров, т. 3, в първата коректура липсва
пасаж от л. 1.
А.е. 2851, л. 1–134; 3 док.; 1943 г.; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп., печатно; Т. Боров – С.
Повести – „Гераците“ и „Земя“ под редакцията на Т. Боров, т. 3 (трето издание).
А.е. 2852, л. 1–11; 7 док.; апр...дек. 1922 г.; позив, списък, записки, бележки, билети – ръкоп.,
машиноп., печатно; Комитет за честване 25-годишната литературна дейност на Елин Пелин, Т. Боров – С.
За честване на 25-годишната литературна дейност на Елин Пелин; на лицата, които ще участват на
вечерята в чест на Елин Пелин.
А.е. 2853, л. 1–31; 31 док.; 1938...1947 г.; списък, програма, биографии, покани, сметки, писмо, пликове от писма, записки, бележки, билети – ръкоп., машиноп., печатно; Комитет за честване
40-годишната литературна дейност на Елин Пелин; Всенароден комитет за честването на 70-годишнината на Елин Пелин, Т. Боров, б.а. – С.
На обадилите се за банкета; за подготовката на честването; биографии на Елин Пелин; за вечеря
в чест на Елин Пелин; на Комитета за честване 25-годишната литературна дейност на Елин Пелин; за
честването на 70-годишнината на Елин Пелин с бележки от Т. Боров.
А.е. 2854, л. 1–278; 58 док.; преди 1944 г.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.;
Елин Пелин – б.м.
С информация за първите им публикации – „Кръст“, „Честит“, „Пакостливото амурче“, „Лица“,
„Разходка с жени“, „Орден (Шега в едно действие)“, „Катя“, „Гарван“, „Покана до българана“, „Второ
писмо до българана“, „Кат увити златни птички“, „Писмо до българана“, „Среща“, без заглавие – „По
стълбите, където се качи и слезе...“, „Анета“, „Многоточия“, „Запетайки“, „Студени картинки. Тъмно...Късно...“, „Върбите“, „На чай“, „Рождество Христово“, „Писмо от провинцията“, „Гелева сръдня“,
„Приказка“, „Юг“, „Философически стихове“, „Коледна приказка“, „Мотиви из градското казино“, „Балада“, „Щастие на Ленчето“, „Ясна басня“, „Спомен за сражението“, „Стихове“, „Пиеро и Пиерета“,
„Ангелинка“, „Самодива“, „Сълза Младенова“, „Мечтатели“, „Първи сняг“, „Нане Стоичковата върба“,
„Гост“, „Наслада“, „Край града“, „Ура“, „По следите на боя“, „Крали Марко при топчиите“, „Радост“,
„Нова година“, „Войнишка нива“, „Войнишко сърце“, „Светите братя“, „Китка за юнака“, „Лъчи“, „Беглец“, „Под манастирската лоза“ – „Отец Сисой“, „Светите застъпници“, „Страшният сън“, „Към южния
фронт“, „Вярност“.
А.е. 2855, л. 1–59; 2 док.; 1938 г.; плик за писмо, наборен текст на т. 5 от съчиненията на Елин
Пелин – ориг., печатно.
Включени са следните произведения: „Три силуета на Горубленския път“, „Два портрета – І. Герчо“, „Нане Джурова Грозданка“, „Старата пара“, „Ветаро“, „Отечество любезно“, „Нощ“, „Кумови гости“,
„Добрата среща“, „Писмото на Пижо“, „От Пена до Пижо“, „По пътя“.
А.е. 2856, л. 1–89; 3 док.; 1940 г.; плик за писмо, бележка, коректура на повестта „Земя“ – ориг.,
ръкоп., печатно; Т. Боров, Елин Пелин – С.
От печатница „Изгрев“; бележка за тиража на изданието; коректура на повестта „Земя“.
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А.е. 2857, л. 1–138; 56 док.; преди 1944 г.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.;
Елин Пелин – б.м.
С информация за първите им публикации: „Лудо-младо“, „Селска слава“, „Кумови гости“, „Шопска лирика“, „Отечество“, „Гелевата мука и неволя“, „Пижо и Пендо“, „Ракийката на Пижо и Пендо“,
„Помничета“, „Незабудки (Кравата)“, „Забравена песен“, „Ветъро“, „Старата пара“, „Писмото на Пижо“,
„От Пена до Пижо“, „Добра среща“, „Самодивско пиле“, „Гиго“, „Привет“, „Зима“, „Ох, трепери...“, „Що
си цвете...“, стихове: „Кога умра“, „Песен“, „Тихи тъги“, „Те спят“, „Любовно писмо на един селски даскал“, „Сантиментална разходка из „Търговска улица“, „Та в Юч бунар ли няма поезия“, „Народна песен“,
„Моето интервю“, „Чичо Тано у шантано“, „Ековете“, „Писмото на един селски даскал“, „Столични нрави“, „Ергенска песен“, „Орач“, „Юнак със село се прощава“, „Плачът на селяка“, „Песен“, „Бог убил те
птицо кукувицо“, „Поетът и неговата кучка“, „Ековете“, „Рано е, а се мръква“, „Назад“, „Прости“, „Закъснели песни“, „Шопски въздишки“, „Чиновнишка песен“, „Нощ“ и „Женските сълзи“, „Кал“, „Пролет“,
„Как се отрови моята жена“, „По Церковски“.
А.е. 2858, л. 1–215; 60 док.; преди 1944...1953 г.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.; Елин Пелин – б.м.
С информация за първите им публикации: „Гладни месеци“, „Песен“, „Безбожник“,  стихотворения в проза: „Сираче“, „Песента на една птичка“, „В мрака“, „Щиглец“; „Песните на една учителка“
– стихотворни мотиви от Катерина, посветени на Елин Пелин – вкл. „Ах, чудна младост!“, „Той“, „Лудата“, „Безчестната“; „Маска“, „Романс“; „Петна по мозъка ми“ – вкл. „Чиновнишко щастие“, „Две сенки“;
„Срещу Нова година“ – „Нощта“, „Песен над люлката“, „Суроваки“, „Една радост“; „Помничета“ – „Три
другарки“, „Подир няколко години“, „Една нощ“; „Покосени цветя“, „Вик“,  „Чуждият“, „Аркашка“, „Сиромашка радост“, „Започването на един ден“; „Подлистник“ – „Скореца“, „Син“; „Лаборатория“, „Тотка“,
„Врабчетата на стрина Дойна“, „Човекът за който всички се грижат“, „За Мичето“, „Занаят“, „Мила родна
картинка“, „Разтегливо понятие“, „Гениалното куче“, „Култура и просвета“, „Отечествен празник“, „Как
са произлезли врабчетата“, „Курорт“, „Смелост“, „Водовъртеж с противоречия“, „Заяк“, „В интереса на
просветата“, „Еволюция на идеите“, „Непосветена“, „Кинозвездата на село Рапонково“, „Белката на Нане
Вуте“, „Витлеемското магаре“, „Оправданият“,  „Иван Селският“, „Обвиняемий, станете!“, „Сполучливият лов“, „Грешка“, „Туберкулоза“, „След 20 години“, „Най-честните“, „Две мнения по въпроса“, „Късен
разговор“, „На сърни“, „За пролетта“, „Професор и отрочето му“, „Гробът на баща ми“, „Царят на боровите гори“, „Порът“, „Пройчо“, „Убийство“, „Лице с лице пред действителността“, „Скъпата марка“.
А.е. 2859, л. 1–53; 1 док.; преди 1944 г.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.; Елин
Пелин – б.м.
Определени разкази от цикъла „Под манастирската лоза“: „Очите на Св. Спиридон“, „Жената със
златния косъм“, „Огледалото на Св. Христофор“, „Една обиколка на Св. Георги“, „Занемелите камбани“,
„Чорба от греховете на отец Никодим“, „Изповед“, „Пророк“, „Веселият монах“.
А.е. 2860, л. 1–270; 10 док.; 1905...1949 г., б.д.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.;
Елин Пелин – б.м.
С информация за първите им публикации: първите две глави от „Гераците“ – „Баща и деца“, „Павел“; „Гераците“ – непълен вариант; „Гераците“; „Земя“; „Нечиста сила“ (разказ); „Щетинското ханче“;
„Нечиста сила“ – „Щетинското ханче“, „Нечиста сила“, „Отец Герасим“,  „Младен“; „Младен“.
А.е. 2861, л. 1–33; 9 док.; 1909...1949 г., б.д.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.;
Елин Пелин – б.м.
С информация за първите им публикации; списъци на произведения от Елин Пелин: „Кукумявка“, „Кошмар“, „Скорците“, „Старият град“; „Миниатюри“ – „Любов“, „Шипка“, „Рози“, „Неизвестното“,
„Иманяри“, „Куче“, „Летна буря“, „Самоизлъган“, „Безполезната чешма“, „Хризантеми“, „Безрадостни“,
„Погледи“, „Мъртвото поле“, „Сиромашията“.
А.е. 2862, л. 1–234; 32 док.; преди 1944 г.; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг., машиноп., печатно; Т. Боров – С.
Разкази, вероятно някои от допълванията са вписвани от Елин Пелин: „Невеста Нена“, „Изкушение“, „Напаст божия“, „Ветрената мелница“, „Самодивските скали“, „На оня свят“, „Задушница“, „Любов“, „Гост“, „Косачи“, „Кал“, „Андрешко“, „Пролетна измама“, „Душата на учителя“, „Вдовец“, „Адвокат“, „Кумови гости“, „Печена тиква“, „Хитрец“, „На браздата“, „Закъснялата нива“, „Пъдар“, „Престъпление“, „По жътва“, „Спасова могила“, „Самичка“, „Летен ден“, „Край воденицата“, „Лепо“, „Братя“,
„Нещастие“, „Иглика“.
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А.е. 2863, л. 1–13; 4 док.; 1922...1926 г.; биография, статия, сборник, вариант на заглавна страница – ориг., ръкоп, машиноп., печатно; б.а., Ненчо Илиев, Ал. Балабанов и др.
На Елин Пелин; статия „Елин Пелин в началото“; сборник „Елин Пелин“; вариант на заглавна
страница на разкази на Елин Пелин, т. 2, 1926 г.; биографията и статията са част от сборника „Елин Пелин“.
А.е. 2864, л. 1–14; 6 док.; между 1922...1929 г., б.д.; вестник „Българан“, отпечатъци, мотиви,
решение, статия – ориг., ръкоп., печатно; вестник „Българан“, Елин Пелин, ХХІІ ОНС, Т. Боров – С.
Брой 19 от в. „Българан“, посветен на Елин Пелин; отпечатък на един лист от „Аз, ти, той“; отпечатък на един лист от „Пижо и Пендо“; мотиви и решение на ХХІІ ОНС за отпускане на дарение за Елин
Пелин; статия на Боров за Елин Пелин.
А.е. 2865, л. 1–14; 14 док., б.д.; факсимилета от ръкописи, автобиография, карикатура от в.
„Българан“, заглавни страници, разкази, автографи – фотокопия.
На детско стихотворение; автобиография на Елин Пелин; карикатура от в. „Българан“; заглавна
страница на разкази от Елин Пелин; заглавна страница на „Селска разговорка“; разказ „Косачи“; разказ
„Нане Стоичковата върба“; автографи на Елин Пелин.
А.е. 2866, л. 1–20; 1 док.; 1944 г.; коректура – ориг., печатно; Елин Пелин и Т. Боров – С.
На увод към публикувани съчинения на Елин Пелин, автор на предговора е Г. Константинов.
А.е. 2867, л. 1–2; 2 док.; 6 ян...21 март 1950 г.; писма – ориг., машиноп.; Съюз на българските
писатели – С. до Т. Боров – С.
Относно възложените на Т. Боров за редактиране на произведения на Елин Пелин и Христо Смирненски; за предаването на редактираните варианти.
А.е. 2868, л. 1–42; 11 док.; около 1958...1972 г., б.д.; произведения на Елин Пелин – копия, машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – б.м.
Творби: „Наслада“ – два варианта на разказа; изоставени работи от „Китка за юнака“ – заглавна
страница; „По следите на боя“, „Крали Марко и топчиите“, „Светите братя“, „Лъчи“, „Беглец“, „Нова година“, „Порът“, „Лице с лице пред действителността“.
А.е. 2868а, л. 1–19; 10 док.; 20 септ. 1962 г., б.д.; бележки, известие, писмо, карикатура – ръкоп.,
машиноп.; Т. Боров, П. Тихолов – С.
Добавка към бележките за правописа в съчиненията на Елин Пелин; със сведение за съдържанието
на том I и II от разказите на Елин Пелин; във връзка със статията „Излишен шум“; карикатура на Ел. Пелин
от Ал. Божинов.
А.е. 2869, л. 1–237; 40 док.; 1957 г.; коректури от събраните съчинения на Елин Пелин, ориг.,
ръкоп. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се за част от т. 1 на събраните съчинения; разкази 1895–1903 – заглавни страници, съдържание, увод – два варианта, „Напаст божия“,  „Ветрената мелница“, „Самодивските скали“, „На оня свят“,
„Изкушение“, „Летен ден“, „Край воденицата“, „Задушница“, „Любов“, „Гост“, „Мило е отечеството“, „На
майчина гроб“, „Кито“, „Тодор и Рада“, „Еленкинът годеж“, „Гусларят“, „Орисията на една сиромашка
черга“, „Прошението на жителите от с. Голяма неволя до дяда Господа“, „Проклетисаната гора“, „Селско
чудо“, „Петко комитата“, „Рале“, страница от разказа „В съдилището“; бележки към десеттомното издание.
А.е. 2870, л. 1–250; 36 док.; 1957 г.; коректури от съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп. и
машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се за т. 1 от съчиненията; съдържание на тома с информация за първото издаване на разказите; увод и бележки; разкази – „Орисия“, „Орисията на една сиромашка черга“, „Напаст Божия“, „Вятърната мелница“, „Самодивските скали“, „Селска разговорка“ – „На оня свят“, „Лукаваго“, „Един летен ден“,
„Край воденицата“ („Идилия под звездите“), „Задушница“, „Любов“ („Лятна нощ“), „Гост“; произведения,
невключени от Елин Пелин в съчиненията – „Мило е отечеството“,  „На майчина гроб“, „Кито“, „Тодор
и Рада“, „Петко комитата“, „Рале“, „Еленкинът годеж“, „Гусларят“; „Селска разговорка“ – „Орисията на
една сиромашка черга“, „Прошение от жителите на с. Голяма. Неволя до дяда Господа“, „В съдилището“,
„Проклетисаната гора“, „Селско чудо“.
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А.е. 2871, л. 1–306; 38 док.; 1957 г.; коректури от съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп. и
машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се до т. 2 от съчиненията: съдържание на тома с информация за първото издаване на
разказите и вероятно са първа коректура на разказите с бележки от Т. Боров; „Косачи“, „Кал“, „Андрешко“, „Пролетна измама“, „Душата на учителя“, „Вдовец“, „Адвокат“, „Кумови гости“, „Печена тиква“,
„Хитрец“, „На браздата“, „Пъдар“, „Престъпление“, „По жътва“, „Спасова могила“, „Самичка“, „Невеста
Нена“, „Лепо“, „Братя“, „Нещастие“, „Иглика“, „Моите приятели“, „Старият вол“, бележка от Т. Боров,
„Поприще“, „Самодива“, „Бездомник“, „Кърваво отмъщение“, „Закъснялата нива“, „Лудата“, „Зла съдба“,
„Село неволя“, „През полето“, „Есен“, „Есен“; бележки на Боров за произведения на Елин Пелин.
А.е. 2872, л. 1–263; 37 док.; 1957 г.; коректури от събраните съчинения на Елин Пелин – ориг.,
машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се за част от т. 2. и са втора коректура на разказите  – заглавни страници към тома; „Косачи“, „Кал“, „Андрешко“, „Пролетна измама“, „Душата на учителя“, „Вдовец“, „Адвокат“, „Кумови гости“,
„Печена тиква“, „Хитрец“, „На браздата“, „Закъснялата нива“, „Пъдар“, „Престъпление“, „По жътва“,
„Спасова могила“, „Самичка“, „Невеста Нена“, „Лепо“, „Братя“, „Нещастие“, „Иглика“, „Старият вол“,
„Моите приятели“, „Поприще“, „Орисия“, „Самодива“, „Бездомник“, „Кърваво отмъщение“, „Лудата“,
„Зла съдба“, „Село неволя“, „През полето“, „Есен“; бележки по произведения, невключени от Елин Пелин в съчиненията – „Поприще“, „Орисия“ „Самодива“, „Бездомник“, „Кърваво отмъщение“, „Лудата“,
„Зла съдба“, „Село неволя“, „През полето“, „Есен“; бележки върху „Гераците“, „Земя“, „Нечиста сила“;
бележки по разказите „Косачи“, „Кал“, „Андрешко“, „Пролетна измама“, „Душата на учителя“, „Вдовец“, „Адвокат“, „Кумови гости“, „Печена тиква“, „Хитрец“, „На браздата“, „Закъснялата нива“, „Пъдар“,
„Престъпление“, „По жътва“, „Спасова могила“, „Самичка“, „Невеста Нена“, „Лепо“, „Братя“, „Нещастие“, „Иглика“, „Моите приятели“, „Старият вол“.
А.е. 2873, л. 1–83; 19 док.; 1957 г.; коректури на част от събраните съчинения на Елин Пелин –
ориг., ръкоп. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Засягат само част от т. 3 на събраните съчинения; заглавни страници, бележки, увод, разказ – „Трагедия“; бележки за различни произведения на Елин Пелин.
А.е. 2874, л. 1–234; 58 док.; 1957 г.; коректури от съчинения на Елин Пелин – ориг., ръкоп., машиноп., печатно; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се за т. 3 от съчиненията и други разкази; съдържание на тома с информация за първото
издаване на разказите; „Ангелинка“, „Самодива“, „Сълза Младенова“, „Мечтатели“, „Първи сняг“, „Нане
Стоичковата върба“, „Среща“; „Под манастирската лоза“ – „Отец Сисой“, „Светите застъпници“ – 3 варианта на коректури; „Огледалото на Свети Христофор“, „Изповед“, откъс от в. „Утро“ – „Занемелите
камбани“, „Занемелите камбани“, „Жената със златния косъм“, „Една обиколка на Свети Георги“, „Чорба
от греховете на отец Никодим“, „Пророк“, „Трагедия“, „Край града“, „Ура“; „Войнишко сърце“ – „Часът
удари“, „На мегдана“, „Сестра ми“, „Моят малък син“, „Мъчителен час“, „Мъжка Гана“, „Две сестри“, „В
казармата“, „Тодор“, „Вече войници“, „Заминаване“, „Любяща душа“, „Ангелчо“; „Китка за юнака“ – „По
следите на боя“, „Крали Марко при топчиите“; „Светите братя“, „Радост“, „Лъчи“, „Войнишка нива“,
„Беглец“, „Нова година“, „Страшният сън“, „Към южния фронт“; „Вярност“.
А.е. 2875, л. 1–110; 24 док.; 1957 г.; коректури от събраните съчинения на Елин Пелин – ориг.,
машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се за част от т. 4 от съчиненията на Елин Пелин; обвивка от вестник; разкази: „Сиромашка радост“, „Започването на един ден“, „Скорецът“, „Син“, „Изпусната дума“, „Лаборатория“, „Тотка“,
„Грях“, произведения, невключени от Елин Пелин: „Късен разговор“, „На сърни“, „Професор и отрочето
му“, „Гробът на баща ми“, „Царят на боровите гори“, „Най-новата болест“, „Пройчо“, „Врабчетата на
стрина Дойна“; бележки по разказите от тома; „Скъпата марка“, „За пара лек“; списъци на илюстрациите, публикувани в т. 4 от събраните съчинения на Елин Пелин; бележки, свързани с разказите от тома:
„Сиромашка радост“, „Започването на един ден“, „Скорецът“, „Син“, „Лаборатория“, „Изпусната дума“,
„Тотка“, „Грях“ ; бележки към произведенията „Късен разговор“, „На сърни“, „Професор и отрочето му“,
„Гробът на баща ми“, „Царят на боровите гори“, „Най-новата болест“, „Порът“, „Пройчо“, „Лице с лице
пред действителността“, „За пара лек“, „Врабчетата на стрина Дойна“, „Скъпата марка“.
А.е. 2876, л. 1–235; 12 док.; 1958 г.; коректури от събраните съчинения на Елин Пелин – ориг.,
машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Повести – „Гераците“, „Земя“, „Нечиста сила“, „Нечиста сила (Глави от недовършен роман)“; бележки, съдържание – част от т. 5 от събраните съчинения на Елин Пелин; бележки към повестите.
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А.е. 2877, л. 1–193; 136 док.; 1958 г.; коректури на събрани съчинения на Елин Пелин – ориг.,
машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Части от т. 7 и т. 8. Произведения –  предимно стихове и поеми –  със сведения за техните първи издания. „Село Болярово“, „Дядовата ръкавичка“, „Отиват си вече“, „Облак“, „Честита Нова година“, „Есен“,
„Звън нечуван“, „Три баби“, „Чохено контошче“, „Селска вечер“, „Гроздобер“, „Страшен вълк“,  „Детска
антология“, „Суроваки“, „Тошко и Божко“, „Дядо Сечко, не сечи“, „Тошко и Божко (Приключение второ)“,
„Добре дошел, кос“, „Трите баби“,  „Жабешка песен“,  „Кукувица кука“,  „Майска песен“, „Герчо с тамбурата“,  „Имам жена работна“,  „Огряло е слънчице“, „Олеле, мамо, пак ще ме бият...“, „Тошко и Божко“, „За
цветята“, „Ваканция“ – „Чичо Пейо“ и „Надеждица“, „Босилек и здравец“, „Стоян работник“, „Дъждец“,
„Косачи“, „Плиш и Плюм“, „Чохено контошче“, „Плиш и Плюм“ продължение, „Луд гидия“, „Тошков сън“,
„Иван Сергеевич Тургенев“, „Плиш и Плюм“ продължение, „Димо“ – от Кирил Христов – „На хорото“,
„На ливадата“, „Благоуханното име“, „Есен в гората“, „Кръпки“; „Плиш и Плюм“ продължение, „Първи
сняг“, „Плиш и Плюм“ продължение, „На декемврий“, „Плиш и Плюм“ край, „Весели очички“, „Маймуната и негърът“, „Иде пролет“, „Маймуна и оса“, „Кривото патенце“, „Ръкавичка“, „Добре дошли“, „Две
врабчета“, „Куко и Пипе“, поговорки, „Кукувице, самотнице“, „Книжните хвърчила“, „Кой?“, „Сама в
капана“, „Под нашата стряха“, „Овчар и агънце“, „Излъган овчар“,  „По жътва“, „Есен“, „Гроздоберци“,
„Вали, вали“, „Дядо Мраз“, „Юнашката воденичарска дъщеря“, „Синигерова жалба“, „Гарджето“, „Песен
на шейната“, „Пролет, пролет“, „Гарджето“, пословици, „Банко Юнак“, „Април“, „Гарджето“, „Рибар и
жерав“, „Гарджето“ продължение, „Змия, маймуна и чакал“, „Ваканция“, „Лисица“, „Ох, на баба галените!“, „Добрият старец, неразбраната баба и трите им дъщери“, „Лястовички“,  „Малкия пискун“, „Кихавица“, „Кукувице-самотнице“, „Гощавка за катеричките“, „Кокиче“, „Лош прякор“, „Идат вече“, „Поточе“,
„Щъркът – цар“, „За листенцата“, „Снежинка“, „Песен над люлката“, „Есен и песен“, „Врабчово писмо“,
„Сънят на поточетата“, „Зайо Байо“, „Весела приказка“, „Надежда на родината“, „Копнеж на земята“,
„Зимно слънце“, „Цар Мраз първи“, „Сбогом птички!“, „Напред“, „Къде?“, „Прощавайте кукли“, „Бело и
черно“, „Пролетта да поздравим“, „Сватбата на Червенушко“, „Ласто-Ласто-Ластовичко“, „Кукувице – самотнице“, „Април“, „Жабешка песен“ׅ, „Чохено контошче“, „Родно село“, „Цар Шишко“, „Дете и врабче“,
„Кой съм аз?“, „Баба Марта“, „Големи лъжи“, „Пеперудка“, „Кукувица кука“, „Умират листата“.
А.е. 2878, л. 1–368; 192 док.; 1958 г.; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг., машиноп.;
Елин Пелин и Т. Боров – С.
Части от т. 7 и т. 8. Произведения –  предимно проза – със сведения за техните първи издания. „Зимна нощ“, „Македонски герои“, „Дядо Божил и дяволът“, „След ваканцията“, „Триста умници“, „Страшното приключение“, „Суетната сврака“, „За една глава“, „Вълк и рибар“, „Добрите селяни и благодарният
господин“, „Меденият Иванчо“, „Иванчо и малкото патенце“, „Познавачът от Умниково“, „Старата воденица“, „Честно момче“, „Чичо Геле“, „Скритото знаме“, „Торбаланци“, „Пролетна песен“, „Лошата катеричка“, „Загубената пчела“, „Старата воденичка“, „Знам и мога“, „За детския град“, „Една разходка“,
„Книгите – добри другари“, „Нов растеж“, „Скъпият урок“, „Трите пуяци“, „Преходна слава“, „Зъбчето,
което се клати“, „Приказка за приказката“, „Магарешката опашка“, „Случката с Байо Зайо Средногорски“, „Циганин и брат му“, „Големи лъжи“, „Гатанки“, „Умник Гюро с умници другари“, „Мишо и Мика
– лика и прилика“, „Петачето ми дай“, „Хитрият пияница и малкият пакостник“, „Врабча сватба“, „Ситни
– дребни“, „Гатанки“, „Пословици“, „Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта“, „Народна песен“, „Пролет
иде“, „Тримата простаци“, „Гатанки“, „Пословици“, „Ластовичко“, „Тошко и Божко (Приключение трето)“, „Малки приказки“ – „Що желали овчарчетата“ׅ, „Хитри крадци“, Три умни глави“, „Дявол и свиняр“,
„Гузен негонен бяга“, „Моряк и търговец“, „Пословици“, обявление, „Отче наш“, „Песенчица“, „Щурец
– свирец“, „Малки приказки“ – „Ехо“, „И кумица лисица се лъже“, „Цигански сън“, „Папай, Маринчо,
пукай, Черньо“, „Лудото само се обажда“; „Кучето на слепеца“, „Орел и лисица“, „Страшливият мъж“,
„Смок свири на върба“, „Нервозният писател и веселият свирач“, „Тримата инатчии“, „Лето“, „Лев Толстой“, „Хаджията и овчаря му“, „Камък“, „Келчо и царската дъщеря“, „Мързеливият човек и непредпазливите врабчета“, „Сила и хитрост“, „Сливи за боклук“, „Врана“, „Мързелив, но досетлив“, „Пословици“,
„Глупавия вълк“, „Магарето на Сюлюман-ага“, „Поговорка“, гатанки, народни смешки, „Малките патета“,
„Пролет“, „Птичи циганин“, „Пчелиците“, „Гонка-вихрогонка“, „Мляко с ориз“, „Овен и козел“, „Снежанка“, „Господин Котан“, „Дядо Мраз и внуците му“, „Арабският кон“, „Облак“, „Изворът“, „Хайде на
полето“, „Защо треперят листата на трепетликата“, „Случка в гората“, „Поповото магаренце“, „Жерави“ׅ,
„Слонът Манго“, „Господин Лисичко“, „Наблюдателност“, „Сиромашкото лято“, „Страници из живота
на лисицата“, „Малки читатели“, „Изостанал“, „Осъдения циганин“, „Това, което не е било и което не
може да бъде“, „Врана и лисица“, „Птица и мушица“, „Дядо Мраз“, „Правдата и кривдата“, „Иванчовото писмо“, „Воденичар и мливар“, „Два брата“, „Сивчо и Жълтуша“, „Свинята пропадна“, „Сговорното
село“, „Двете трески“, „Може ли?“,  „Наш Иванчо много знае“, „Лисица и тетрев“, „Едно за друго“, „Звер
нечуван“, „Пак за хитростите на лисицата“, „Майски празник“, „Рибарка и жерав“, „Приказка за пая339

ка“, „Кому принадлежи лъвската кожа“, „Златната обувка“, „Чуждите крака“, „Жерави“, „Хитрата жаба“,
„Чудната торба“, „Задача“, „Малки басни“, „Кон, месалче и рог“, „Гъски, бели гъски!“, „Бъдни вечер“,
„Баба Марта“ׅ, „Сънчо“, „Иванчовите пръстчета“, „За пръв път в село“, „Първият училищен ден“, „Всичко
ново“, „Иванка“, „Април“, „Топчо и Зрънчо“, „Две катерички“, „Торбаланци“, „Скъпият урок“, „Имало
една жаба...“, „Що е щастие“, „Как Чочо Пипонков изяде един велосипед“, „Убитата птичка“, „Мъничък
свят“, „Как Чочо Пипонков насади кокошката“, „Златна есен“, „Весела азбука“, „Млада гора“, „Майстор
Манол“, „Чистница“, „Писмо на врабчето“, „Бабиното прасенце“, „Бъдни вечер“, „Сбогом, бабо Марто!“,
„Скритото знаме“, „Чудната кутия“, „Суетната сврака“, „Циганин и брат му“, „Големи лъжи“, „Цигански
сън“, „Сливи за смет“, „Щурче – свирче“, „Жерави“, „Шумка шумна, сърце трепна“, „Богатият мравей“,
„Към училището“, „На оран“, „Нашият цар“, „Знамето“, „Граници на българската земя“, „На помощ“,
„Майка“, „Врабчо и баба Станка“, „Баба Тодора“, „Край Марица“.
А.е. 2879, л. 1–199; 2 док.; 1958 г.; коректури на съчинения на Елин Пелин – ориг. и машиноп.;
Елин Пелин и Т. Боров – С.
Коректури на подготвяното издание на т. 9 от събраните съчинения на Елин Пелин – „Ян Бибиян.
Невероятни приключения на едно хлапе“, „Ян Бибиян на луната“.
А.е. 2880, л. 1–239; 94 док.; 1958 г; коректури от събраните съчинения на Елин Пелин – ориг.,
ръкоп. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Отнасят се до т. 10 от съчиненията; заглавни страници на тома; материали от сп. „Селска разговорка“, 1902–1903 г. – „Отечество“, „Чествуване на паметта на Ив. Вазов“; „Елин Пелин за българските
учители (изказване на Е. Пелин пред в. „Учителска борба“)“; „Злободневки“; „Картинна изложба на М.
Кюркчийски и Н. Вълчев“, „Сватбата на Кречински“; „Прошение от българските магарета“; „Как пиша?
(Беседа пред писателите белетристи)“, „На връх Черни връх (Безпътни бележки из пътя)“, бележка, „За
пара лек“ и отпечатък на същия разказ в сп. „Българска марка“, „Най-новата болест“, „В камарата (Публично шайкаджийство в залата на камарата)“, „Как хората отплащат на доброто“ по Жан Ришпен, „Докторът на село Кукунян“ от Алфонс Доде, „О, той беше заслужил човек“ (Бр. Нушич), „За една майка, за
други мащеха“, „Нашата „Селска разговорка“, „Разни. Пазете се от лихварите“, „Наводнение от плъхове“,
„Кратки, та сладки. На кръщавка“, „Към народните учители“, „Народно събрание“, „Мишче, осиновено от котка“, „Пророчество по месечината“, „Електрическо дърво“ׅ, „Смешки“, „В съдилището“, „Умно
дете“, „Двама доктори“, „Вечната борба (научна приказка)“, „Какво става в Македония“, „Телеграф без
жици“, „Рентгенови лъчи“, „Какви заплати получават царете“; „Смешки“ – „В съдилището“, „В училището“, „Между мъж и жена“, „Настрадинови работи“, „Адвокатска работа“, „В съда“, „За Настрадин ходжа“, пословици – материалите са от „Селска разговорка“; „Самотна нива“, „Флорентийска вечер“, „От
прозореца. Предговор“, „Петър Раков (спомен)“, „Мисли на един мързеливец“, „Между нашите поети и
писатели“, „Александър Божинов“, „Какъв артист бе Кирчев“, „Отечество“, „Чичовците“, „Иван Вазов“,
„Българския писател“, „Писмото на Ив. Вазов“, „Литературни брожения“, „Малкия разказ“, „Ежби и злоби“, „Литературно възпитание“, „Лето“, „Пътувай“, „Едно сърце младо изгорело“, „Поощрение на литературата“, „Литературна картина“, „Писателите и войната“, „Злободневки“, „Йовковата „Боряна“ и Елин
Пелиновите „Гераци“, „Речта на Елин Пелин в Народния театър“, „Нещо за себе си (моят псевдоним)“,
„Параван“, „Неоснователна подозрителност (Комунист ли е героят на моя разказ „Син“?)“, „Злободневки“, „В Нанси“, „Детската литература“, „Всеки народ има право на живот (интервю с Елин Пелин)“, цитат
от Елин Пелин за Людмил С. Дринов, „Към малките читатели“, „Тържествено чествуване на творческото
дело на Елин Пелин“ׅ, „Елин Пелин благодари“, „Няколко къси разговори с др. Георги Димитров“, „Велико име велик премиер“, „Елин Пелин“; „Тост. По случай 25-годишния юбилей на Софийската мъжка
гимназия“.
А.е. 2881, л. 1–299; 92 док.; 1958 г.; коректури на събраните съчинения на Елин Пелин, плик –
ориг., ръкоп. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
На писма, публикувани в т. 10 от събраните съчинения на Елин Пелин; ръкописни бележки на Т.
Боров, свързани с подготовката на тома.
А.е. 2882, л. 1–254; 19 док.; преди 1944 г.; коректури на произведения и на части от произведения на Елин Пелин – ориг., ръкоп., машиноп., печатно; Елин Пелин и Т. Боров – С.
„Гераците“, „Самодива“, „Моите приятели“, „Мечтатели“, „Старият вол“, „Първи сняг“, „Сълза
Младенова“, „Ангелинка“, „Среща“, „Син“, „Земя“, „Изпусната дума“, част от неозаглавен разказ, „Грях“,
„Започването на един ден“, „Лаборатория“, „Наслада“, „Тотка“; последен лист от разказ.
А.е. 2883, л. 1–26; 25 док.; 15 май 1956...29 март 1958 г; разписки, бележки, договори, разпреде340

ление, писма, пликове за писма, съобщение, предговор към издание, съдържание на издание, изрезка от вестник – ориг., ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров – С.
На Георги Константинов за получени суми от Т. Боров, бележка до Матакиева; бележки по издаването на съчинения; договори за редакторска дейност на събраните съчинения на Елин Пелин; приложение
за редакторите; разпределения на хонорари за издателска дейност; относно заседанието на редакционната
колегия и по издателската дейност; за подготовката на отпечатването на литературни произведения.
А.е. 2884, л. 1–45; 19 док.; преди 1958 г.; бележки към отделни произведения на Елин Пелин,
разказ – ориг., ръкоп. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Относно редакцията на произведения на Елин Пелин с информация за техните първи публикации;
„Орисията на една сиромашка черга“.
А.е. 2885, л. 1–67; 22 док.; 29 апр. 1967...17 апр. 1971 г., б.д.; пликове, билет, бележник, бележки,
уводен текст – ориг., ръкоп., машиноп.; Т. Боров – С.
За градски транспорт с бележка на Боров; относно Елин Пелин и подготвяните издания на съчиненията му; спомени на Боров за Елин Пелин – „Елин Пелин: Неувяхващата сила на поезията“ – Т. Боров.
А.е. 2886, л. 1–63; 26 док.; 16 дек. 1938...15 март 1972 г., б.д;. изрезка от вестник „Щурец“, бележки, записки, договори, билети, плик – ориг., ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров – С.
Съобщение във в. „Щурец“ за отпечатаните от издателство „Хемус“;                съчинения на Елин
Пелин; бележки и записки за подготвяното издание на събраните съчинения на Елин Пелин; биографични
сведения за Елин Пелин; заглавни страници на т. 1 и т. 2 от съчиненията; текст от беседа, посветена на
Елин Пелин; договори за съставителство; изчисления и записки.
А.е. 2887, л. 1–73; 8 док.; 1972 г.; коректури на бележки към съчинения на Елин Пелин – ориг.,
ръкоп. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Сведения за отделни разкази, включени в т. 1 и т. 2 на подготвяното издание.
А.е. 2888, л. 1–81; 29 док.; 3 дек. 1952...16 дек. 1977, б.д.; книжка, бележки, покана, писма, плик
за писмо, вестници или части от вестници – ориг., ръкоп., машиноп. и печатно; Елин Пелин и Т.
Боров – С.
„Байлово чествува 100-годишнината на Елин Пелин“; бележки на Т. Боров; за тържественото събрание по случай 100-годишнината от рождението на Е. Пелин; относно проблеми с издаването на съчиненията на Е. Пелин и Ал. Балабанов; от Съюза на българските писатели за честването на 100 години от
рождението на Е. Пелин; статии, посветени на Е. Пелин от в. „Вечерни новини“, в. „Земеделско знаме“,
в. „Литературен фронт“, в. „Пулс“, в. „Вечерни новини“, в. „Труд“, в. „Народна армия“, в. „Работническо
дело“, в. „Антени“, в. „Народна младеж“, в. „Народна култура“, в. „Отечествен фронт“, в. „Книжевне новине“; статия за Елин Пелин без информация за името на вестника.
А.е. 2889, л. 1–133; 6 док.; [1918–1920]; коректури на книжки за деца, съставяни или преведени
от Елин Пелин – ориг. и машиноп.; Елин Пелин и Т. Боров – С.
Слънчеви лъчи – „Кумчо Вълчо и Кума Лиса“ (Две картини из живота на животните) – кн. 5;
„Сладкодумна баба“ (Весели народни приказки) – кн. 7; „Петльо – герез златоперест“ (руски народни
приказки) – кн. 9; „Плиш и Плюм“ (Весели приключения на две кученца в стихове и 62 картинки) – кн.
13; „Приказливи картинки“ ( Весели приказки) – кн. 16; „Правдата и кривдата“ (Народни приказки) –
кн. 23.
А.е. 2890, л. 1–22; 3 док.; 1977 г.; уводни статии, снимка – ориг., ръкоп., машиноп. и печатно; Т.
Боров – С.
Въведения към подготвяно издание на съчинения на Елин Пелин; на Елин Пелин от предишно
издание на съчиненията му.
►на издания на Христо Смирненски
А.е. 2891, л. 1–218; 218 док.; б.д.; фиши, бележки, плик, азбучен указател – ориг., ръкоп.; Т. Боров – С.
Със заглавия на произведения на Хр. Смирненски във връзка с подготовката на издаването им; бележки на Т. Боров за съответните томове.
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А.е. 2892, л. 1–6; 2 док.; б.д.; бележка, произведения – ориг., ръкоп. и машиноп.; Христо Смирненски, б.а. – б.м.
На Т. Боров за проверка на творби; преписи на текстове на Хр. Смирненски, публикувани във в.
„Кво да е“, бр. 202 и в. „Заря“, бр. 6.
А.е. 2893, л. 1–47; 17 док.; 1915...1916 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп.,
печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
„Часът по химия в една столична гимназия“, „Столични разговори“, „Един бърз превод от френски“, „Първата кондукторка“, „Писмо от Пазарджик“, „Сънят на Фердинанд Румънски“.
А.е. 2894, л. 1–27; 14 док.; 1916 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп. и печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Предвидливите“, „Отмъщение“, „Срещи и случки. Къде му бил пардонът“, „Старият циркаджия“, „Срещи и случки“, „В лечебницата“, „Заявление до Бога. От Климентовския отбор“, „Паметник на Киченер“, „Той иска да я възпее“,
„Когато“, „Аеропланни разговори“, „3 000 вагона“, „Между приятелки“ׅ, „В училище“.
А.е. 2895, л. 1–56; 12 док.; 1917 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп., печатно;
Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
„Благотворителност“, „Из дневника на един английски поручик“, „Оставката на Св. Петър“, „Духове“, „Любов към ближния“.
А.е. 2896, л. 1–22; 9 док.; 1917 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Монолога на едно софийско
хамсунче“, „На пързалката“, „Пролет“, „от настроение“, „Съзаклятието на ученичките“, „Еврейска любов“.
А.е. 2897, л. 1–41; 10 док.; 1918 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп., печатно;
Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
„Хроника“, „Антики“, „Серенада“, „Гюро Михайлов пътува“.
А.е. 2898, л. 1–24; 8 док.; 1918 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат –„Маргаритки“, „Владимир (приказка в писма)“, „Три угарки“, „Как хубави, как свежи бяха те...“, „Резонанс“, „Маргаритки“ – втори вариант, „Приказка“, „В небрано лозе“.
А.е. 2899, л. 1–114; 39 док.; 1919 г., б.д.; бележка, разкази, фейлетони – копие, ръкоп., машиноп.,
печатно; Т. Боров, Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
На Т. Боров, „Прочее, смърт на въшките“, „Рапортьор“, „Очи“, „Как ме назначиха чиновник“, „Фуражката“, „Из печата. Трески за дялане“, „Писма до оня свят“, „Медицинско свидетелство“, „Из пресата.
Трески за дялане“, „Велики мисли на велики мозъци“, „Изборни зиг-заги“, „Маргаритки“, „Мъглата“,
„Изборна проза“, „Писма до оня свят“.
А.е. 2900, л. 1–16; 6 док.; 1919 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Трохи от войната“, „Nocturno“,
„Ние и те“, „Приказка“, „Призрак“, „Да живее гръбнакът на България“.
А.е. 2901, л. 1–174; 46 док.; 1920...1922 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп.,
печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
„Надгробно слово“, „Писмо до провинцията“ – 3 варианта, „Първомайски слухове“, „Хроника“,
„Страшният съд“, „Към банки“, „Законопроекти“, „Столичен калейдоскоп“, „Страхливите мускетари или
бай Янковия щаб и обединението“, „Писмо за чужбина“, „Столична аристокрация“, „Мадам Тодорка“,
„Виновници“, „Писмо за Виена“, „Новогодишни подаръци“, „Сърцето на поета“, „Първият еврейски пазарлък“, „Мокри мисли“, „На кантаря в градската градина“, „Столичен скандал“, „Еврейската нова година“, „Рождество“.
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А.е. 2902, л. 1–129; 50 док.; 1920...1922 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп.,
печатно; Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Разкази без сълзи“, Зимни
импресийки“, „Рандеву“, „Коледни армагани“, „Стамболийски в София“, „Фабрикация“, „Хроника“, „Из
буржоазната преса“, „Трагедия“, „Кой как ще маскира“, „Из вестниците“, „Виолетка“, „Сухи мисли“, „Интервю с Ангел Грозков“, „Добре дошли!“, „Поща“, „Новогодишни подаръци“, „Тринадесет дни“, „Народния заем“, „Долу изкуството“, „Най-скромния“, „Пролетна вечер“, „Конференцията в Генуа“, „Страстен
диалог“, „Посрещането на господин Стефан“, „Земеделско управление“, „Първомайска хроника“, „Самохвалов и Врангел“, „Пред оранжевия конгрес“, „Флорентийска нощ и Саломе“,  „Провинциални гимназистки в столицата“, „Откраднати дъски“, „Поща“ – втори вариант, „Годявка“, „Пияния участник“ׅ, „Нов
блок“, „В трена“, „Янко Сакъзов говори“, „В Самоковския общински съвет“, „Който се смее последен...“,
„Гувернантката“, „Защо не стана блоковия събор в Пловдив?“, „Наш, или ваш?“, „Да беше поне с лозунг!“,
„Криви дървета“, „Ах, тези студентки“,  „Криви дървета“ – втори вариант.
А.е. 2903, л. 1–57; 26 док.; 1920 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп., печатно;
Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Стачка“, „Час по химия в една
столична гимназия“, „Любов към ближния“ и др.
А.е. 2904, л. 1–80; 34 док.; 1922 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп., печатно;
Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Специалист“, „Снежинки“,
„Вестник „Победа“ и др.
А.е. 2905, л. 1–19; 7 док.; 1923 г., б.д.; разкази, фейлетони – копия, ръкоп., машиноп., печатно;
Хр. Смирненски, б.а. – б.м.
Произведения на Хр. Смирненски, които не са избрани за печат – „Всички ще имат деца, всички
ще се подмладят!“, „Народовластие“, „Лунна вечер“, „Съвсем му спаднала“, „Книжни кокичета“, „Христос“, „Речта на президента“.
А.е. 2906, л. 1–57; 2 док.; б.д.; бележки – копие, ръкоп., машиноп.; Т. Боров – [С.].
Бележки за подготвяни за печат издания на Хр. Смирненски.
А.е. 2907, л. 1–102; 56 док.; б.д.; тетрадка, бележки, списъци, плик за писмо – копия, ръкоп.,
машиноп.; Т. Боров, б.а. – [С.].
За подготвяни за печат издания на Хр. Смирненски; произведенията „Жълтата гостенка“, „Червеният гняв“; на хумористични стихове на разкази и вицове на Смирненски.
А.е. 2908, л. 1–70; 20 док; 1920 г., б.д.; списъци, разкази –преписи, машиноп.; Т. Боров, Хр.
Смирненски, б.а. – С., б.м.
На разкази на Христо Смирненски за т. ІІ на съчиненията му; преписи на разказите: „Страшният
съд“, „Към Банки“,  „Законопроекти“, „Столичен калейдоскоп“ и др.
А.е. 2909, л. 1–212; 74 док.; 1921 г.; разкази, фейлетони, пиеси – преписи, ръкоп., машиноп, печатни; Хр. Смирненски, Т. Боров – С.
С коректури на разказите на Хр. Смирненски , издадени през 1921 г.: „Американско нещастие“,
„Из дневника на един репортьор“,  „Видения из съвременна България“ и др.
А.е. 2910, л. 1–324; 107 док.; 1922 г.; разкази, фейлетони – ръкоп. машиноп., коректури – печатно; Хр. Смирненски, Т. Боров – С.
С бележки към коректурите на разказите  на Смирненски, отпечатани през 1922 г.: „Епидемия от
конференции“, „Снежна нощ“, „Карнавална приказка“ и др.
А.е. 2911, л. 1–82; 48 док.; 1923 г.; разкази и резолюции – печатно, машиноп., ръкоп.; Христо
Смирненски, Т. Боров, б.а. – С.
Машинописни преписи и коректури на разказите на Смирненски „Срещу Коледа“, „Дипломатически възли“, „Шейлок на сцената“ и др., с информация за първото им отпечатване и резолюции за публикуването им в Т. ІІ от избраните съчинения.
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А.е. 2912, л. 1–22; 22 док.; 30 авг. 1931 г., 10 март 1932 г., б.д.; бележки, стихове, част от увод; Т.
Боров – С.
Във връзка с издаването на т. І–ІІІ на съчиненията на Христо Смирненски.
А.е. 2913, л. 1–190; 74 док.; 31 авг. 1931....1935 г., 1946 г.; стихове, коректури, бележки, брошура,
списъци, писмо, пощ. картички, спомени – ръкоп., машиноп., печатно; Ведбал (Хр. Смирненски), Т.
Боров, Ст. Фролов, Василе Хрисиу, Гогон Варт, Ламар, Христо Бръзицов – С. до Т. Боров – С.
За отпечатването на т. І от избраните съчинения на Хр. Смирненски, под редакцията на Т. Измирлиев и Т. Боров; списъци на произведения на Смирненски, брошурата „Христо Смирненски. Живот и
творчество“; спомени за поета от Ламар, Хр. Бръзицов и др.
А.е. 2914, л. 1–64; 16 док.; 20 юни 1932...след 1954 г.; бележки, покани, рецензия, писмо, спомен,
разказ, статия – ръкоп., машиноп, печатно; Т. Боров, Книгоиздателство „Хемус“, Войнов, Г. Бакалов, В. Червенков, Д. Полянов, б.а. – С. до Т. Боров, Г. Караславов, Н. Измирлиева – С.
Библиографски бележки за произведенията на Хр. Смирненски, покана за записване абонати за
неговите съчинения; с отзиви на изданието „Да бъде ден!“ и „Волни песни!“; с критика на подготвяния том
със спомени за Смирненски; „Христо Смирненски и сътрудничеството му в „Червен смях“; „Поетът пред
Народното събрание“; по повод обвиненията в антисемитизъм за включване на стихотворението „Десетте
заповеди“; „Съветски гледища за издаване на класиците на художествената литература“.
А.е. 2915, л. 1–18; 14 док.; 29 юни 1940...28 юли 1948 г.; писма – машиноп.; Издателство „Хемус“
– С. до Тодор Боров – С.
За изплатени хонорари на Тодор Боров във връзка с издаването на съчиненията на Христо Смирненски.
А.е. 2916, л. 1–203; 4 док; 1944...7 април 1945 г., б.д.; писма, коректури, бележки – ръкоп. и печатно; Д. [Найденов], Данаилов, Хр. Смирненски, Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с пускане на допечатка на томовете с избрани произведения на Хр. Смирненски; коректури на т. І от съчиненията (стихотворения) на Хр. Смирненски под редакцията на Т. Боров и Т. Измирлиев.

ски.

А.е. 2917, л. 1–55; 1 док.; б.д.; бележки към произведения – ръкоп.; Т. Боров – С.
Коментарни бележки на Т. Боров за подготвените за публикуване произведения на Хр. Смирнен-

А.е. 2918, л. 1–30; 30 док; 1946...1953 г.; вестници и изрезки от вестници – печатно.
Със статии във вестниците „Христо Смирненски – възпоменателен лист“, „Работническо дело“,
„Земеделско знаме“, „Труд“, „Литературная газета“, посветени на годишнини на Хр. Смирненски и на
обнародване на неговите съчинения.
А.е. 2919, л. 1–151; 2 док; 1948 г.; брошури – печатно; Български библиографски институт – С.
„Христо Смирненски – библиография“, под общата редакция на Тодор Боров.
А.е. 2920, л.1–43; 17 док.; 20 дек. 1951 г., 22 дек. 1951 г., б.д.; съдържание, азбучен указател, беседа, бележки, стихове, списъци, резолюции – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Ив. Бурин, б.а. – С.
На произведения на Христо Смирненски, подготвени за печат, „Да изучим Смирненски“; относно
начина на отпечатване на материалите; обяснителни бележки към произведенията с критичен коментар за
стила и внушенията на автора; начална страница на произведението на Хр. Смирненски „Стачка“.
А.е. 2921, л. 1–118; 32 док.; 1932...1953 г., б.д.; биографични бележки, сценарий, бележки, стихотворение, покана – ръкоп., машиноп. и печатно; Т. Боров, Книгоиздателство „Хемус“ – С.
Във връзка с подготовката на документален филм за Христо Смирненски; за набиране на абонати
за съчиненията на Смирненски; по повод издаване на сборник със спомени за Смирненски за десет години
от смъртта му.
А.е. 2922, л. 1–227; 39 док; 1947...15 дек. 1952 г.; брошура, договор, статии, реч, бележки, сценарии, либрето, скица – ръкоп., машиноп., туш; Т. Боров, Студия за хроникални и документални
филми, б.а. – С.
Сборник „Сценарии на научно-просветни кинокартини“; за написване на сценарий за документа344

лен късометражен филм с временно заглавие „Хр. Смирненски“ и предаването му до 1 март 1953 г.; варианти на сценариите за филма; скица портрет на Христо Смирненски.
► на енциклопедични издания
А.е. 2923, л. 1–86; 13 док; 1932 г., 21 ян. 1946...25 юли 1947 г.; писмо, протокол, изложения, бележки, списание, устав, предговори – машиноп., печатно, бълг., рус., англ. и фр. ез; Държавно издателство при Министерството на народното просвещение, Т. Боров, ББИ – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с членството на Т. Боров в  инициативния комитет по изработването на „Българска
енциклопедия“; с изказване пред Управителния съвет за възможностите по издаване на енциклопедия в
България; проектосметки и организационни изисквания на изданието; приложени предговори на френската, британската и съветската енциклопедия като модел за бъдещата българска, както и уставът на „Българска енциклопедия“ от 1935 г.
А.е. 2924, л. 1–8; 3 док.; 1955 г., б.д.; бележки, договори – машиноп., чернова; Държавно издателство „Наука и изкуство“, Т. Боров – С.
Във връзка с проектирането на изданието „Икономически речник“; бележки за дейностите, които предстоят, за обема на изданието, разпределение на работата между членовете на авторския колектив;
чернови на договори за заплащане труда на Т. Боров.
А.е. 2925, л.1–3; 4 док.; 6 март 1967 г.; писмо, проектотематичен план, редакционно-подготвителен план, бележка – машиноп. и ръкоп; Издателство „Наука и изкуство“ [?], Т. Боров – С. до Т.
Боров – С.
За издаването на „Енциклопедична библиотека“; за 1968/1969 г.; с библиография по проблемите
на изданието.
А.е. 2926, л. 1–51; 25 док; 12 юли 1956 г.....7 дек. 1962 г.; писма, поръчка, молба, доклади – машиноп., ръкоп; БАН – Институт по български език; БАН – Главна редакция на „Кратка българска
енциклопедия“, Т. Боров – С. до Т. Боров, акад. Вл. Георгиев – С.
Избирането на Т. Боров за редактор на „Кратка българска енциклопедия“ (КБЕ) за раздел езикознание и литература; проблемите във връзка с изданието; с покана към Боров да присъства на обсъждания и
съвещания по работата към КБЕ;  молба на Боров да бъде освободен от редактирането на енциклопедията;
поръки за статии от отдел „Нова и най-нова българска история“ и „Книгознание и библиотечно дело“; „За
състоянието на работата по т. 1 на КБЕ и задачите на служба „Българска енциклопедия“ по редактирането
на т. 2.
А.е. 2927, л. 1–30; 16 док.; 19 септ. 1957 г., б.д.; бележки, писмо, списъци – машиноп.; Т. Боров,
БАН – Отделение за езикознание, литература и етнография – С. до Т. Боров – С.
За написване на различни статии за КБЕ; във връзка със свикано заседание на редакторите на отделите на КБЕ; на понятията в областите: общо книгознание, библиотекознание, библиография, архивистика, документация.
А.е. 2928, л. 1–8, 7 док.; 14 ноем. 1957...7 окт. 1964 г.; писма – ръкоп. и машиноп.; В. Трайков,
Тренков, БАН, СУ „Климент Охридски“, Азманова – С. до Т. Боров – С.
Относно предаване на готови статии за КБЕ; за разпределяне на ненаписани статии; за редактиране на материали от т. 4 на енциклопедията.
А.е. 2928, л. 9-34; 8 док.; 1957...2 апр. 1964 г.; брошури, правила – печатно, машиноп.; БАН, Т.
Боров – С.
„Инструкция за редакторите и авторите на „Кратка българска енциклопедия“; „Правила за библиографските данни  в КБЕ“.
А.е. 2929, л. 1–24; 11 док.; 5 юни...15 юни 1961; проект, бележки към статии – машиноп. и ръкоп.; Т. Боров – С.
На термини, описани в КБЕ в разделите „Българска литература“,  „Западноевропейска и американска литература“, „Руска, съветска и славянски литератури“, „Антична литература“; статия за Никола
Михов
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А.е. 2930, л. 1–96; 81 док.; 8 окт. 1960...4 март 1964 г.; бележки, статии, писмо, доклад – машиноп. и ръкоп.; Татяна Киркова, Е. Кирова, Любен Нанов, Т. Боров, БАН и др. – С. до Т. Боров – С.
За редактирането на статии от КБЕ от буква „А“ до буква „П“; с покана да присъства на съвместно
заседание на Президиума на БАН с главната редакция на КБЕ; за извършеното от служба „Българска енциклопедия“ през 1963 г.
А.е. 2931, л. 1–412; 3 док; 1961...1962 г.; макети, бележка – печатно, ръкоп.; БАН, б.а. – С.
На т. 1 – първа и втора свезка от КБЕ с нанесени редакторски поправки; бележка, указваща пратката „да се занесе“ на Т. Боров в ББИ.
► на други издания
А.е. 2932, л. 1–47; 23 док; 1941...1943 г.; записки, бележки, писма, пощ. карта, вестници, изрезки от вестници – ръкоп. и печатно; Т. Боров, Аспарух Емануилов – С., Русе до А. Емануилов, Т.
Боров – Русе, С.
Относно проекта за издаване съчинения на Захари Стоянов; със статии във в. „Литературен глас“,
в. „Мир“, в. „Слово“, в. „Дъга“, „Народна дума“ и др.; за творчеството на Захари Стоянов.
А.е. 2933, л. 1–341; 2 док.; 1947 г.; роман – машиноп.; Георги Караславов – С.
Две редакции на първи том на романа „Обикновени хора“.
А.е. 2934, л. 1–234; 80 док.; 15 февр. 1945...1947 г., б.д.; протокол, програма, писма, бележки,
списъци, разкази, коректури – машиноп. и ръкоп.; З. Гилдина, Т. Боров, К. Константинов, Людмил
Стоянов и др. – С. до Т. Боров, Т. Павлов и др. – С.
Във връзка с превода и отпечатването в СССР на сборника „Българска белетристика“; списъци на
авторите и техните произведения, които участват в сборника;  с биографични данни за авторите; коректури на разказа  „Пролетни стремежи“ на Емилиян Станев.
А.е. 2935, л. 1–108; 43 док.; 14 авг. 1956...6 юли 1977 г., б.д.; писма, доклади, докладна бележка,
бележки, договори, разказ – машиноп. и ръкоп.; Т. Боров, Тодор Манев, Държавно издателство „Наука и изкуство“, Васил Д. Гитков – С. до Постоянно присъствие на БАН, Главен научен секретар
на БАН, Т. Боров – С.
Във връзка с редактираните от Т. Боров книги: „История на българската журналистика“ от Г. Боршуков, „Мемоарната литература“ от Тодор Манев, сборниците „25 години социалистическа литература
и изкуство на НРБ“ и „Мъдростта на вековете“ – 2. преработено издание; разказ „Дезертьорът“ от Васил
Димитров Гитков.  
► научен консултант, рецензент и литературен критик
А.е. 2936, л. 1–84; 13 док.; 1950 г., 1952 г., б.д.; рецензии, бележки, сценарии, писма, договор –
ръкоп., машиноп.; Тодор Боров, ДП „Българска кинематография“ – С.
Във връзка с изготвянето на научно-популярния филм за Христо Ботев „От Калофер до Вола“;
оценки и препоръки на Т. Боров за филма в качеството му на научен консултант.
А.е. 2936, л. 85–94; 6 док.; 20 февр...24 юли 1943 г.; писма, бележки, изрезка от вестник, рецензия
– ръкоп. и печатно; Министерство на народното просвещение, Т. Боров – С. до Т. Боров, МНП – С.
За поръчаната на Т. Боров рецензия на труда на П. Иванов – „Ръководство на обществените библиотеки“, и самата отрицателна рецензия на Боров на посочената книга.
А.е. 2936, л. 95–192; 5 док.; 1952...1981 г.; рецензии, доклад, рецензия, списък, обща характеристика – машиноп.; Т. Боров – С.
На книгата на Е. Савова – „Г. Димитров. Летопис на живота и революционната му дейност 1882–
1949 г.“; за конкурса за професор по библиотекознание при ИФ на СУ „Кл. Охридски“ с кандидати Е.
Савова и Е. Кирова; списък на трудовете на Е. Савова за обявения конкурс в СУ; обща характеристика на
представените трудове на Е. Савова.
А.е. 2936, л. 193–209; 6 док.; 1955...1 юни 1956 г.; рецензия, доклад, бележка – машиноп., ръкоп.;
Т. Боров, Д. Ганчева-Божинова – С. до Т. Боров – С.
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На І част на справочната книга „БАН 1869–1955“ (в две части); с оценка на учебника на Д. Ганчева-Божинова „Комплектуване и организация на библиотечните фондове“.
А.е. 2936, л. 209–218; 1 док.; 1 ноем. 1982 г.; рецензия – машиноп.; Т. Боров – С.
На трудовете на Мария Кайнарова като участник в конкурс за
доцент в ИФ на СУ.
А.е. 2936, л. 219–223; 1 док.; б.д.; рецензия, бележки – машиноп. и ръкоп.;
Т. Боров – С.
На „Пътеводител на Централния държавен исторически архив“.
А.е. 2936, л. 224–228; 1 док.; [ 1929 г.]; рецензия – ръкоп.; Т. Боров – С.
„Посмъртни книги“ – за изданията на трудове на починалите вече В. Друмев, Д. Кьорчев и Б.
Пенев.
А.е. 2936, л. 229–268; 5 док.; 1933 г., 18 ян. 1934 г.; списание, писма, статии – печатно, машиноп.,
бълг. и нем. ез.; Т. Боров, б.а. – С. до Миркович и Токин – б.м.
„Български книгопис за 1931 г.“ в сп. „Листопад“ от ноември 1933 г.; натоварен е от германски научен институт да направи преглед на темата за социалното положение на селянина в балканските литератури и моли за специализирана литература по въпроса; „Селянинът в българската литература“; „Селянинът
в англо-шотландската литература“.
И. Член на научни институции
► Зам.-председател на Научен институт „Христо Ботев“
А.е. 2937, л. 1–169; 121 док.; 1945...1953 г., б.д.; бюджети, доклад, сметки, баланс, отчети, производствени планове, постановление, писмо с плик, писма, заповеди, проект, ведомости, проектоплан,
акт, списъци, изложения, протоколи, резолюция, мнение, докладна записка, преписки –ориг., чернови; ръкоп., машиноп.; Научен институт „Христо Ботев“, проф. Т. Боров, Р. Д. Стоянова, Г. Батаклиев, Иван Стойчев, Даринка Маркишка, Л. Ханджиев, Ст. Стоянов, Н. Кондарев, Възрожденски,
проф. А. Бурмов, В. Ботева – С.
На Научен институт и печатница „Христо Ботев“; относно законопроект за института; разпределение на работното време;  избирането на Научния институт „Хр. Ботев“ да издава Ботевите съчинения и за
работата на печатницата към института; за намаляването на заплатата на проф. Т. Боров; организацията и
структурата на института; за изпратени три сандъка с книги от Българското училище в Букурещ; изземането на печатницата от института и трудностите, с които се сблъсква; за изработени три макета на къщата
на Ботев, печатарската преса на дядо Паничков, на която е работил Ботев и на парахода Радецки; за ремонт
на покрива на Института; относно работното време в събота;  във връзка с предложението Института да
бъде включен в рамките на Българската академия на науките; несъгласието на Т. Боров с повдигнатия от Н.
Кондарев въпрос за преименуване на Института Ботев в Институт „Левски – Ботев“; мерки за увеличаване
приходите на Института; във връзка с командировките на служителите на Института.
А.е. 2938, л. 1–22; 23 док.; март 1950...7 апр. 1952 г., б.д.; сметкоплан, план, списъци, писма с
резолюция, бележка, съобщения – ориг., чернови; ръкоп., машиноп., печатно; проф. Т. Боров, Д. Костов, Ц. Ботев, К. Коев, Г. Батаклиев, Научен институт „Христо Ботев“ – С. до Главна дирекция на
издателствата, проф. Ал. Бурмов, Т. Боров, Издателството на Института „Хр. Ботев“ – С.
За изданията на Института; във връзка с продадени книги и сборници; относно правото на института да издава Ботевите съчинения и за  създаденото издателство; с намерени грешки в печатния екземпляр от „Биографията на Иларион Драгостинов“; за задълженията на издателствата; относно подготвеното
от Института автентично издание на съчиненията на Христо Ботев.
А.е. 2939, л. 1–231; 95 док.; 1947...1951 г., б.д.; изрезки от вестници, визитна карта, доклади,
брошура, бележки, афиши, позиви, бюджети, проектобюджети, програми, покани, писма, постановления, проектосметка – ориг., фотокопие, чернови; ръкоп., машиноп., печатно, туш, бълг. и нем.
ез; проф. Ал. Бурмов, Научен институт „Христо Ботев“, Министерски съвет, Общонароден комитет
„Христо Ботев“, Женя, проф. М. Димитров, Върховен читалищен съюз; д-р Н. Карабашев, БАН,
Христо Ботев, проф. Т. Боров, Г. Батаклиев – С. до Димитър Осинин, проф. Т. Боров, Рубен Леви,
Български библиографски институт, В. Червенков – С.
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Във връзка с честване стогодишнината от рождението на Христо Ботев; по-случай честването на
Ботев да се пусне специална поредица от пощенски марки, Институтът да изработи и издаде научен сборник, посветен на Ботев, научна биография на поета и библиография за него; за включването на Боров в националната лекторска група за изнасяне на сказки в провинцията във връзка със стогодишнината на Ботев;
текстове на стихотворенията „Хаджи Димитър“, „До моето първо либе“, „Обесването на Васил Левски“,
„Ней“, „Моята молитва“, „Хайдути“, „На прощаване“; откриване на изложба, посветена на Ботев; за разходите на комитета във връзка с честването на Ботев.
А.е. 2940, л. 1–27; 7 док.; 26 май 1948...1949 г.; програми, писма, речник – ориг.; машиноп.,
печатно; акад. Т. Павлов, проф. Т. Боров, Стойко Божков и Зара Генадиева – С. до проф. Т. Боров,
председателя на БАН (Т. Павлов) – С.
За Научната сесия на БАН по-случай стогодишнината от раждането на Ботев; във връзка с научното съобщение на Боров на тема „Библиография на Христо Ботев“; на отбрани думи на Ботев.
А.е. 2941, л. 1–21; 15 док.; 23 ноем. 1948...17 май 1949 г., б.д.; писма, програми, списъци, доклад,
план, бележка – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; Комитет за наука, изкуство и култура, Б. Кепов, Министерство на външните работи, Вълко Червенков, Д. Осинин – С. до проф. Г. Цанев, проф. Т. Боров,
Общонароден комитет „Христо Ботев“ – С.
Във връзка с честванията на Ботев да се покани унгарския писател Гейза Кейпеш, който е превел и
подготвил за печат стихотворения на поета; легациите в Париж, Лондон, Рим препоръчват, които гости да
бъдат поканени за честванията; за престоя на чуждестранните делегати в България по случай честването;
разрешението да се отпусне валута на Всенародния комитета „Христо Ботев“ за заплащане на пътните
разноски на поканените гости от чужбина; за посрещането, настаняването, прехраната и програмата на
чуждестранните гости.
А.е. 2942, л. 1–8; 9 док.; 25 апр...май 1950 г.; писма, резолюция, апел, обявление – ориг., копие,
ръкоп., машиноп., печатно; Читалище-паметник „Хр. Ботев“ (Йосиф Йотов), проф. Т. Боров, Околийски и местен комитети, Общински народен съвет – С., с. Козлодуй до проф. Т. Боров, Народен
съвет – председателите на околийския и местен комитети – С., с. Козлодуй.
С молба да бъде предвиден лектор за доклада по-случай 74- годишнината от слизането на четата
на Ботев на Козлодуйския бряг; несъгласието от страна на Научния институт „Христо Ботев“ в с. Козлодуй
да се провеждат едновременно панаир и тържества, посветени на Ботев.
А.е. 2943, л. 1–5; 5 док.; 3...26 май 1949 г., б.д.; сведение, писмо, резолюция, списък, съобщение –
ориг., ръкоп., машиноп.; проф. Т. Боров, Дим. Осинин – С. до Комитет за наука, изкуство и култура,
проф. Т. Боров – С.
За необходимите строителни материали по изграждане украсата за честване празника на Ботев;
съгласие да се отпечата изготвената от Боров книжка за живота и делото на поета; вестниците, предадени
за изложбата; да се организира изложба от автентични материали за Ботев.
А.е. 2944, л. 1–34; 9 док.; 9 окт. 1948 г., б.д.; писмо, сценарий с плик, сценарии, резолюция, списъци – ориг.; ръкоп., машиноп.; Здравков („Българска кинематография“), Никола Боровишки, Ст.
Топалджиков – С. до проф. Т. Боров – С.
Материали, свързани с живота и делото на Ботев, които да послужат за заснемането на филма „От
Калофер до Вола“; за късометражен филм със заглавие „Безсмъртие“.
А.е. 2945, л. 1–11; 10 док.; 20 авг...19 май 1949 г., б.д.; постановление, резолюция, писма, заповед,
протокол, препис, молба – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; Министерски съвет, Д. Казасов, М. Димитров, Министерство на информацията и на изкуствата, Научен институт „Христо Ботев“, Васил
Иванов – С. до Министерството на информацията и изкуствата, проф. Т. Боров, Министерски съвет
– С.
Откупуването на два оригинални портрета на Ботев от Злати Величков; за назначаването на комисия, която да прегледа портретите и да даде мнение; разговор на Стойчев с проф. Пенков във връзка с
портрет на Ботев.
А.е. 2946, л. 1–99; 50 док.; 17 май 1876...3 юни 1949 г., б.д.; писмо, изрезки от вестник, бележки,
покана, речник, визитна карта, анотации, стихотворения – ориг., копие; ръкоп., машиноп., печатно; Ботев, Т. Боров, БАН, Коста и Стефан Стамболови, Вилхелм Юде – С., до Грудов, Кавалджиев,
Странски, Т. Боров – С.
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Писмото на Ботев от парахода Радецки, предадено от сина на Стамболов; статия за 69-годишнината от смъртта на поета; относно заседанието, на което ще се обсъди Ботевия речник; за сказката, посветена
на Ботев, която ще изнесе Боров; изпратени книги от Ботев на френски и немски език; статии за произведенията на поета; за изданията и за текста на Ботевите песни.  
А.е. 2947, л. 1–164; 37 док.; 20 юни 1927...17 ян. 1951 г., б.д.; беседи, статии, съобщения, вестници, бележки, писмо – ориг., копие; ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; проф. Т. Боров, Дим.
Осинин, Н. Кондарев, Шелудко, Б. Недков – С. до проф. Т. Боров – С.
По-случай празника на Ботев, пред българската колония в Берлин; вестници „Литературен фронт“,
„Христо Ботев“; със заглавия: „Христо Ботев и днешна България“, „Борбата срещу Ботев“, „Нови изследвания за Ботев и Българското възраждане“ на румънски език, „Ботев и Екзархията“, „Поетът Ботев“, „Вазов за Ботев“; относно четенето на сказка на тема „Борбата срещу Ботев след Освобождението“ пред Радио
София; за включването на Боров в национална лекторска група.
А.е. 2948, л. 1–245; 141 док.; 3 апр. 1948...16 юни 1949 г., б.д.; фиши, писма, докладни записки,
резолюции, планове, доклад, докладна бележка, предговор, списъци, биография, бележки – ориг.,
копие, ръкоп., машиноп., печатно; Н. Николаев, проф. Т. Боров, проф. Мих. Димитров, Величко
Вълчев, Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Ив. Сарафов – С. до проф. Т. Боров, Ст. Попвасилев,
Априлова – С.
На произведения за Ботев; с молба Боров да състави пълна библиография на поета; възникнали
пречки в читалнята за библиографията на Ботев; представяне за преглед на част от изготвената библиография; за деветосептемврийското съревнование; от КНИК се интересуват дали Институтът притежава
библиография на Ботевите творби на чужди езици; на материалите от и за Христо Ботев, които се намират
в Архивния отдел при Народната библиотека; относно определяне на хонорара на Ст. Попвасилев за работата му по библиографията на Хр. Ботев; на списанията и вестниците, прегледани за библиографията на
поета и на съкращенията на Ботевите листове; книги, предадени на Института за изложба.
А.е. 2949, л. 1–46; 39 док.; 13 авг. 1948...12 февр. 1951 г., б.г.; протоколи, писма, програма, резолюции, план, изложение, скица, визитна карта – ориг., преписи; ръкоп., машиноп.; Васил Лилов,
проф. Т. Боров, Йордан Радев, Шопов, Стойчев – Калофер, С., Пловдив до Научен институт „Христо
Ботев“, Народен съвет – Калофер, Градски народен съвет – Калофер, уредника на къща музей на Хр.
Ботев – Калофер, Комитет за наука, изкуство и култура – Калофер, С.
Относно отстъпването на недвижим имот (дворно място) в гр. Калофер за нуждите на Научния институт „Христо Ботев“; ознаменуване делото на Ботев в родния му град; работното време на къщата музей
през зимните месеци; оценка на мястото на Ивана Козарева, което ще бъде отчуждено за довършване на
парка на Ботев; във връзка с паметниците на Ботев в София, Враца и Калофер; план на парка към къщата
музей на Хр. Ботев в Калофер; неточности във воденето на кореспонденция между Научния институт
„Христо Ботев“ и къщата музей в Калофер.
А.е. 2950, л. 1–13; 6 док.; 20 май 1952...22 дек. 1953 г., б.д.; доклад, писма, съобщение, пояснителни бележки – ориг., копие; машиноп.; проф. Иван Пенков, Иван Унджиев, [М. Димитров], Комитет
за наука, изкуство и култура при БАН – С. до Комитет за наука, изкуство и култура, Научен институт „Христо Ботев“, проф. Т. Боров – С.
Относно проучванията, направени по-време на командировката му в гр. Браила, във връзка с уреждане на музея „Хр. Ботев“ там; за изпратени план и скици на експозицията в музея; във връзка с експозиционния план за музея „Христо Ботев“ в гр. Браила, Румъния.
А.е. 2951, л. 1–58; 27 док.; 31 май 1945...1951 г.; статия, писма, списъци, плик, квитанция, автобиография, статия, бележки, доклад – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно; в. „Отечествен
фронт“, проф. Т. Боров, Н. Осинин, Комитет за честване 70-годишнината на акад. Михаил Димитров, проф. Сава Гановски, Дим. Найденов, Ник. Трайков, акад. Михаил Димитров, С. Казанджиев
и Д. Михалчев – С. до преподавателите по български език във всички средни училища в страната,
Управителния съвет на Институт „Хр. Ботев“, П. Павлов, проф. Т. Боров, акад. Мих. Димитров – С.
От Михаил Димитров със заглавие „Опити да се изкористи авторитетът на Хр. Ботев“; във връзка с издадените от Института избрани съчинения, биография, песни и стихотворения на поета; относно
недоброто отношение на Михаил Димитров към Осинин и отчет на разходите за престоя им в Москва;
библиография за акад. Димитров; организиране на честване 70-годишнината на акад. М. Димитров, Ботевият институт също да внесе определена сума; за книгата на Мих. Димитров и Н. Трайков „Документи и
материали за Христо Ботев“ издадена по-случай 75-години от смъртта му.
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А.е. 2952, л. 1–29; 29 док.; 26 май 1946...18 юни 1951 г.; заявление, писма, съобщение, декларация, резолюции, бележки – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и рус. ез.; Димитър Осинин,
проф. Т. Боров, проф. М. Димитров, Министерство на външните работи, Иван Стойчев, В. Мочалов,
проф. Ал. Бурмов, Министерство на външната търговия, Ник. Трайков, Българска народна банка,
С. А. Никитин – С., Москва до Председателя на Ботевия научен институт, проф. М. Димитров, Найден Николов, Председателя на Славянския комитет, БН Банка, Министерство на външните работи,
Ал. Бурмов, Ботева и Стойчев, Министерство на външната търговия, Посолство на НРБългария,
Найден Николов – С., Москва.
Във връзка с изпращането му в командировка в Москва; за добре свършената работа по събиране
материали за Ботев от библиотеки и архиви в СССР; с благодарност за указаната материална и морална
подкрепа на М. Димитров и Д. Осинин от страна на Легацията и Славянския комитет; с молба Д. Осинин
и М. Димитров да изплатят взетите пари от посолството на България в Москва; във връзка с преведената
от БНБ сума на Българската легация в Москва; доставяне на фотографии на исторически документи от
страна на Славянския комитет в Москва.
А.е. 2953, л. 1–11; 13 док.; 28 май 1950...27 дек. 1950 г., б.г.; отчети, писма, резолюции, сметкоразписки – ръкоп., машиноп.; Венета Ботйова, проф. Т. Боров, Ил. Божинов – С. до проф. Т. Боров – С.
За извършената работа от В. Ботйова; финансовото положение на Института; с молба да се заплати
труда му, който е положил като заместник на В. Ботйова; за режиийни разноски на персонала.
А.е. 2954, л. 1–6; 8 док.; 23 май...22 септ. 1950 г., б.г.; писма, резолюция, бележки – ръкоп., машиноп.; проф. Т. Боров, Народен съвет – С., с. Гложене, Тетевен до Народен съвет, Председателя на
научния институт „Хр. Ботев“ – с. Гложене, Тетевен, С.
С молба да се дадат сведения за наследниците на Лалю Ненов Динов – изследовател на Ботевите
четници; желанието на Института в с. Гложене да се постави паметна плоча на Динов.
А.е. 2955, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Ник. Дишков – б.м. до Министерството на комуналното стопанство и благоустройство – С.
За лошото отношение на проф. Т. Боров към неговото семейство и намерението му да присъедини
тяхната кухня към помещенията на Института.
А.е. 2956, л. 1–2; 3 док.; 5, 12 окт. 1950 г.; писма, резолюция – С., машиноп.; Маркишка, Т. Боров
– С. до Т. Боров – С.
С молба да се направи абонамент за списания и поредици и да ѝ се разреши да остава на работа
след края на работния ден.
А.е. 2957, л. 1–55; 51 док.; 21 дек. 1948...7 дек. 1951 г., б.д.; писма, бележки, писма с плик, резолюции, протокол, изложение – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; Иван Стойчев, проф. Т. Боров, Димитър
Гюлев – С., Ботевград до проф. Т. Боров, Ив. Стойчев, Димитър Гюлев – С., Ботевград.
Боров да разпореди на двама служители да подредят готовите фиши; с молба да му се разясни какво да съдържа неговото съобщение на тема „Архив и ръкописи на Ботев“; във връзка с предстоящ ремонт
и решението да бъде разпуснат персоналът; честване 100-годишнината на Вазов и  поставяне на мраморна
плоча; с молба да му се отпусне аванс; за нарушаване забраната да се остава в Института след края на
работния ден и гласувано наказание за неизпълнение; относно подготвянето на сборник за Ботев.
А.е. 2958, л. 1–5; 12 док.; 2 юни 1950 г., б.г.; вестници, писмо, диапозитиви с плик – машиноп.,
печатно; вестник „Работническо дело“, „Учителска борба“.
Посветени на Христо Ботев.
А.е. 2959, л. 1–26; 24 док.; б.д.; бележки – ръкоп., копия.
Относно работата му върху живота и делото на и за Хр. Ботев.
► Председател на Института „Христо Смирненски“
А.е. 2960, л. 1–61; 38 док.; 17 ноем. 1949...1953 г., б.д.; писма, отчети, мотиви на сметки, проектобюджет, таблици, планове, бележки, списък, проектоустав, устав – ръкоп., машиноп.; проф. Т.
Боров, Надежда Иванова Измирлиева, Цветана Арсова – С. до Вълко Червенков, проф. Т. Боров – С.
С молба да се отпусне помещение за новосъздадения Институт „Христо Смирненски“; за дейността на института от ноември 1949 г. до 1953 г.; относно кредитите по отделните параграфи на проектобю350

джета на Института „Христо Смирненски“ за 1952 г.; за броя на длъжностите и за разходите на личния
състав при Института; имената на служителите при ББИ и Институт „Христо Смирненски“; задачите,
които предстоят на Института; за уредник е назначена сестрата на поета Надежда Измирлиева.
А.е. 2961, л. 1–59; 43 док.; 1 дек. 1947...30 февр. 1950 г., б.д.; писма, преписи, предложение, планове, удостоверения, писма с пликове, разписка, покана, афиш, плик – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно; проф. Т. Боров, Ат. Войнов, Людмил Стоянов, Народно читалище „Постоянство“,
Мара Петрова, Г. Данчев, Околийски комитет на Съюза на народната младеж, Софийско околийско
графическо дружество – С., Лом, Сливен до Културната комисия при ЦК на РП, Комитет за наука,
изкуство и култура, Комитет „Христо Смирненски“, проф. Т. Боров, Тодор Павлов – С.
Относно 25 години от смъртта и 50 години от раждането на Смирненски и организирането на всенародни чествания; получаване на 20 000 листа хартия, нужна за издаването на Юбилеен лист „Хр. Смирненски“; кратки спомени и впечатления за поета; с молба да се изпрати човек в Сливен, който да изнесе
сказка по случай вечер, посветена на Смирненски; проведена тържествена вечер за поета в Лом; за сумата,
която са получили от продажбата на Юбилеен лист „Христо Смирненски“.
А.е. 2962, л. 1–21; 14 док.; 20 юли...1 окт. 1948 г., б.д.; сведение, биография, доклад, резолюция, плик, опис, списък, бележки – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; Антон Д. Измирлиев, Т. Боров,
Йорданка Аврамова, проф. Т. Боров, Я. Христов – С., Дупница до проф. Т. Боров, Комитет „Христо
Смирненски“ – С.
Относно Христо Бръзицов; за извършената работа по събиране библиографски материали за Христо
Смирненски; във връзка с изпратените от ББИ материали за Партиздат; на библиографски материали за Кукуш.
А.е. 2963, л. 1–105; 43 док.; 1932...30 май 1951 г., б.д.; брошури, снимка, писма, разкази, писма с
плик, резолюция, пликове, стихотворения, заявление, радиограма, списъци, статии, слово, бележки,
очерк, въпросник – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно; книгоиздателство „Хемус“, Николай
Шмиргела, Ив. Мартинов, Крум Кюлявков, В. Червенков, Женя, Ганчо Абаджиев, Румен Григоров, Цветан [Чачановски], Н. Измирлиева, Хр. Димитров, Т. Боров, Георги Караславов, Институт
„Христо Смирненски“, Любомир Дойчев – С., Сливен, Прага, Чамкория (дн. Боровец), Пампорово,
Пещера до Т. Боров – С.
Излизане от печат на първи том от събраните съчинения на Христо Смирненски; на скулптурата
на Йохан от едноименното стихотворение на Смирненски; във връзка с материал за Смирненски, който ще
бъде отпечатан във в. „Отечествен фронт“; със съжаление, че не може да напише стихотворение за поета;
относно как е написан разказът „Приказка за стълбата“; с молба Боров да ходатайства пред Комитета за
наука, изкуство и култура да бъде назначен за уредник в Института „Христо Смирненски“; статиите за
сборника Смирненски; за откриване паметната плоча на поета на ул. „Овче поле“; анкета върху живота и
делото на поета; „Смъртта на поета“ – посветено на Христо Смирненски.
А.е. 2964, л. 1–2; 2 док.; 1917 г., б.д.; стихотворения – машиноп., печатно.
На Христо Смирненски „Ний сме тилов ураган“ и последното му стихотворение „Моряци“.
А.е. 2965, л. 1–9; 10 док.; 1 окт. 1948 г., б.д.; бележки, резолюция – ръкоп.; З. Орешкова, Хр. Татев, Н. Измирлиева, Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
Във връзка с исканите материали за Смирненски от 36-то училище; за донесен венец от градския
комитет на ОФ.
► Член на Съюза на научните работници
А.е. 2966, л. 1–10; 9 док.; 25 февр. 1950...5 март 1956 г.; писма, сведение, квитанции, афиши –
машиноп., печатно; Съюз на научните работници, проф. Т. Боров – С. до проф. Т. Боров, Съюз на
научните работници – С.
С молба да изпрати доклад за научната и обществено-културната си дейност през 1949 г. и написания от него отчет; изнасяне на доклад на тема: „Христо Ботев и днешна България“.
► Член на Управителния съвет на Държавното издателство
А.е. 2967, л. 1–7; 2 док.; 18 март 1947 г., б.д.; протокол, закон – машиноп.
От заседание на Управителния съвет на Държавното издателство; за Държавното издателство на
Народното просвещение.
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А.е. 2968, л. 1–138; 47 док.; февр. 1947...24 дек. 1956 г., б.д.; мотиви, проектозакон, закон, указ,
преписи, извлечение, проектопостановление, постановление, правилници, писма, програми, планове, проектоплан, таблици, доклад, директива, въпроси, указания, пликове – ориг., копие, машиноп.;
министър на информацията и на изкуствата, министър на правосъдието (Р. Найденов), Ив. Чуков,
М. Райчев, Ив. Михайлов, М. Василев, Г. Добрева, Т. Попилиев, М. Алексиев, Г. Цанков, Министерство на вътрешните работи – отдел „Държавен архив“, Ал. Рачев, М. Андреев, майор Ел. Елияс, ген.
майор Г. Кумбилиев – С. до проф. Т. Боров – С.
Законопроект и закон за учредяване на Български държавен архив; във връзка със събиране на
материали по съпротивителното движение; за задължението на печатниците да отделят извън депозита за
Държавната библиотека по един екземпляр от печатаната литература и да я изпращат безплатно на Министерството на вътрешните работи; организация на архивите при учрежденията, обществените организации
и предприятията в НРБългария; с молба да участва в Научния съвет при Архивно управление; програми
по библиография и история за тримесечни курсове; относно реда за ползване документалните материали в
читалните на държавните архиви и устройството на работата с тях; да даде мнение по установените забранени периоди при проведената експертиза на документалните материали в архивите; относно брой първи
на „Известия на държавните архиви“.  
► Член на научния съвет при Библиотеката на БАН
А.е. 2969, л. 1–131; 42 док.; 26 ян. 1948...1968 г., б.д.; писма, съобщения, планове, отчети, рецензия, проектопланове, таблици, покани, бележка, списък – ориг., копие, ръкоп., машиноп., бълг.
и англ. ез.; акад. Сп. Казанджиев, Георги Паунчев, Е. Савова, Олга Ралева, Тодор Ганев, Лиляна
Велинова, Емилия Събева, Мария Станчева, Хр. Владов, проф. Т. Боров, Траянова – С. до проф. Т.
Боров, Тренков – С.
С молба да участва на заседание на библиотечния съвет при БАН; провеждането на изпит за младши научни сътрудници при библиотеката на БАН и предстоящи заседания на Научния съвет; за научноизследователската и научно-производствената дейност на библиотеката при БАН за 1955, 1964, 1965, 1967,
1968 г.
А.е. 2970, л. 1–10; 11 док.; 30 март 1950...25 юни 1955 г., б.д.; писмо, протоколи, заповеди, бележки, списък – ориг., копие, препис, ръкоп., машиноп.; проф. Жак Натан, Ас. Хаджиолов, акад. Т.
Павлов – С. до проф. Т. Боров – С.
С молба да даде своята оценка за труда на Ст. Мързев „Показалец на социално-икономическата ни
литература за 1899 г.“; със задача да направи предложение и даде мнение по проектосхема за систематичен
каталог на големите библиотеки; назначаването му в комисия по обществени науки и култура при НСК –
БАН; с имена на нови членове на БАН.    
А.е. 2971, л. 1–30; 3 док; 27 окт. 1964 г., б.д.; покана, речник, анкетна карта – ориг.; машиноп.,
печатно; Стойко Божков – С. до Т. Боров – С.
За присъствие на заседание на Научния съвет на института за литература при БАН; словник на
речник на българската литература; във връзка със социологическо изследване на научните работници от
ВУЗ – София.
► Член на библиотечния съвет при Университетската библиотека
А.е. 2972, л. 1–63; 23 док.; 20 юни 1953...27 юни 1966 г., б.д.; заповеди, покани, писма, план, указания, заявка, резолюция, възражения, правилник, бележки – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; проф.
Вл. Георгиев, Йор. Братков, Т. Попилиев, акад. Даки Йорданов, проф. Христо Гандев, Н. Червенков,
проф. Боян Петканчин – С. до проф. Т. Боров – С.
Назначението му за член на Библиотечния съвет при Университета; за предстоящо заседание на
съвета и за взетите решения; абонамен на периодичните издания за 1956 г., приложен изпращат индекс на
изданията, които Университетска библиотека получава; за проверката на книжовното имущество в Университетската библиотека и филиалите ѝ за 1956 и 1965 г.; относно кредит за закупуване на литература.
► Член на библиотечния съвет при КНИК                            
А.е. 2973, л. 1–67; 26 док.; 22 ян. 1961...17 февр. 1962 г., б.д.; писма, план, резолюция, пликове,
бележки, таблици, отчет, предложения, наредба – ориг.; ръкоп., машиноп.; И. Михайлов, Т. Боров,
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К. Калайджиева, Министерство на просветата и културата, Елена Н. Кирова, Траянова, Веселин
Трайков, Ангел Будев, Георги Михайлов Добрев – С. до проф. Т. Боров, Управление изкуства и културно-просветни учреждения – С.
Относно включването му в секция, в която участват всички директори и профпредседатели, на
която обсъдил типовия щат на различните видове масови библиотеки; за въпросите, които ще се обсъждат
от Библиотечния съвет при Управление по изкуствата и културно-просветни учреждения през 1962 г.; във
връзка с предстоящо заседание на секцията на библиотечните работници; за длъжностните наименования
и заплати на ръководните кадри и специалистите в библиотеките, музеите и художествените галерии; преброяването на библиотеките през 1964 г.; за задачите, състава и организацията на работа на Библиотечния
съвет при Министерството на просветата и културата.
А.е. 2974, л. 1–124; 28 док.; 1948...17 ян. 1970 г., б.д.; писма, проектопрограма, план, резолюция,
таблица, бележки, наредба, покана, доклад с плик, проект с плик, списък – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно; А. Пухлев (Комитет за наука, изкуство и култура), проф. Т. Боров, Т. Топалова, И.
Стефанова, Тренков, Х. Леви, М. Минев, Ц. Петков, М. Пеева, Ж. Въчкова, П. Матев, Хр. Илиев – С.
до проф. Т. Боров, Тренков, Комитет за наука, изкуство и култура – С.
Относно провеждането на национална конференция на библиотекарите; с молба да прегледа и даде
мнение на изпратения му план за 1951 г.; не е съгласен с проекта за единна инвентарна книга; във връзка
с възможността за въвеждане на централна каталогизация и издаване на печатни фиши от Главната дирекция на издателствата; за промяна в часа на заседание; за устройството и работата на Народна библиотека
„Кирил и Методий“; участие в работата на V пленум на Комитета за изкуство и култура; по-важни издания
на Народната библиотека и др.
► Член на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото при Държавния съвет на НРБ
А.е. 2975, л. 1–220; 28 док.; 16 юли 1971...17 ян. 1975 г., б.д.; вестници, указ, докладна записка,
писма, план-програма с плик, брошура с плик, планове, бележки, съображения, програма, примерно съчетаване, тезиси, насоки, закон, списъци – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно; Я. Радев,
Г. Джагаров, Държавен съвет на НРБългария, Ем. Христов, проф. Т. Боров, Т. Живков – С. до проф.
Т. Боров, Т. Живков – С.
Удостояване с Димитровски награди и приемането на нов указ; в. „Отечествен фронт“, относно
задачите, които ще проучва и разработва Съветът за развитие на духовните ценности на обществото; стенографски запис на встъпителното слово на Т. Живков; за работата на Съвета за развитие на духовните
ценности на обществото през 1973 г.; за тезиса „Учителят в развитото социалистическо общество“; относно разработване на основни положения за усъвършенстване системата на общественото обслужване в Народна република България; за усъвършенстване на социалистическите празници и обреди; за наименуване
и преименуване на обекти от национално и местно значение; относно някои организации и институции,
чиято дейност е свързана с развитието на духовните ценности; наименуването на географски, селищни,
стопански и други обекти в НРБългария.
А.е. 2976, л. 1–29; 20 док.; 23 окт. 1971...13 дек. 1974 г., б.д.; покана, бележки, изрезки от вестник,
писма с плик, плик – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; Г. Джагаров, проф. Т. Боров, С. Горанова, М.
Григоров, Щ. Скубарев – С. до членовете на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото, проф. Т. Боров – С.
Относно заседание на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото; на вестници „Работническо дело“, „Отечествен фронт“,  с благодарност за изпратените от Боров материали от вестници;
молба за среща и да присъства на заседания на Съвета.
А. е. 2977, л. 1–2; 1 док.; 11 авг. 1973 г.; писмо – ориг.; машиноп.; б.а. – С. до Митко Григоров – С.
Във връзка с разработката „Борбата на идеологическия плацдарм в съвременната обстановка“.
А.е. 2978, л. 1–22; 7 док.; 13 авг. 1972...31 май 1973 г.; писма, бележка, изрезка от вестник – ориг.,
копие., ръкоп., машиноп.; проф. Т. Боров,– С. до Г. Джагаров – С.
С молба за среща; на в. „Работническо дело“ относно унищожението на ББИ; за представянето на
България пред света и идеите, които има Боров в тази насока.
А.е. 2979, л. 1–7; 4 док.; 9 апр...10 авг. 1973 г.; писма, писмо с плик – ориг., ръкоп., машиноп.;
проф. Т. Боров, Щ. Скубарев – С. до проф. Т. Боров – С.
Източниците на информация, с които трябва да разполага Съветът за развитие на духовните цен353

ности на обществото (СРДЦ); с молба Боров да направи предложение във връзка с „информационните
потребности на СРДЦ“.
А.е. 2980, л. 1–32; 18 док.; 21 дек. 1972...23 юли 1974 г., б.д.; бележки – ръкоп.; проф. Т. Боров – С.
Във връзка с членството му в Съвета за развитие на духовните ценности на обществото.  
► Член на Съвет по книгоиздаване
А.е. 2981, л. 1–150; 52 док.; 1939...5 февр. 1946 г.; списъци, заповеди, писма, доклади, бележки, протоколи, служебна бележка, окръжно, резолюция, правилник, бележки, съобщение, сведение,
преписи – ориг., копие, ръкоп., машиноп., печатно; М. Арнаудов, Ил. Енчев, проф. Т. Боров, Сеизов,
М. Черешев, Елин Пелин, Ст. Балев, ген.-лейт. Христо Стойков, Д. Добрев, Държавно издателство,
Български библиографски институт, Министерство на Народното просвещение, Министерство на
информацията и на изкуствата – С. до Управителния съвет на Камарата за народна култура, Директора на държавното издателство, Балев, Тодор Боров, Управителния съвет на Държавното книгоиздателство, министъра на народното просвещение, Съюза на периодичния печат – С.
На художествената литература през 1939 г. и 1955 г. по тематични групи; относно предстоящите
издания на комитета „Българско отечество“; във връзка с откриването на седмица на българската книга;
за откриването на Книжен отдел към държавното издателство; относно заглавната страница на книгата на
Елин Пелин; проект за размерите на възнагражденията на служебни и външни лица, работили за издаването на учебници; от заседания на управителния съвет на държавното издателство при Министерството на
народното  просвещение; за управлението на книжарницата при държавното издателство; излизането на
списанието „Простори“.
А.е. 2981, л. 151–301; 25 док.; 6 февр. 1946...1986 г.; сведения, протоколи, служебна бележка,
доклади, проект, писмо, писмо с плик, бележка, статии, списъци, планове, преписи – ориг., копия,
ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и рус. ез.; А. Домусчиев, Ил. Енчев, Сергей Шишов, М. Черешев,
Боян Балабанов, Е. Лихтенштейн, Тр. Иванов – С. до проф. Т. Боров – С.
За наличните количества учебници за прогимназията от 1942–1943 г.; от заседанията на Държавното издателство при Министерството на народното просвещение; относно отпечатването на учебниците
за 1946–1947 г.; за състоянието и развитието на издателската дейност, полиграфическата промишленост и
книгоразпространението; с молба Боров да напише изказване по въпросите на мира, превъоръжаването,
атомната бомба и др.; във връзка с книгоиздаването в СССР.
А.е. 2981, л. 302–354; 32 док.; б.д.; бележки, мнение, именен показалец, правилник, показания,
таблици, съобщение, проект, сведение, протокол, преписи, плик – ориг., копие, ръкоп., машиноп.,
печатно; М. Абаджиев, Т. Боров – С. до членовете на анкетната комисия, Балев – С.
За хоноруване на работи, поместени в читанки и христоматии; във връзка с издаването на учебници по география за гимназиите; редактирането на изданията на отделение „Периодичен печат“; на хонорарите, определени от Съюза на художниците за илюстрации и др.; за кратък тълковен речник на българския
книжовен език; относно високата цена на книга.
А.е. 2982, л. 1–41; 34 док.; 27 февр. 1946...6 юни 1956 г., б.д.; вестници, изрезки от вестници –
ориг., печатно, бълг. и рус. ез.; вестниците „Народ“, „Изгрев“, „Отечествен фронт“, „Работническо
дело“, „Земеделско знаме“, „Советская культура“, „Правда“.
Статии във връзка с книгоиздаването.
А.е. 2983, л. 1–211; 12 док.; 1972...1973 г., б.д.; доклад, заповеди, покани, отчет, план, покана с
плик, бележки – ориг., препис, копия, ръкоп., машиноп.; инж. В. Василев, Кр. Василев, Т. Боров – С.
до Т. Боров – С.
С информация за работата на Научния център към Комитета за печата и ефективността от дейността му през 1972 г.; назначаването на Боров за член на Научния съвет към Научния център към Комитета
за печата; във връзка с изложба, посветена на съветската книга; участие в експертния съвет за оценка на
разработката „Структурен анализ на издателската продукция за периода 1968–1972 г.“.
► Член на комисията за правопис
А.е. 2984, л. 1–121; 13 док.; 1951...22 апр. 1977 г., б.д.; доклад, бележки, статии, указ, плик – ориг.,
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копия, ръкоп., машиноп., печатно; проф. д-р Л. Андрейчин, Петър Динеков, Т. Боров, П. Зарев, Кирил Мирчев – С. до Т. Боров – С.
За основните проблеми на съвременния български правопис; въпросите на езиковата култура и за
нормите на съвременния български книжовен език; относно предстоящо заседание на комисията за правопис; във връзка с главните проблеми на българския правопис и правоговор; за правописния въпрос през
Възраждането.
А.е. 2985, л. 1–10; 10 док.; 27 март 1935...28 юли 1942 г.; изрезки от вестници – ориг., печатно.
Статии във вестниците „Мир“ и „Днес“ на Александър Балабанов във връзка с българския език и
правопис.
Й.  Събирател
А.е. 2986, л. 1–16; 2 док.; март...апр. 1846 г.; списания – печатно; б.м.
Броеве на сп. „Любословие“.
А.е. 2987, л. 1–215; 5 док.; 1894...1982 г.; печатни издания, списания – печатно, бълг., нем., сръбски и фр. ез.; А. Г. Макензи, Веселин Трайков, Елена Фурнаджиева, Ел. Дончева, З. Дафинов, Анна
Котокова, Божидар Томов и др. – Белград, Хамбург, Париж, С.
Със статии за библиотечното дело – „Лист от историята на българската книжовност“, „Механизация на документационните служби“, „Икономическа услуга“,  „Библиотекар – месечно списание за библиотечно дело“, „Обзор – тримесечни списание за литература и изкуство“.   
А.е. 2988, л. 1–141; 32 док.; 20 май 1905...юни 1951 г.; списания, вестници, статии – печатно,
бълг., нем. и фр. ез.; Т. Боров, проф. Петър Динеков, Б. Божинова, д-р Ив. Панайотов, Стефан Станчев, Цветана Матеева и др. – С.
Броеве на сп. „Отец Паисий“, сп. „Хроника на българската култура“; броеве на вестници: „Държавен вестник“, „Народ“, „Земеделско знаме“, „Ден“, „Ведрина“, „Литературен фронт“; статии за дейността
на българските архиви и библиотеки: „За нашите архиви“, „Книги, библиотеки, библиография“, „Народната библиотека е духовно огледало“, „Народната библиотека“, „За Народната библиотека“, „Да спасим
по-скоро Българския исторически архив“, „За книжовното богатство“, „Повече грижи за масовите библиотеки“, „Повече грижи за издаването и разпространението на книгата“, „С или без библиотекари?“ и др.,
публикувани във в. „Работническо дело“, „Народ“, „Отечествен фронт“, „Изгрев“ и др.
А.е. 2989, л. 1–9; 5 док.; 15 февр. 1910...23 ноем. 1968 г., б.д.; статии – печатно; Мария Овчарова,
П. Тихолов, Орлин Василев – С.
За български актьори – „Фабрика за актьори“, „Когато Никола Балабанов беше турски паша“,
„Анри Барбюс и „Палачите“.
А.е. 2990, л. 1; 1 док.; 2 юни 1912 г.; изрезка от вестник – печатно; Д. Атанасов – С.
Актуална политическа информация и един спомен за Пенчо Славейков във в. „Пряпорец“.
А.е. 2991, л. 1–71; 48 док.; 26 ян. 1915...21 ноем. 1943 г., б.д.; статии, покана, ръкописни бележки
– ръкоп., печатно; Райчо Райчев, В. Йорданов, Т. Боров, Тодор Радев, А. Лингоров и др. – С.
Документи за историята на Народна библиотека; статии за Народната библиотека – „За сливането
на Народната и Университетската библиотека“, „Какво е нужно на Народната библиотека“, „История на
Народната библиотека в София“, „Народната библиотека“, „Нови ценни книги в Народната библиотека“,
„Средства за народен музей и библиотека“, „Постройка на новата Народна библиотека в София“, „Нашата
Народна библиотека“ и др., публикувани във в. „Днес“, „Мир“, „Дъга“, „Нова вечер“, „Зора“ и др.; покана
за честване 50 години от основаването на библиотеката; ръкописни бележки на Т. Боров за историята на
Народната библиотека
А.е. 2992, л. 1–67; 19 док.; 15 ян. 1919...26 юни 1962 г., б.д.; вестници, списания – печатно, бълг.
и нем. ез.; Димо Сяров, проф. Г. П. Генов, Н. Сираков, Св. Камбуров, П. Петров, Н. Райнов и др. – С.
Броеве на „Дионисус – списание за изкуство и литература“, „Звънар“, „Академически глас“, „Туристически лист“, „Победа“, „Българан“, „Prager Presse“, „Зора“, „Напред“, „Съвременно изкуство“.
А.е. 2993, л. 1–78; 78 док.; 1919...1922 г.; изрезки от вестници – печатно; Дора Габе, д-р Асен Златаров, д-р Вл. Руменов, проф. А. Иширков, ѝ. Хербст, В. Пундев, Николай Лилиев, Никола Милев,
355

Андрей Протич, Г. И. Кацаров, Цв. Парашкевов, Иван Радославов, Петко Наумов, Тодор Янков,
Михаил Кремен, Богдан Филов, Н. А. Мушмов и др. – С.
Статии и интервюта, фейлетони в периодичния печат за културния живот в България във в. „Заря“,
„Час“, „Победа“, „Зора“, „България“, „Напред“.
А.е. 2994, л. 1–43; 43 док.; 5 февр. 1920...5 февр. 1921 г.; статии, известие, позив – печатно; Ив.
Енчев, К. Тодоров, Константин Мих. Георгиев, б.а. – С.
Посветени на 70-годишния юбилей на Вазов – „Комитет в Пловдив за юбилея „Ив. Вазов“, „По
дарението на Ивана Вазова“, „Национално дарение на Ивана Вазова“, „Юбилейна литература“, „За Иван
Вазов“, „Юбилейният ден“, „Юбилея на Вазов“, „Вазов в Пловдив“ и др., публикувани във в. „Мир“,
„Зора“, „Напред“, „България“; известие за смъртта на Вазов; позив за изграждане паметник на Вазов
А.е. 2995, л. 1–5; 5 док.; 18 ноем...1 дек. 1920 г.; статии – печатно; Н. Милев, Ив. Радославов, Г.
Стефанов – С.
С литературна тематика – „Литературно-художествена вечер на артистите“, „Писма без адрес. Литературно-историческа схема“, „От София до Рим“ и др., публикувани във в. „Напред“, „Зора“.
А.е. 2996, л. 1–11; 7 док.; 1920...29 ян. 1944 г., б.д.; покани, квитанция, отворено писмо – печатно;
Македонско студентско дружество „Вардар“ – С. до Кирил Христов – С.
За концерт, за абонамент за литературните списания „Родна реч“, „Панорама“, „Проблеми на културата“; квитанция за платен абонамент за вестник „Мир“; отворено писмо за произведения на Кирил
Христов, свързани с Македония.  
А.е. 2997, л. 1–4; 4 док.; 17 ян...13 юни 1921 г.; статии – печатно; А. Теодоров-Балан, Ц. Калчев,
б.а. – С.
„Кандидови грешки“, „Една бележита 50-годишнина“ (за 50 г. от смъртта на П. Берон), „Наши
литературни списания“, публикувани във в. „Мир“.
А.е. 2998, л. 1–94; 35 док.; 4 февр. 1921...20 ян. 1977 г., б.д.; опис, писма, доклади – ръкоп., машиноп.; М. Маркович, Ц. Коломийцев; Петко, Никола Георгиев, Мездренска партийна комунистическа организация, БКП – С., Плевен, Лом, Варна, гр. Брацигово, гр. Берковица до Тодор Луканов,
Централния комитет на БКП, Окръжния комитет на БКП Враца – С., Враца.
Документи, предадени на съхранение на Тодор Боров от Ив. Кр. Стойчев – Опис на документи на
Българската комунистическа партия; писма за дейността на БКП във Враца и Берковица, внесен законопроект от министъра на правосъдието; приемане нови членове на партията; действията на комунисти в с.
Лютиброд и др.; доклади за дейността на комунистическите партии на Балканите.  
А.е. 2999, л. 1–4; 2 док.; 1 авг. 1921 г.; пиеса – машиноп.; Аркадий Аверченко – С.
„Старци“.  
А.е. 3000, л. 1–11; 3 док.; 22 септ. 1921...1930 г.; статии – печатно; Илия Краев, Янко Янев, А.
Иширков, Ас. Златаров, Ал. Балабанов и др. – С.
„Смирен поклон“, посветена на Иван Вазов; „Никола Начов: Калофер в миналото“; „Науките в
България днес“, публикувани във в. „Днес“, „Пряпорец“, сп. „Българска книга“.
А.е. 3001, л. 1–5; 5 док.; 20 ян...25 септ. 1922 г.; статии – печатно; Н. Начов, Николай Райнов, В.
Пундев и др. – С.
На литературни теми – „Най-старата търговска книга“, „Литературна седмица“, „Из списанията“
и др.
А.е. 3002, л. 1–62; 47 док.; 29 апр. 1922...3 дек. 1959 г., б.д.; статии – печатно; Ал. Балабанов, Т.
Боров, Милчо Добрев, Йор. Бадев и др. – С.
За Елин Пелин – „Кой е Елин Пелин“, „Биографически бележки за Елин Пелин“, „Речта на Елин
Пелин в Народния театър“, „Писателят Елин Пелин за конституцията“, „Елин Пелин на нов път“, „Един
час при Елин Пелин“, „Магията на Елин Пелин“ и др., публикувани във в. „Време“, „Зора“, „Литературен
глас“, „Развигор“, „Врачански новини“ и др.
А.е. 3003, л. 1; 1 док.; 1922 г.; уведомление – печатно с ръкоп.; С.
За изтичане на абонамент на Т. Боров за сп. „Ново време“.
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А.е. 3004, л. 1–118; 99 док.; февр. 1923...18 дек. 1943 г., б.д.; статии – печатно, бълг., рус. и нем.
ез.; Йор. Бадев, Б. Ников, Йор. Иванов, Николай Дончев, Мара Теодорова – С.
За видни писатели – брой на в. „Звуци“, посветен на Яворов, „П. Р. Славейков, учител в Трявна“,
„Българи – румънски писатели“, „Пенчо Славейков и Рим“, „Вазов във Франция“, „Яворов на унгарската
сцена“, „Градът и поетите“, „Литературни интервюта“ и др., публикувани във в. „Зора“, „Мир“ и др.
А.е. 3005, л. 1–14; 8 док.; 2 юни 1923...7 септ. 1930 г.; статии – печатно, бълг., рус. и фр. ез.; А.
Куприн, И. Бунин, Ж. Бурилков, Н. Бобчев и др. – С., Москва, Париж.
За българската лексика – „Найден Геров като лексикограф“, „Българо-британски преглед“, „Славянски комитет в Париж“, „Руски оратори на български език“ и др.
А.е. 3006, л. 1–38; 35 док.; 30 окт. 1923...7 апр. 1967 г.; статии – печатно; Н. Червенков, Т. Йовов,
И. Кюльовски, Георги Попов, Ангел Тодоров, Иван Пейков и др. – С.
За архивите и библиотеките – „Ценно книжовно богатство“, „Необходимо издание“, „Някои проблеми на архивното дело“, „Настолна книга или антикварна ценност!“, „Ползотворно сътрудничество в
книгоиздателското дело“, „15 години български държавни архиви“, „Нашите документални съкровищници“ и др., публикувани във в. „Поглед“, „Отечествен фронт“, „Културен живот“ и др.
А.е. 3007, л. 1–124; 2 док.; 1 май 1925...1934 г.; протокол, брошура – печатно; Г. Шопов, К. Георгиев – С.
Протокол от заседание на Софийски полеви военен съд; „19 май и новата държава; реч, произнесена от министър-председателя К. Георгиев на 12 юли 1934 г. в театър „Роял“.
А.е. 3008, л. 1–148; 143 док.; 2 юни 1926...30 май 1954 г., б.д.; изрезки от вестници – печатно, бълг.
и нем. ез.; Стоян Ватралски, Г. Бакалов, Димитър Аджарски, Е. Чавдаров, Ив. Хаджов, Н. Т. Обретенов, Протич, Никола Трайков, К. Гълъбов, К. Динев, Петър Лунгов, А. Ив. Катерински и др. – С.,
В. Търново, Прага, Хабрург.
Годишнини и други чествания на Хр. Ботев във в. „Хамбургски новини“, „Утро“, „Зора“, „Дъга“,
„Заря“, „Нова вечер“, „Народ“, „Пладне“, „Орбис“, „Ехо“, „Работнически глас“, „Дневник“,  „Българска
независимост“, „Слово“, „Независимост“, „Искър“ „Новини“, „Отечествен фронт“, „Работническо дело“,
„Мир“ и „Днес“.
А.е. 3009, л. 1–16; 1 док.; 1927 г.; поема – печатно; Гео Милев – С.
„Септември“.  
А.е. 3010, л. 1–12; 7 док.; 30 дек. 1928...24 авг. 1968 г.; статии, вестници – печатно; бълг. и рус. ез.;
Дженю Василев, Иван Чешмеджиев, Крум Новаков и др. – С., Сливен, Москва.
„Алеко Константинов“, „Културно сътрудничество в много насоки“; броеве на „Правда“, „Народ“,
„Народна младеж“.
А.е. 3011, л. 1–67; 20 док.; 1928...21 септ. 1943 г., б.д.; покани – печатно, бълг. и нем. ез.; Всебългарски съюз „Отец Паисий“, книгоиздателство „Хемус“, Юбилеен комитет, Народен театър и др.
– С.
За празнуване деня на Паисий Хилендарски; литературен конкурс; абонамент за художествена
литература; честване на 25 години артистична дейност на Теодорина Стойчева; представления в Народния
театър и др.
А.е. 3012, л. 1–46; 15 док.; 11 ян. 1929...15 май 1975 г., б.д.; статии – печатно; проф. Б. Боев, Ст. Коларов, Христо Йорданов, Симеон Правчанов, Радка Влайкова, Стефан Елевтеров, Чавдар Добрев – С.
За български поети, критици и писатели – „Димо Кьорчев – политически идеалист“, „Христо Ясенов – спомени“, „Поезия, вдъхновена от революцията. 80 г. от рождението на Христо Ясенов“, „Лирик и
воин на революцията; 80 г. от рождението на Христо Ясенов“, „Наречен още и Ясенов“; „Т. Г. Влайков в
защита на Гео Милев и Христо Ясенов“, „С порив към щастие и справедливост. 90 г. от рождението на Л.
Стоянов“.   
А.е. 3013, л. 1–6; 5 док.; 18 март...8 авг. 1929 г.; вестници, статии – печатно; Ас. Златаров, К.
Сагаев, д-р Н. Петков и др. – С.
Броеве на вестник „Съзнание“ – орган на Българския учителски съюз; на  литературна тематика –
„За съюза на независимите писатели“, „Изкуство и публика“ и др.
357

А.е. 3014, л. 1; 1 док.; 6 май 1929 г.; разписка – печатно с ръкоп.; С.
На Т. Боров за абонамент за „Българска историческа библиотека“.
А.е. 3015 л. 1–64; 30 док.; 20 окт. 1929...12 ян. 1953 г., б.д.; статии, ръкописни бележки, устав –
ръкоп., машиноп., печатно; Божан Ангелов, Хр. Попов, Д. Икономова, Вел. Йорданов, Т. Боров и
др. – С.
За дейността на Народната библиотека – „Общият български книгопис и Народната библиотека в
София“; „Народната библиотека в опасност“, „За Народната библиотека“, „За една наредба на Народната
библиотека“, „Един болен въпрос в нашата книжнина“, „Български книгопис“ – библиографски бюлетин
на ДБВК“, „Библиотеки и читалища у нас“, „Съвременни библиотечни проблеми“ и др., публикувани във в.
„Отечествен фронт“, „Мир“, „Литературен фронт“ и др.; ръкописни бележки на Т. Боров за професията на
библиотекаря и съвременните библиотечни проблеми; „Устав на фондация Народна библиотека в София“.
А.е. 3016, л. 1-23; 23 док.; 6 февр...10 окт. 1930 г.; статии – печатно; Ив. Д. Шишманов, В. Миков,
Ив. Велков и др. – С.
За открити ценни исторически документи – „Изчезнали български селища през ХVІ и ХVІІ век“,
„Ив. Вазов, спомени и документи“, „Срещата между Бисмарк и Стамболов“, „Разкопките около Дуванли“,
„Един исторически документ за София и епархията“, „Конгрес на византолозите в Атина“ и др.
А.е. 3017, л. 1–2; 2 док.; 18 март...31 дек. 1930 г.; статии – печатно; Любен Сечанов, Димитър
Шишманов – С.
„Из науката и живота“, „Изкуство и публика“.
А.е. 3018, л. 1–10; 1 док.; 1930 г.; научна разработка – печатно; Ал. Балабанов – С.
„Мястото на българската литература“.
А.е. 3019, л. 1–17; 17 док.; 14 февр. 1931...17 дек. 1932 г.; статии – печатно; Владимир Василев,
Йор. Бадев, С. Манолова и др. – С.
За българския театър – „Писмо от директора на Народния театър“, „Съдбата на старите артисти“,
„Младото поколение в Народния театър“, „Артистът Никола Балабанов“, „Театър и публика“ и др.
А.е. 3020, л. 1–2; 2 док.; 19 май...9 окт. 1931 г.; фейлетон – печатно; Прохор Пчински – С.
„Бунтът на поробените“, публикуван във в. „Ново време“.
А.е. 3021, л. 1–212; 62 док.; 21 окт. 1932...15 окт. 1964 г., б.д.; статии, закон, устави, наредба –
ръкоп., машиноп., печатно; К. Иречек, Николай Дойнов, Виктория Генова, Иля Еренбург и др. – С.
На културна тематика – „Български дневник (1879–1884 г.)“, „Нивелиране на изкуството“, „Българската литература в Италия“, „Българска изложба в Академи хол – Лондон“, „Народно читалище Надежда“, „Ролята на българския народ в световната история“, „Защитници на културата“; Закон за авторското
право; Устав на Института за преводна литература; Наредба за Службата „Културен съветник“ при Легациите; Устав на Славянския комитет в България.
А.е. 3022, л. 1–12; 11 док.; 31 ян...24 ноем. 1933 г.; статии – печатно, бълг., рус. и фр. ез.; Дора
Габе, З. Гиппиус, Отон Барбар и др. – С., Москва, Париж.
Посветени на литературата – „Отворено писмо от Дора Габе“, „Зинаида Гиппиус“; „Старата, новата и вечната“, „Из Българската академия на науките“, „Академия на литературата в Полша“, публикувани
във в. „Мир“, „Зора“, „La Bulgarie“.
А.е. 3023, л. 1–6; 6 док.; 2 септ...2 окт. 1933 г.; статии – печатно; д-р Нин. Бобчев, В. Сеизов, Никола Трайков и др. – С.
За руската литература и култура – „Тургенев и ние“, „Чуждо сътрудничество в политиката и културата“, „При проф. Державин“ и др.
А.е. 3024, л. 1–8; 8 док.; 10 окт...30 дек. 1933 г.; статии – печатно; С. Радев, б.а. – С.
За Михаил Маджаров – „Михаил Маджаров в 1913 г.“, „Писмото на М. Маджаров“, „Маджаров“ и
др., публикувани във в. „Македония“, „Българска независимост“, „Зора“.
А.е. 3025, л. 1–15; 7 док.; [1933 г.], б.д.; известия – печатно; Петър Йорданов, Йордан Бадев и
др. – С.
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За новоизлезли книги на български автори – „Лунатичка“ на Дора Габе; „Завръщане“ на Димитър
Талев; „Обичани предели“ на Боян Болгар, „Шлеповете пътуват“.
А.е. 3026, л. 1–14; 13 док.; 1 ян...27 дек. 1934 г.; статии – печатно, бълг. и рус. ез.; Георги Райчев,
А. Ефремин, проф. Иванов и др. – С.
Статии за годишнини на писатели – „Малък фейлетон. За смъртта на Ракитина“, „М. Е. Салтиков –
Щедрин – 45 години от смъртта му“, „120 години от рождението на М. Ю. Лермонтов“ и др., публикувани
във в. „Утро“, „Экономическая жизнь“, „Зора“ и др.
А.е. 3027, л. 1–8; 7 док.; ян....17 ноем. 1934 г.; статии – печатно; Светослав Минков, Ат. Величков и др. – С.
За българската литература и писатели – „Наши писателки – Златка Д. Чолакова“, „За една литературна афера“, „Новата власт и науката“ и др., публикувани във в. „Заря“, „Слово“, „Мир“.
А.е. 3028 л. 1–107; 89 док.; 14 ян...29 дек. 1934 г.; статии – печатно, бълг. и фр. ез.; Петър Ценов,
Борис Василев, Славчо Красински, А. Узунов, С. Радев, Марко Мехлемов – С., Париж.
За българската литература – „Литература и продажничество“, „Руско влияние в нашето Възраждане“, „Един живот в сън за щастие“, „Мисли около свободния стих“, „Писатели в провинцията“, „Писмо до
младия поет от провинцията“, „Списание „Златорог“, „Общество на българските есеисти“, „Чуждото влияние върху българската литература“, „Чифликът край границата“ и др., публикувани във в. „Мир“, „Слово“,
„La Bulgarie“ и др.
А.е. 3029, л. 1–15; 14 док.; 5 май 1934...8 юни 1938 г.; статии – печатно, бълг. и рус. ез.; Йор. Бадев, Л. Стоянов, А. Тошев и др. – С.
За видни литератори и културни дейци – „За Константин Щъркелов“, „Иван Вазов и българският
дух“; „Два спомена за Яворова“; „Съветската литература“ и др., публикувани във в. „Победа“, „Мир“,
„Зора“ и др.
А.е. 3030 л. 1–22; 19 док.; 11 дек. 1934 г., б.д.; репродукции на картини; Ал. Добринов, Ваню
Бояджиев, Врубел, б.а. – б.м.
Портрети на Иван Шишманов, П. Славейков, Фридрих Ницше.
А.е. 3031, л. 1–4; 1 док.; [1934 г.]; историческо изследване – машиноп.; б.а. – б.м.
„Виновника за Световната война“.
А.е. 3032, л. 1–20; 18 док.; 9 ян...16 ноем. 1935 г., б.д.; статии – печатно; С. Радев, Вл. Тодоров-Хиндалов, Георги Константинов, Лев Шопов – С.
За българската история – „Девет българи в един славянски комитет“, „Съдебното дело на Васил
Левски“, „Първите българи в Абисиния“, „Първата златна монета от цар Иван Асен ІІ“; за Тодор Влайков –
„Речта на Тодор Влайков“, „Т. Г. Влайков“, „Юбилярът Т. Г. Влайков разказва“, публикувани във в. „Мир“,
„Зора“.
А.е. 3033, л. 1-229; 103 док.; 9 ян. 1935...16 юни 1988 г., б.д.; статии – печатно, бълг. и рус. ез.; Д.
Лихачов, Милена Ангелова, Мария Хаджийска, Любен Атанасов, Димо Казасов, проф. д-р Кръстьо
Генов, Петър В. Петров, Илия Тодоров, Снежина Кралева и др. – С.
За книгите и читателите – „Повече книги в нашето село!“, „Културни връзки между България
и Швеция“, „Из историята на българските библиофилски издания“, „Висш институт за библиотекари?“,
„Вавилонската библиотека“, „Библиографията в моя живот“, „За книгите и хората“; за видни автори – „За
международното чествуване 100-годишнината на Елин Пелин“, „Паисий на немски език“, „Докосване до
Дора Габе“, „Иван Хаджийски и Чудомир“ и др., публикувани в сп. „Отечество“, в. „Народна култура“,
„Учителско дело“, „Поглед“ и др.
А.е. 3034, л. 1–27; 27 док.; 6 апр...29 септ. 1936 г.; статии – печатно; Паул Айзнер, Йорд. Бадев,
Никола Пенчев, Божана Стоилова-Сълпиева – С.
За чуждестранната литература – „Данте на български“, „Максим Горки“, „Българското изкуство в
чужбина“, „Английският писател Уелс говори за България“, „В Цариградския затвор“ и др., публикувани
във в. „Зора“, „Мир“.
А.е. 3035, л. 1–23; 5 док.; 27 дек. 1936...1 дек. 1949 г., б.д.; вестници – печатно; д-р Ст. Цонев, д-р
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Ал. Карпаров, Ат. Далчев, проф. Жак Натан, Борис Иванов, проф. Ал. Балабанов, Ан. Страшимиров, Ас. Господинов и др. – С.
Юбилейни броеве, посветени на годишнини и чествания от смъртта на видни учени – „Асен Златаров“, „Свиленградски юбилеен лист. Издаден по случай освещаване гимназията „Д-р П. Берон“ в града“,
„Васил Калчев. Възпоминателен лист по случай пет години от смъртта му“, „Луи Пастьор. Петдесет години от смъртта му“ и др.
А.е. 3036, л. 1–80; 17 док.; 2 февр...20 февр. 1937 г., 1937 г.; вестници, биографичен очерк, статии
– печатно; Кр. Станчев, Гр. Чешмеджиев, Вера Пехливанова, Йор. Бадев и др. – С.
Юбилейни броеве на вестници – „Глобус“, „Вестник на жената“, „А. С. Пушкин – 100 години от
смъртта му“, „Пушкинова серия“, „Помен за Пушкин“, посветени на 100-годишнината от смъртта на Пушкин; „Животът на Пушкина“; „Честване паметта на А. С. Пушкин в София“, „Пушкин обединява“ и др.
А.е. 3037, л. 1–3; 3 док.; 20 февр...26 февр. 1937 г.; статии – печатно; Йор. Бадев, Д. Пантелеев – С.
За българската литература – „Новият председател на писателския съюз – Добри Немиров“, „Българската литература в Словения“, публикувани във в. „Зора“.
А.е. 3038, л. 1–5; 5 док.; 1 юни...6 дек. 1938 г.; статии – печатно; А. Каралийчев, Божо Ловрич и
др. – С.
За български писатели – „Кирил Христов“, „Български писатели в защита на г-н Вл. Василев“,
„Нека дигнем завесата (по случай 25-годишнината на писателския съюз)“ и др.
А.е. 3039, л. 1–21; 12 док.; 5 февр...14 дек. 1939 г., б.д.; статии – печатно; Б. Абаджиев, Дим. Бабев, Цвети Иванов, Петър Динеков – С.
За висши стопански учебни заведения – „За висшите стопански учебни заведения у нас“, „Висшето търговско училище във Варна“, „Изложение по въпросите за откриване на ново Висше стопанско училище в София“; за българското изкуство – „Райко Жинзифов“, „Българското изкуство пред чужденците“,
„Лермонтов у нас“, публикувани във в. „Зора“, „Днес“, „Академически вести“.
А.е. 3040, л. 1–15; 6 док.; 26 май 1939...25 дек. 1942 г.; изрезки от вестници – печатно, фр. ез.; Н.
Мирославов и др – С.
Отзиви и съобщения за библиотеката на Българската земеделска и кооперативна банка във в. „Българска реч“, „Банков съюз“, „Мир“ и „Дъга“.
А.е. 3041, л. 1–4; 4 док.; 5 март...4 дек. 1940 г.; статии – печатно; Кирил Христов, Николай Дончев, С. Радев, Вл. Т. Хиндалов – С.
С културна и историческа тематика – „За българския език“, „Ново отличие за проф. М. Арнаудов“,
„Изложбата на Бенчо Обрешков“, „Васил Левски пред Саиб Паша“, публикувани във в. „Днес“, „Зора“.
А.е. 3042, л. 1–6; 4 док.; 16 апр. 1940...20 ян. 1943 г.; изрезки от вестници – С.
Съобщения за назначаването на Т. Боров за доцент в СУ „Св. Климент Охридски“ във в. „Мир“ и
„Днес“.
А.е. 3043, л. 1–125; 125 док.; 18 май 1940...12 дек. 1942 г.; статии – печатно; Мих. Димитров, Ст.
Вълчев, Г. Гълъбов, В. Захариев и др. – С.
За годишнини от смъртта или рождението на видни личности – „Братя Димитър и Константин
Миладинови – 80-годишнина от смъртта им“; годишнина от смъртта на Добри Чинтулов – „Добри Чинтулов – по случай 120 години от рождението му“, „Проф. Марин Дринов“ и др.; за хърватската литература
и култура – „Из историята на хърватите“, „Културни връзки между хървати и българи“, „Двама хърватски
приятели на българската книга“, „Хърватски издателски библиографски институт“ и др., публикувани във
в. „Нова вечер“, „Днес“, „Зора“, „Мир“, „Заря“, „Неделен дневник“ и др.
А.е. 3044 л. 1–52; 3 док.; юни 1940...24 май 1951 г.; списание, закон, статия – печатно; Бригита
Йосифова – С.
Списание „Сердика“; за училищното образование – „Закон за висше училище за телесно възпитание“; статия „Ново училище – нова младеж“.
А.е. 3045, л. 1–46; 13 док.; 1940...7 ян. 1949 г., б.д.; отпечатъци, брошури, портрети, покана, позиви, бележка – печатно; б.а. – С.
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На Стефан Каракостов, Ив. Хаджов, Т. Боров; на Хр. Ботев; на Хр. Ботев и Никола Славков; за
100-годишнината от рождението на Хр. Ботев; от Студентския комитет за честване на Ботев.
А.е. 3046, л. 1–22; 8 док.; 5 окт. 1941...4 февр. 1942 г.; изрезки от вестници – печатно; Павел Анастасов, Стефан Станчев и Д. Б. Митов др. – С.
Рецензии на трудове на Тодор Боров, книги, библиографии и др. във в. „Мир“, „Днес“, „Лъча“, „Литературен глас“, „Вестник на жената“ и др.
А.е. 3047, л. 1–16; 14 док.; 2 ян...25 ноем. 1941 г.; статии – печатно; Ст. Каракостов, С. Радев,
Здрава Кънчева, Йордан Бадев и др. – С.
За видни български личности – „Най-тъмната част от живота на Васил Левски“, „Спомени за Янко
Сакъзов от чужбина“, „Екзарх Йосиф – военен писател“, „Македония и Иван Вазов“ и др., публикувани
във в. „Мир“, „Зора“, „Дъга“.
А.е. 3048, л. 1–16; 15 док.; 1 дек. 1941...16 март 1969 г., б.д.; статии – печатно, бълг. и нем. ез.;
Петър Славински, Русин Филипов, Вл. Свинтила, Б. Андреков, Б. Филов и др. – С.
С културно-историческа тематика – „Старобългарското изкуство“, „100 000 тома литература застрашена“, „Археолозите против физиците“, „Дръзновена културна дейност“, „Съкровищата на Лом“,
„Пловдивската народна библиотека“, „Към 67-та годишнина от Освобождението на България“, „Културни
грижи“ и др., публикувани във в. „Дъга“, „Работническо дело“, „Народна култура“.   
А.е. 3049, л. 1–187; 187 док.; 3 ян...4 март 1942 г.; статии – печатно; Г. Константинов, Алексей
Сегренски, Рада Големанова, Мара Кинкел, Христо П. Капитанов и др. – С.
За българската литература – „Литературата ни през 1941 г.“, „Жената и литературата“, „Просветната
работа на българските писателки“, „Един оригинален роман“, „Пак за литературното наследство на 1941 г.“,
„Добри Немиров и Македония“, „Основи на литературната наука“, „Пътеки за българската лирика“ и др.
А.е. 3050, л. 1–3; 2 док.; 20 юли...25 юли 1942 г.; изрезки от вестници; Стефан Станчев, Т. Боров,
Димитър Бабев – С.
Отзиви за книгата на Т. Боров „Пътят към книгите. Увод в библиографията“, публикувани във в.
„Лъч“, „Мир“.
А.е. 3051, л. 1–39; 29 док.; 1 февр. 1943...25 авг. 1981 г., б.д.; статии – печатно; Владимир Свинтила, Димитър Аврамов, Атанас Стайков, Николай Шмиргела, проф. Мара Цончева и др. – С.
Посветени на художника Александър Жендов – „Подготвя се изложба с творби на Александър
Жендов“, „Художник – комунист; по случай 60-годишнината от рождението на Александър Жендов“, „Човек, художник, комунист; спомен за Ал. Жендов“, „Александър Жендов (по случай 60 г. от рождението
му)“, „Александър Жендов – Степанич“, „Ярка страница от живота на Александър Жендов“, „Художникът
комунист Александър Жендов; 70 години от рождението му“, „Голям и многолик художник“, „Юбилейна
изложба на Ал. Жендов; агитатор и лирик“,  публикувани във в. „Работническо дело“, „Отечествен фронт“,
„Юбилеен брой“, издаден от Комитета за изкуство и култура и Съюза на българските художници, посветен
на Ал. Жендов
А.е. 3052, л. 1–117; 116 док.; 5 февр...31 окт. 1943 г.; статии – печатно, бълг. и фр. ез.; Добри Немиров, проф. Консулов, Стефан Каракостов, П. Господинов, Сл. Данаилов, Ал. Паскалев и др. – С.
Посветени на творчеството на Иван Вазов – „Първите прозаични трудове на Иван Вазов“, „Вазов
в щета на Вазова“, „Ив. Вазов – събрани съчинения“, „Спомени за Ив. Вазов“, „Вазов – певец на труда“,
„Иван Вазов и българската природа“, „Иван Вазов и Стоян Михайловски“ и др.; посветени на други видни
поети, писатели и учени – „Емануил П. Димитров“, „Петър Мутафчиев – една изключителна натура“, „150
години от рождението на Неофит Рилски“, „Кирил Христов за себе си“ и др., публикувани във в. „Дъга“,
„Вечер“, „Зора“, „Слово“, „Днес“ и др.
А.е. 3053, л. 1–4; 4 док.; 28 май 1943...24 ноем. 1944 г.; статии – печатно; проф. Ал. Бурмов, д-р
В. Николчов – С.
„Гробът на отец Паисий Хилендарски“, „Институт за балкански проучвания в Букурещ“, „Към истинската наука!“, публикувани във в. „Мир“, „Зора“.
А.е. 3054, л. 1–8; 8 док.; 12 окт...10 дек. 1943 г.; статии – печатно; Стефан Каракостов, Хр. Неделчев, ѝ. Адамов и др. – С.
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За годишнини на видни български личности – „Г. С. Раковски – 75 години от смъртта на един великан“, „Вазов за своето творчество“, „Спомени за царя (по случай 3 месеца от смъртта на цар Борис ІІІ)“,
„Книжовното дело на проф. Михаил Арнаудов“ и др., публикувани във в. „Дневник“, „Днес“, „Зора“.
А.е. 3055, л. 1; 1 док.; 4 ян. 1944 г.; статия – печатно; Сашо Настев – С.
„Духовният ръст на Министерство на просветата“, публикувана във в. „Заря“.
А.е. 3056, л. 1–114; 29 док.; 1945...21 май 1946 г., б.д.; разкази, поеми, статии – ръкоп., машиноп., печатно; Д. Б. Митов, Борис Светлинов, Радой Ралин, Иван Бурин, Панталей Матеев, Лъчезар
Станчев, Димитър Ангелов, Тодор Боров, Александър Муратов и др. – С.
„Песни за свободата, победата и славата“, „Девойката“, „Победа“, „София“, „Знамето“, „Кратка
повест“, „Ела, Мария!“, „Ние, славянските народи, има с какво да се погордеем...“, „Френските преводи на
Гео Милев“ и др.
А.е. 3057, л. 1–145; 6 док.; 1946...1954 г., б.д.; научни разработки – машоноп., печатно; В. Кулев,
Петър Велинов, Величко Вълчев – С.
„СССР в карти и диаграми“, „Теория на политическата икономия“, „Грамада – сюжет, първообрази, съпоставки“, „Слабости в езика на нашата публицистика“.
А.е. 3058, л. 1–11; 9 док.; 4 окт. 1948...5 ноем. 1969 г., б.д.; статии – печатно; В. Мавродиев, Д.
Казасов, Надя Ганчева и др. – С.
За дейността на българските библиотеки и издателства – „В първите години на българската книга“,
„Издателската дейност на Българската академия на науките“, „Библиотеките – важен сектор на нашата
култура“ и др., публикувани във в. „Работническо дело“.
А.е. 3059, л. 1–232; 1 док.; 1950...1957 г.; научно изследване – машиноп.; Димитър Съсълов – б.м.
„Българите отпреди две хилядолетия“.
А.е. 3060, л. 1–61; 32 док.; 31 дек. 1950...30 дек. 1957 г., б.д.; статии – печатно, бълг. и рус. ез.; В.
Тасев, Н. Богоявленска, В. Панков, К. Каруцин, Чавдар Гешев, А. Топчиев и др. – С., Москва.
Посветени на библиотечната дейност – „Седмица на книгата“, „Новите библиотекарски кадри“,
„Един работен ден в държавната библиотека „В. Коларов“, „Книги и рецензии“, „За решителното подобряване работата на сп. „Читалище“, „Библиотечното дело през 1953 г.“, „Работата на нашите издателства“,
„Окръжната народна библиотека в Търново“ и др.
А.е. 3061, л. 1–4; 2 док.; 7 юли...30 окт. 1952 г.; статия, вестник – печатно; Рубен Леви – С.
„Радостни постижения на нашата родна литература и изкуство“, публикувана във в. „Работническо
дело“; брой на в. „Литературен фронт“.
А.е. 3062, л. 1–171; 22 док.; 9 юни 1953...1 ян. 1966 г., б.д.; вестници – печатно; Български патриарх Кирил, Никола Сеизов, М. Ковачев, Неофит Видински, Михаил Доростолски и Червенски
митрополит, Ив. Орманджиев, проф. Г. Пашев и др. – С.
Броеве на „Църковен вестник“.
А.е. 3063, л. 1–8; 5 док.; 19 ноем. 1953...10 юни 1955 г.; вестници, статия – печатно; Гьончо Белев,
Ив. Комитски, Н. Станиславов и др. – С.
Броеве на „Работническо дело“ и „Отечествен фронт“; „Максим Горки у нас“.
А.е. 3064, л. 1–58; 2 док.; 1953 г.; научно изследване – машиноп.; проф. Н. Гудзий – Москва.
„Великият руски писател Лев Николаевич Толстой“.
А.е. 3065, л. 1–16; 2 док.; 20 дек. 1955 г., б.д.; научна разработка – машиноп.; К. Зелински – б.м.
„Институт и наука“.
А.е. 3066, л. 1–2; 2 док.; 26 дек. 1955 г., б.д.; биографични сведения – ръкоп., печатно с ръкоп.;
Т. Боров – С.
За Асен Ведров.
А.е. 3067, л. 1–107; 1 док.; [след 1956 г.]; научно изследване – машиноп.; [Димитър Съсълов] – б.м.
„Пътят на България“.
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А.е. 3068, л. 1–29; 18 док.; 22 ян. 1956...16 авг. 1969 г., б.д.; статии, план – машиноп., печатно,
бълг. и нем. ез.; В. Анева, Б. Андреков, Ст. Станчев и др. – С.
За дейността на българските читалища – юбилеен брой „100 години образцово читалище „Добри
Войников“, „Първостепенно звено в дейността на читалищата“, „Загаснало огнище“, публикувани във
в. „Отечествен фронт“; план за участие на Върховния читалищен съвет по линия на библиотечното дело
през 1956 г.  
А.е. 3069, л. 1–8; 1 док.; 1957 г.; статия – печатно; [Борис Делчев] – С.
„Изкуството на Найден Петков“.
А.е. 3070, л. 1–55; 14 док.; март 1958...28 март 1973 г., б.д.; каталог, статии, слово – машиноп.,
печатно; Кирил Кръстев, проф. Веселин Стайков, б.а. – С.
За проф. Иван Пенков (художник) – каталог от изложба на Ив. Пенков, „Заслужилият художник
проф. Иван Пенков, по случай 75 г. от рождението и 15 г. от смъртта му“, „Иван Пенков. Премиера“.  
А.е. 3071, л. 1–14; 2 док.; 1959...1960 г.; научни разработки – машиноп.; Т. Боров – С.
„Павел Наумович Берков. За 60-годишнината му“; „Александър фон Хумболд и България. За стогодишнината от смъртта му“.
А.е. 3072, л. 1–23; 11 док.; 16 септ. 1961...25 май 1977 г.; вестници – печатно; Емилиян Станев,
Серафим Северняк, Петър Пондев, Петър Динеков, Любомир Манолов и др. – С.
Юбилейни вестници, посветени на годишнини на видни български писатели и читалища – „За
Димитър Димов“, „50 години Народно читалище „Виделина – Бояна“ׅ, „Вазов лист“, „Йордан Йовков –
юбилеен лист“.
А.е. 3073, л. 1–5; 4 док.; 14 май 1964 г., б.д.; статии, вестници – печатно, нем. и шведски ез.; б.а.
– Швеция, Германия.
Интервю на Т. Боров за шведския вестник „Упсала“ по случай 75-годишнината му и за преводната
шведска литература в България; за представления по произведения на Гьоте и Шилер; за изложба на български произведения на изкуството в Германия.
А.е. 3074, л. 1–82; 1 док.; 1964 г.; програма – печатно, шведски, англ., фр. и нем. ез.; Стокхолм.
На дворцовия театър на Дротнингхолм.
А.е. 3075, л. 1–72; 1 док.; 1966 г.; научна разработка – машиноп; Димитър Съсълов – Пирдоп.
„Българското времечислене“.
А.е. 3076, л. 1–6; 3 док.; май 1967 г., б.д.; статии, спомени – машиноп.; В. Яначков, б.а. – С.
За отношенията между България и Югославия; спомени за живота в армията.
А.е. 3077, л. 1–22; 1 док.; 1967 г.; научна разработка – машиноп.; Димитър Съсълов – Пирдоп.
„За българското писмо“.
А.е. 3078, л. 1–3; 3 док.; 16 февр. 1969 г.; статия – ръкоп., машиноп., печатно; б.а. – С.
За Никола Балабанов.
А.е. 3079, л. 1–121; 68 док.; 10 окт. 1970...3 юли 1976 г., б.д.; статии, реч – машиноп., печатно,
бълг., нем. и рус. ез.; Ал. Дайнов, Николай Антонов, Борис Петков, Борис Каролев, П. Леонидов,
Олег Гормов, Б. Фьодоров и др. – С., Москва, Берлин.
Документи, свързани с награждаването на Солженицин с Нобелова награда – „Недостойна игра
(по повод присъждането на Нобелова награда на Александър Солженицин)“, „Нито историк, нито литератор“, „Солженицин в просяшки одежди“, „Солженицин и август 1973 г.“, „Какъв Солженицин е нужен
на Запада“, „Мистериозният „Архипелаг“, „Целите на „Операцията Солженицин“, публикувани във в.
„Поглед“, „Труд“, Die Welt и др.; реч на Ал. Солженицин по повод Нобеловата награда – „За какво служи
дарът на изкуството?“.
А.е. 3080, л. 1–83; 11 док.; 30 апр. 1971...6 апр. 1981 г., б.д.; вестници и списания – печатно, бълг.
и нем. ез.; проф. Вера Динова-Русева, Ст. Милойков, Хр. Минчев и др. – С., Хамбург.
Die Zeit, „Аудиториум максимум“, „Новини“, „Работническо дело“.
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А.е. 3081, л. 1–12; 2 док.; 17 авг...18 авг. 1971 г.; научни доклади; П. Андърсън, Филип Сикевич
– б.м.
„Фотонаборът – Мирна революция“, „Отговорността на учения“.
А.е. 3082, л. 1–59; 26 док.; 1971...13 авг. 1976 г., б.д.; вестници – печатно, нем. ез.; Херберт Кремп,
Ролф Зундел, Михаел Йънгблът, Герд Руж и др. – Франкфурт, Берлин (Германия).
Броеве на вестниците Die Welt („Светът“), Frankfurter Аllgemeine Zeitung („Франкфуртски вестник“), Die Zeit („Времето“).
А.е. 3083, л. 1–36; 1 док.; 1973 г.; научна разработка – машиноп.; Димитър Съсълов – Пирдоп.
„Бележки върху книгата на проф. Димитър Ангелов – „Образуването на българската народност“.
А.е. 3084, л. 1–26, 1 док.; 1973 г.; доклад – машиноп.; Филип Панайотов – б.м.
„За периодизация на историята на българската журналистика“.
А.е. 3085, л. 1–31; 1 док.; 23 юни 1975 г.; доклад – машиноп.; Елена Савова – С.
„Състояние на библиотечната мрежа на БАН и перспективите на развитието ѝ през периода 1976–
1990 г.“.
А.е. 3086, л. 1; 1 док.; 13 март 1979 г.; статия – печатно; Емил Аладжемов – С.
„Българската литература в ГДР“, публикувана във в. „Отечествен фронт“.
А.е. 3087, л. 1–35; 4 док.; 19 март 1981 г., б.д.; бележки, информационно съобщение, научна разработка – машиноп., бълг. и нем. ез.; П. Петков, Едит Фишер, б.а. – Виена.
На теми, свързани с австрийската литература и философия – „Паметна бележка“ за сбирка на
Клуба на културните дейци в „Дом Витгенщайн“, Лудвиг Витгенщайн (кратки биографични бележки);
„Информация за Първия конгрес на австрийските писатели“; „Образование за библиотекари и документалисти“.
А.е. 3088, л. 1–4; 4 док.; 12 ноем. 1986 г.; разписки – печатно с ръкоп.; С.
На Т. Боров за абонамент за изданията „София“, „Литературен фронт“, „Народна култура“
А.е. 3089, л. 1–2; 1 док.; б.д.; статия – машиноп.; В. Ценков – б.м.
„Денят на книгата и българската книга“.
А.е. 3090, л. 1–44; 43 док.; б.д.; статии – печатно; Вл. Полянов, Ст. Данев, Димитър Бабев и др. – С.
За изкуството – „Българската жена в изкуството“, „Изкуство и публика“, „Развенчания Олимп“ и
др., публикувани във в. „Свободна реч“, „Мир“, „Слово“ и др.
А.е. 3091, л. 1–122; 122 док.; б.д.; статии – печатно, бълг., нем. и рус. ез.; Симеон Радев, Ал. Мартинов, Т. Карайовов и др. – С.
На историческа тематика – „Културно-историческо наследство. Ние работим за освобождението
си; неизвестен ръкопис на Никола Обретенов“, „По пътеките на историята“, „Паметникът на Шипка“,
„Стефан Стамболов като поет“, „Билинският манастир „Св. Арахангел“, Брезнишко“, „Мисията на българския народ“ и др., публикувани във в. „Мир“.
А.е. 3092, л. 1–4; 1 док.; б.д.; научно изследване – печатно; Боян Пенков – б.м.
„Историко-математически календар за 1976 г.“.
А.е. 3093, л. 1–181; 9 док.; б.д.; разкази, роман – машиноп., печатно; Бончо Х. Бонев, Матвей
Вълев, Георги Караславов – С.
„Най-скъпият гост“, „На гости край София“, „Будилници с купони“, „Татул“.
А.е. 3094, л. 1–38; 1 док.; б. д.; историческа разработка – машиноп.; Петър Т. Цончев – С.
„Котел и Атон. Отец Паисий в Котел. Котленци – продължители на неговото дело“.
А.е. 3095, л. 1–30; 1 док.; б.д.; литературен преглед – машиноп.; Михаил Лазаров – б.м.
На книгата на Вилхелм Греве – „Игра на силите в световната политика. Теория и практика на международните отношения“.
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А.е. 3096, л. 1–2; 1 док.; б.д.; вестник – печатно; б.а. – С.
Препечатан с редакторска бележка последния Ботев вестник „Нова България“.
ІІІ дял: Дейност
2. Обществена дейност на Тодор Боров
А. Член на клуб за българска култура
А.е. 3097, л. 1–15; 11 док.; 21 ян. 1939 г., б.д.; бележки, списъци, проектоустав – ориг., чернова,
копие; ръкоп., машиноп – [С.].
Относно целите и уредбата на клуба.
Б. Член на „Обществото на приятелите на художниците“
А.е. 3098, л. 1–22; 10 док.; 30 юни 1921...2 март 1972 г., б.д.; писмо, бележки, декларация, скици,
покани с пликове, членска карта, списък – ориг., чернови; ръкоп., машиноп., печатно; Съюз на българските учени, писатели и художници, Т. Боров, Стоян Сотиров, Александър Жендов – С. до Ал.
Божинов, Т. Боров – С.
Да присъства на общото събрание на Съюза, на което ще се вземе становище по правописната реформа; относно проведеното заседание и списък с присъстващите; за участието на група художници живописци, скулптори и архитекти при обществото на приятелите на изобразителните изкуства и архитектура
и мнението на Ал. Жендов за това; по-случай 60- годишнината на Александър Жендов; карта за свободен
вход за всички изложби; с имена на скулптори и художници.
В. Член на ОФ Комитет при Историко-филологическия факултет на Софийския университет
А.е. 3099, л. 1–125; 55 док.; 25 юли 1936...23 юли 1945 г., б.д.; вестници, писма, тетрадка, покани,
резолюции, бележки, съобщение с плик, доклади, заявление, статии, решение, изложение, членска
книжка, празен плик – ориг., чернова, копия, ръкоп., машиноп., печатно; „Нация и земя“, „Вечер“,
проф. Ив. Снегаров[?], М. Димитров, Хр. Николов, проф. Д. Каданов, Сава Боянов, „Учителска борба“, „Работническо дело“, „Жар“, Хр. Вакарелски, Редакционната комисия за издаване на учебни
помагала при фонда за подпомагане на студентите, проф. Ст. Романски, Ал. Бурмов – С. до Т. Боров,
Ректора на Софийския университет – С.
Възстановяване на студентското академическо историческо дружество; със списъци на членовете
на ОФ колектив при Историко-филологическия факултет на СУ и протоколи на заседанията; за събрания
на ОФ колектива; относно високата цена на учебника по Анатомия; за необходимостта да се открие специална катедра по нова българска литература; лицата от ИФ факултет, присъствали на академическата среща
в Лайпциг през юни 1941 г.; с молба да се проведе служебна анкета по разрешаване на въпроса с назначаването му за частен доцент по сравнителен фолклор; проблеми, свързани с класическите езици; мнение
за проф. Ст. Романски и приложена негова статия със заглавие „Свободна трибуна“; за статията на проф.
Светозар Георгиев „Нова Германия в историята“; във връзка с фашистката дейност на д-р Иван Дуйчев;
цитати от статии на Жана Николова в сп. „Училищен преглед“.
Г. Член на БКП
А.е. 3100, л. 1–232; 74 док.; 1932...май 1968 г., б.д.; устави, писма, съобщения, пропуски, бележки, констативен протокол, квитанции, проекторезолюция, изрезка от вестник, вестник, изложения,
мнение, пропуск с плик, брошури, писма с пликове, сведение, хумористичен вестник, карикатури, стихотворение – ориг., чернови, фотокопия, ръкоп., машиноп., печатно; Съюз на приятелите
на Съветския съюз, Парткомитетът, Партийното бюро, Софийски градски комитет на БКП, проф.
Т. Боров, Ив. Мартинов, Ив. Бурин, Дончо Дедов, Христо Тренков, Веселин Трайков, „Отечествен
фронт“, Георги Караславов, Министерство на Външните работи и изповеданията – С. до Т. Боров,
РК на БКП, Министъра на културата, Начо Папазов, ЦК на БКП, ГК на БКП, Контролната комисия
при ГК на БКП – С.
С молба да му съдейства при организирането на другарска анкета, която да разгледа и прецени
дейността и поведението му от 20 години насам; да присъства на организирани партийни събрания; относно партийния стаж на Боров; по-въпроса за кадрите в Българския библиографски институт; относно
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направения от Д. Дедов доклад за състоянието на ББИ; във връзка с изключването на Боров от БКП; за
манифестация по случай 24 май.
Д. Член на партийната организация на Писателския съюз
А.е. 3101, л. 1–7; 4 док.; 10 окт. 1944 г., 11 март 1950 г., (30 юли 1951 г.), б.д.; покана, проекторезолюция, план, писмо, резолюция – ориг., чернова, копия, ръкоп., машиноп.; Партийна организация
при Писателския съюз, проф. Т. Боров – С. до проф. Т. Боров, Партийна организация при Писателския съюз – С.
Относно предстоящо събрание на организацията и за взетите на него решения; с молба да бъде
приет за член на Партията.
А.е. 3102, л. 1–35; 20 док.; 27 юни...14 септ. 1944 г., б.д.; брошура, изрезки от вестници, позиви,
плик – ориг., ръкоп., печатно, бълг. и нем. ез.
От Иван Багрянов със заглавие „Пътят на България“; във връзка със Втората световна война.
Е. Член на Върховния читалищен съвет
А.е. 3103, л. 1–48; 14 док.; 23 февр. 1935...1963 г.; окръжни, служебен бюлетин, общ тематичен
план, писма, изрезки от вестници, бележки, анализ, статия – ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно; Министерство на народното просвещение, Върховен читалищен съюз, Н. Кондарев, Т. Георгиев
– С. до Т. Боров – С.
С молба да се разпространят билети за лотария за раздаване на книги с цел средствата да послужат
за създаването на специална библиотека за слепи; за състоялия се 20-ти събор на читалищата в страната;
с молба да напише темите, по които е готов да говори; за провеждане на среща, на която да разговарят за
работата на библиотеките през 1963 г.; за предстоящо заседание на Съюза по библиотечно дело при Върховния читалищен съвет; на цифровите данни от годишните отчети на окръжните читалищни съвети за
1963 г.; няколко мисли върху българската книга.
А.е. 3104, л. 1–142; 31 док.; 6 февр...14 дек. 1964 г.; съобщение, планове, командировачно удостоверение, бележки, статия от вестник, решения, статия, преглед, упътване, програма, формуляр,
писма, информация, анализ, докладна записка, информации, писмо с плик, празни пликове – ориг.,
копия, ръкоп., машиноп.
Във връзка с предстоящо заседание на Съвета за работа с книгата при ВЧС (Върховен читалищен
съвет); за командироването на Боров във Велико Търново, със задача да се запознае с читалищното дело в
окръга; беседа на тема „Библиотекарят – вчера, днес и утре“; вестник „Литературен фронт“ със заглавие
„Съвет по въпросите на книгата“; за дейността на народните читалища и препоръки за подобряването на
тяхната дейност; задачите и възможностите пред Съвета за работа с книгата при ВЧС; подобряване дейността на читалищата в Пловдивски окръг; за изпълнение на годишния план на ВЧС през 1964 г.; за състоянието и работата на курсовете за чужди езици и детските музикални школи и кръжоци през учебната
1964/65 г.
А.е. 3105, л. 1–276; 38 док.; 9 ян...15 дек. 1965 г., б.д.; покани, констатации, изложение, служебна
бележка, бележки, статии от вестници, писмо, докладни записки, списък, купон, планове, решения,
информация, справка, доклади, празен плик – ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно; Г. Мадолев,
Съвет за работа с книгата при ВЧС, Б. Троянова, Т. Боров, Фр. Събев, П. Панов, Б. Дилков, Ив. Христов – С. до Т. Боров, ЦК на БКП, Тодор Живков – С.
За участие в заседания на Изпълнителния комитет и Съвета за работа с книгата при ВЧС; за нуждата от нова библиотечна мрежа в страната и райониране на читалищните библиотеки; относно предложението да се прехвърли ръководството на читалищата към Комитета по култура и изкуства; за читалищното
библиотечно дело във Варненски окръг; относно проведения национален конкурс по художествена самодейност; за дейността на читалищата през 1944–1964 г.; честване на 110-годишнината от основаването на
първите народни читалища в България.
А.е. 3106, л. 1–30; 8 док.; 1 ноем...25 ноем. 1966 г., б.д.; бележки, писмо, доклад, резолюция, решение – ориг., копия, ръкоп., машиноп.; Т. Боров, Атанасов, Г. Георгиев – С. до Т. Боров – С.
С молба Боров да се обади на Балабанов; да върне папка с материали на Г. Георгиев; за работа на
отдел „Библиотечна дейност“ по някои проблемни въпроси и изпълнението на плана за 1966 г.
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А.е. 3107, л. 1–81; 30 док.; 7 март...28 апр. 1967 г.; докладни записки, писма, отчети, планове,
резолюция, предложения, решения – копия, ръкоп., машиноп.; ВЧС, Ст. Драганов, Ив. Христов, Г.
Лефтеров, Н. Нечев, Г. Мадолев, Йордан Таков, Б. Балабанов – С. до Изпълнителния комитет на
ВЧС, проф. Т. Боров – С.
Относно дневния ред на заседания на ВЧС; подобряване работата на Експертния съвет по читалищно строителство; за работата на ВЧС през първото тримесечие на 1967 г.; свикване на съвещание на
Окръжния читалищен съвет и председателите на комисиите по изучаване на родния край; относно определяне състава на Централната комисия по национален преглед на библиотечната дейност на читалищата;
във връзка с плана за подготовката и провеждането на пленум по лекционната пропаганда; награждаване
на народни читалища и читалищни деятели по случай 24 май.
А.е. 3108, л. 1–149; 22 док.; 31 май...28 юли 1967 г.; беседа, инструкции, доклад, докладни записки, бележки, отчети, план, годишен отчетен доклад, решение, информация, указания – ориг., копия,
ръкоп., машиноп.; проф. Т. Боров, Върховен читалищен съвет, Йордан Таков, Петко Нечев, Г. Мадолев – С. до Изпълнителния комитет на ВЧС, проф. Т. Боров – С.
На тема „Книгата в работата на читалищата“; за лекционната пропаганда; за работата на сектор
„Библиотечна дейност“, през ІІ-то тримесечие на 1967 г.; организиране новата 1967/68 учебна година в
езиковите, музикалните и балетните школи и кръжоци при читалищата в София и страната.
А.е. 3109, л. 1–194; 54 док.; 17 авг...29 дек. 1967 г.; писма, бележка, докладни записки, информации, решения, проектоплан, списъци, справка, планове, предложение, отчети, указание – ориг.,
копия, ръкоп., машиноп.; Г. Георгиев, Г. Мадолев, Окръжен читалищен съвет; Йордан Таков, Ап.
Миладинов – С., Михайловград до проф. Т. Боров, Изпълнителния комитет на ВЧС – С.
С молба да определи дата за заседание на Съвета към ВЧС и да нанесе поправките си върху отчета,
който му е оставен; относно заключителния етап на републиканския конкурс по художествено слово; приемане проектоплана за капиталните вложения през 1968 г.; за извършен ремонт на читалищните сгради,
за отпуснатите и усвоени средства; проведения в с. Белица, Благоевградско 45-дневен национален курс по
художествена самодейност; за финансовото подпомагане на читалищата в Михайловградски окръг през
1966 г.; за попълване съставите на Съвета за изучаване на родния край; разглеждане на информация за работата на Пернишкия окръжен читалищен съвет по лекционната пропаганда; провеждане творчески срещи по театрална и танцова самодейност и народни хорове и ансамбли; за издаване на албум за развитието
и успехите на читалищното дело.
А.е. 3110, л. 1–132; 30 док.; 1967 г.; правилник, отчети, програма, предложение, докладни записки, планове, решения – копия, машиноп., печатно; Върховен читалищен съвет, Георги Лефтеров,
сектор „Художествена самодейност“, арх. В. Маринов, Др. Златков, Ил. Милев, Г. Георгиев, К. Истилианов, Георги Мадолев, Петър Панев – С. до Изпълнителния комитет на ВЧС – С.
За библиотечната дейност на народните читалища; извършената работа на различните сектори към
ВЧС за 1967 г.; относно заключителния етап на Републиканския конкурс по художествено слово; провеждането на 45-дневен национален курс за ръководители на читалищни самодейни колективи; издаване на
албум за развитието на читалищното дело.
А.е. 3111, л. 1–29; 8 док.; 3 февр...7 дек. 1968 г., б.д.; писмо с плик, статия, докладни записки,
решение, планове, анкетен лист – копия, машиноп.; Върховен читалищен съвет, проф. Т. Боров,
Йордан Таков, Боян Балабанов – С. до проф. Т. Боров, Изпълнителния комитет на ВЧС – С.
С молба да присъства на предстоящия пленум на ВЧС; задачите и перспективите на Съвета за работа с книгата при ВЧС, публикувани в списание „Читалище“; за утвърждаване плана на ВЧС за квалификацията на читалищните кадри през 1968 г.; работата на ВЧС през 1968 г.; за състоянието на периодичните
издания в по-големите градски читалища.
А.е. 3112, л. 1–45; 4 док.; 20 ян., 7 авг. 1969 г., б.д.; съобщение, програма, бележка, решения –
ориг., копия, ръкоп., машиноп.; Ж. Въчкова, проф. Т. Боров – С. до Т. Боров – С.
С покана да вземе участие в четвъртия пленум на Комитета за изкуство и култура; за писмото на
Марин Дринов до българските читалища.
А.е. 3113, л. 1–172; 167 док.; 1919...1942 г.; изрезки от вестници, окръжно – ориг., печатно; „Нова
вечер“, „Читалищни вести“, „Пряпорец“, „Читалище Зора“, „Зора“, „Мир“, „Демократически сговор“, „Дъга“, „Кооперативен бюлетин“, Литературен критик“, „Заря“, „Днес“, „България“, „Дневник“, „Стопанска България“, „Кооператор“, „Слово“, „Дума“, „Вечер“.
Статии, посветени на читалищното дело в България.
367

А.е. 3113, л. 173–238; 62 док.; 1943 г., б.д.; изрезки от вестници, брошура – ориг., печатно; „Нова
вечер“, „Последна поща“, „Днес“, „Заря“, „Мир“, „Утро“, „Дневник“, „Зора“, „Реч“, „Слово“, „Читалищно слово“.
Със статии за читалищното дело в страната.
А.е. 3114, л. 1–133; 25 док.; б.д.; указание, устав, бележки, програма, писма, закон, списък, информации, решения, докладни записки – проект, копия, машиноп.; Любен Атанасов, проф. Т. Боров,
Б. Балабанов, Г. Бабреков, Георги Мадолев, Борис Дилков – С. до Изпълнителния комитет на Върховния читалищен съвет, Окръжен читалищен съвет – С.
За задачите на библиотечните комисии при окръжните читалищни съвети; във връзка с взаимоотношенията между масовите библиотеки и Полиграфиздат; дневния ред на заседанието на съвета за работа
с книгата; новата инструкция за лекционна пропаганда; за практикум по работата на читалища с периодичните издания; някои бележки по проектозакона за библиотечното дело в страната; относно читалищните строежи, за които се отпущат помощи; за квалификацията на читалищните кадри и активисти; за
работата на списание „Читалище“ – орган на ВЧС.
А.е. 3114, л. 134–216; 9 док.; б.д.; писма, условия, изложения, правилник – проект, копия, машиноп.; Т. Боров, Съвет за работа с книгата при ВЧС – С. до Т. Живков, Политбюро на ЦК на БКП – С.
Относно провеждане на преглед за най-добра дейност в читалищата по изучаване на родния край;
във връзка с възникналата необходимост от създаването на нова библиотечна мрежа; за устройството и
задачите на библиотеките към читалищата.
А.е. 3114, л. 217–323; 25 док.; б.д.; доклад, бележки, празни пликове – ориг., копие, ръкоп., машиноп.; проф. Тодор Боров, Ковачев, Спасов, Л. Атанасов – С., Михайловград до проф. Т. Боров – С.
За някои проблеми на културния живот в българското социалистическо село; заседание на ИК на
ВЧС; за задачите на съвременните библиотеки; уведомява Боров, че Сираков ще го чака в Комитета; с
предложение да се учреди празник на библиотекаря – 25 май.
Ж. Член на Българския вегетариански съюз
А.е. 3115, л. 1–18; 5 док.; 14 окт. 1919...5 окт. 1920 г.; писмо, разписка, квитанция, брошура,
членска карта – ориг., ръкоп., печатно; Български вегетариански съюз, Стефанов, М. Златарева,
Ил. Стефанов, Ив. Коюмджиев – С. до Тодор Тодоров – С.
С молба да присъства на организационно събрание; за внесени пари; устави на Софийското вегетарианско дружество, Българския вегетариански съюз и Вегетарианско кооперативно дружество.
З. Член на Съюза на българските журналисти
А.е. 3116, л. 1–53; 9 док.; 15 ян. 1921...20 дек. 1953 г., б.д.; разписка, уведомление, библиографски
справки, библиографски списък, личен формуляр – ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно; Т. Тодоров, Любен Велев, Централен дом на журналиста, М. Иванов – С. до Т. Боров – С.
За внесен членски внос; относно членството в новата организация на журналистите; за Г. Димитров и Вълко Червенков; във връзка с 30- годишнината от Септемврийското въстание и за избори за Народно събрание; по-случай 80-години от обесването на В. Левски; относно издаването на „Кратка история
на българската журналистика“.
И. Член на Съюза на българските писатели
А.е. 3117, л. 1–134; 27 док.; 1920...27 ян. 1986 г., б.д.; устав, програма, вносна бележка с плик,
писмо, план, слова, докладна записка, доклад, справка, брошура, покана, делегатска карта, служебна бележка, квитанция, карта, бележки, отчет, устави – ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно;
Съюз на българските писатели, Хр. Радевски, Т. Боров, Анастас Стоянов, Павел Вежинов, М. Чернокожев – С. до Т. Боров, Боян Болгар – С.
За ознаменуване на 9-ти септември, представен в художествените произведения, се обявява конкурс между българските писатели; с молба да съобщи какви статии, студии или книги ще отпечатва или
подготвя за печат до края на годината; за съвременната българска поезия; дейността на Съюза и поделенията му през 1966/1967 г.; за полученото звание „заслужил деятел на културата“; за платен членски внос; с
молба да се съберат за едно кратко заседание ББИ; за дейността на СБП между ІІІ и ІV конгрес.
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А.е. 3118, л. 135–249; 9 док.; б.д.; списъци, резолюция, доклади, устав, договори – копия, проекти, машиноп, печатно; Съюз на българските писатели, Богомил Райнов, Николай Хайтов, Любомир
Тенев, Божидар Божилов – С.
На работни комисии на четвъртия конгрес на СБП; за състоянието на литературната критика; относно задачите, членовете и техните задължения и права, реда за приемане в СБП; за международните
връзки на Съюза; по някои въпроси на съвременната белетристика; за нашата съвременна драматургия и
за литературата за деца и юноши.
Й. Член на Съюза на преводачите в България
А.е. 3119, л. 1–39; 11 док.; 1928...19 юни 1982 г., б.д.; лекция, бележки, молба, беседа, празен
плик, статия – ориг., копия; ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Херман Ешер, П. Драгоев,
Олга Чавова, Бен Холкуист – Цюрих, С. до Дружеството на преводачите, Т. Боров – С.
Със заглавие „Какво има да се работи в една библиотека“; списък на преведени издания; съобщава
на Боров, че е намерил книгите и започва работа с тях; с молба да бъде приета в дружеството като редовен
член.
К. Член на Съюза на театралните посетители в България – „Народна сцена“
А.е. 3120, л. 1–227; 90 док.; 1920...5 дек. 1960 г., б.д.; устави, брошури, протоколи, бележки, заявления, членски карти, писмо, изрезки от вестници, програми, ценоразписи, билети, статии, афиши –
ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Дом на изкуствата, Народна театрална кооперация, Т. Боров, Иван Пенков, Съюз на театралните посетители, в. „Българска мисъл“, вестници
„София“, „Заря“ – С., Дармщад, Берлин, провинция Хесен до Столично полицейско комендантство,
Т. Боров – С.
Относно целите, седалището, отделите и средствата на Народната театрална кооперация; създаването на Съюза на театралните посетители в България – „Народна сцена“; с молба да се ходатайства пред
Министерството на финансите да освободи от акциз пиесите, които ще бъдат поставени през текущия сезон; да се одобри представеният устав на Съюза; за излизането на Боров от Управителния съвет на Съюза;
представяне постановката „Бал на манекените“ от Бруно Ясенски и др.
Л. Член на Българския туристически съюз (БТС), турист
А.е. 3121, л. 1–103; 63 док.; 1919...13 септ. 1942 г., б.д.; устав, квитанции, съобщения, членски
карти, покани, окръжно, писма, пощ. карта, програми, бележки, телеграми, агитационен лист, разписки, пълномощие, уверения, списание, значка, билети, рекламна картичка, разписка, сметкоразписка – ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Юношеско туристическо дружество
„Витоша“, Ломско туристическо дружество „Аспарухов хълм“, Концертна дирекция „Кремона“,
Павел Ев. Стефанов, Т. Боров, Туристическо дружество „Алеко Константинов“, Български туристически съюз, Печатница „Алфа“ – Лом, С. до Тодор Тодоров (Боров) – С., Лом.
За платен членски внос; приемането на Боров за редовен член на Софийския клон „Витоша“ на
Юношеския туристически съюз; за предстоящо събрание на Съюза; за предстоящи сказки на Любен Данаилов, Иван Камбуров, д-р Никола Сакаров, Дора Габе, проф. Ал. Балабанов, Людмил Стоянов, Димитрина
Иванова, проф. д-р Асен Златаров, Йордан Бакалов – Стубел, проф. д-р К. Гълъбов, Саша Попов, проф. д-р
Михалчев; събиране на средства във връзка със строежа на Дом на туриста в Лом; за концертите на 12-годишния австрийски цигулар Волфганг Шнайдерхан и на полски артисти в гр. Лом; във връзка с концерта
на пианиста виртуоз проф. Йозеф Турчински; предстояща туристическа вечер; за разрешение на членовете
на Софийския клон „Алеко Константинов“ да отбият или откупят трудовата си повинност на Витоша в
залесителна работа; за избирането на Боров за делегат на събора на БТС; за получена сума и др.
А.е. 3122, л. 1–215; 61 док.; 23 февр. 1965...9 окт. 1974 г., б.д.; служебна бележка, вносна бележка,
бележки, самолетни билети, бордеро, митнически валутни декларации, брошури, вестник, празен
плик, списание, визитни карти, граничен контролен лист – ориг., копия, ръкоп., печатно, бълг. и
нем. ез.
Относно пътувания на Тодор Боров и съпругата му Харитина до Германия.
А.е. 3123, л. 1–25; 8 док.; 21 ноем. 1899...6 февр. 1946 г.; членски карти, устави, квитанции –
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ориг., ръкоп., печатно; Славянско благотворително дружество, Славянско дружество, Литературно-художествен кръжок за културно единение на славянската младеж, Институт за славянска филология при СУ, Полско-българско дружество – С. до Тодор Тодоров (Боров) – С.
За целите, устройството и културните задачи на дружествата; за платен членски внос.
А.е. 3124, л. 1–20; 13 док.; 22 апр. 1933...12 ноем. 1968 г.; призовки, карти за посещение,
писмо, резолюция, заключения – ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно; Първи софийски
мирови съдия, Софийски окръжен съд, Министерство на просветата и културата, проф. Тодор
Боров, Григор Угаров – С. до Т. Боров, Софийски окръжен съд, Минева – С.
Да се яви като свидетел по дело; с разрешение да посещава съдебните заседания в залата
на Народния съд; относно характера на книгата „Енциклопедичен счетоводно-финансов наръчник“ и др.
А.е. 3125, л. 1–5; 5 док.; 26 дек. 1973...4 ноем. 1976 г., б.д.; квитанции – копия, ръкоп., печатно; Съюз на българските филателисти, Нумизматично дружество – Средец – С. до Т. Боров
– С.
За платен членски внос.
А.е. 3126, л. 1–93; 59 док.; 1914...1971 г., б.д.; устави, писма, програми, квитанции, изрезка
от вестник, бюлетин, протокол, списъци, въпросници, меню, афиш, членска карта, вносна бележка, бележки, читателска карта, празен плик, вестници, пощ. карти, билети, статия, молба
– ориг., копия, ръкоп., машиноп., печатно, бълг., фр. и нем. ез.; Студентско литературно-филоложко дружество, Кооперативно дружество „Зора“, Теософско общество, Студентски временен
помощен комитет за пострадалите през септемврийските събития, „Фондация Народна библиотека“, Студентска академична дружба „Бяло море“, Юнион клуб, Т. Боров, Народен физкултурен съюз, Съюз на периодичния печат, Библиотека при БАН, Софийски градски народен
съвет, вестници „Отечествен фронт“, „Троянски глас“ – С. до Т. Боров, Управителния съвет на
дружеството за обединените народи – С.
Относно задачите и целите на дружеството; за платен членски внос; във връзка с пострадалите от септемврийските събития; протест против арестуването на поета Христо Ясенов; комитет
за издирване родното място на Паисий Хилендарски и за издигането на негов паметник в с. Кралев
дол; по повод банкет на дружбата „Бяло море“; за изнасянето на сказка на тема: Българската книга
– развой и днешно състояние; за неплатен членски внос; с молба да изпрати бройки от статията на
Михаил Димитров; с молба да присъства на музейните съвещание във връзка с уреждането на къща
музей „Васил Коларов“ и за неявяването на Боров на същото; за приемането му за член на Дружеството за Обединените народи и др.
А.е. 3127, л. 1–22; 14 док.; 1947...24 февр. 1962 г., б.д.; писма, биография, бележки –
ориг., копия, ръкоп., машиноп.; проф. Тодор Боров – С. до Гавриил Кацаров, Министъра на
информацията и изкуствата, Григоров, отдел „Наука и изкуство“ при ЦК на БКП, Арсени
Лечев – С.
Във връзка с 70-годишнината на Никола Михов, ББИ ще издаде в негова чест научен сборник; с предложение Арсени Лечев да бъде удостоен със званието „заслужил артист“, по случай
60-годишнината му.
А.е. 3128, л. 1–128; 16 док.; 5 септ. 1962...1 септ. 1977 г., б.д.; статии, писма – копия, печатни; Брайко Георгиев Кофарджиев, проф. Тодор Боров, Блага Димитрова, Йордан Василев
– С., Приморско до Съюза на българските писатели, в. „Литературен фронт“, в. „Народна
култура“, Съюза на българските жени, Веселин Йосифов (председател на СБЖ), министъра
на вътрешните работи (Димитър Стоянов), Политбюро на ЦК на БКП, Георги Христов Петков, в. „Труд“, председателя на ревизионната комисия при Районния партиен комитет „Васил
Левски“), проф. Т. Боров – С.
За книгата „Процесът срещу Трайчо Костов и неговата група“; публикации във в. „Литературен фронт“; относно „случая Солженицин“; за Берлинската конференция на европейските комунистически и работнически партии; изказва мнението си за книгата на Вл. Топенчаров „Равнис
по СССР“; във връзка с предстоящия V конгрес на СБЖ; посегателство срещу професионалните и
човешки права на Брайко Георгиев Кофарджиев; кратък портрет на Брайко Георгиев; за разпита му
от лица на ДС; относно „Правата на човека“.
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V дял: Документални материали за членове на семейството на фондообразувателя
1.Харитина Иванова Тодорова – съпруга
I дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3129, л. 1–154; 2 док.; 2 февр. 1920...1922 г.; надпис върху камък, лекции – ръкоп. и машиноп.; Б. Пенев – С., б.а., б.м.
Надписът съдържа името на Харитина Пеева и датите 2 февруари и 20 ноември 1920 г.; „История
на новобългарската литература“ – по стенографски бележки на Иван Кънчев на лекциите на проф. Б.
Пенев.
А. За здравословното състояние
А.е. 3130, л. 1–14; 8 док.; 7 окт. 1940...24 юли 1956 г.; медицински свидетелства, изследвания,
медицински протокол, административен акт, заявление, решение – ръкоп. и машиноп.; Медицинска служба при Българска земеделска банка, д-р Иванчев, д-р Матеев, д-р Белов, проф. Б. Берберов,
Върховен пенсионен съвет – С.
Във връзка със заболяването на Харитина Тодорова от белодробна туберкулоза и пенсионирането
ѝ по болест.
3. За материалното състояние
А.е. 3131, л. 1–12; 12 док.; 4 окт. 1933 г... юли 1985 г., б.д.; разписки, съобщения, заявление, списъци, запис, покани – печатно, ръкоп.; Харитина Тодорова, Софийско данъчно управление, Строителна кооперация „Подслон“, Окръжна градска дирекция за пенсионно осигуряване – С. до Харитина Иванова Тодорова – С.
За получен аванс срещу заплатата ѝ в БАН; за наложен данък върху наследствен имот; с молба да
ѝ бъде отпусната пенсия по болест; на покупки; на сумата от 300 френски франка; участието ѝ в състезателен списък с определен заем; за получаване на пенсионни записи.
II дял: Кореспонденция
1.Кореспонденция от нея
А.е. 3132, л. 1; 1 док.; 15 май 1977 г.; писмо – машиноп.; Харитина Борова – С. до Беркова –
[Москва].
Поради влошеното зрение на съпруга си Т. Боров тя изказва от негово име благодарност за подарена книга.
А.е. 3133, л. 1–5, 4 док.; 1934 г., б.д.; писмо, бележки – ръкоп.; Харитина Борова – [С.] до Т. Боров – С.
Във връзка с влошеното ѝ здравословно състояние; гостуването на чужди учени в София; домашни въпроси.
А.е. 3134, л. 1, 1 док.; 15 май 1977 г.; писмо – чернова, ръкоп., нем. ез.; Харитина Борова – С. ,
до Марга – [Берлин].
Пише под диктовката на съпруга си Тодор Боров, той е зле с очите и лекарите му забраняват да се
занимава с писмовна дейност.
А.е. 3135, л. 1; 1 док.; 15 май 1977 г.; писмо – машиноп.; Х. Борова – С. до д-р Немировский –
[Москва].
От името на съпруга си Т. Боров изказва благодарност за получените материали.
А.е. 3136; л. 1; 1 док.; 27 юли 1913 г.; пощ. карта – ръкоп.; Харитина и Дора Пееви – С. до Пейо
Пеев – б.м.
За живота им по време на войната; приливът на бежанци в София отлага началото на учебната
година; за пропадналото им намерение да пътуват до Цариград.
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2.Кореспонденция до нея
А.е. 3137, л. 1–2; 2 док.; 23 март 1936 г., 8 апр. 1936 г.; пощ. карти – ръкоп.; Вл. Балашев – Перник до Харитина Борова – С.
Във връзка с наемането от сем. Борови на  жилищен апартамент в центъра на София.
А.е. 3138, л. 1–55; 41 док.; 2 ноем. 1926...26 май 1962 г., б.д.; писма, пощенски картички, телеграми – ръкоп., ориг., машиноп.; Т. Боров – Берлин, Букурещ, Дряново, Калофер, Трявна, Варна, Белград, Дрезден, Лайпциг, Сараево, Сплит, Прага, Карлщат, Стокхолм, Москва, Ленинград (дн. Санкт
Петербург), Русия, Осло, Ваймар, Свищов, Шумен, С. до Харитина Борова – С., Москва.
За живота и учението си в Германия и с надежда за подновяване на техните взаимоотношения;
във връзка с пътуването му до Габрово,  Казанлък, Стара Загора и Варна; срещата с трупата на Народния
театър; семейни въпроси; за пристигането му в София; с впечатления от пътуването до Скандинавските
страни; изнесените от него лекции и установените добри взаимоотношения с колегите библиографи и библиотекари; за инцидент по време на пътуването до Будапеща и Прага; много добри впечатления от Москва
и Ленинград; за уредеността на живота в западна Европа; домашни въпроси.
А.е. 3139, л. 1–4, 1 док., 5 авг. 1949 г.; писмо – ръкоп.; Вера Бояджиева, Н. Михайлов – Варна до
Харитина Борова – С.
Със сведения  как прекарват почивката на море заедно със синовете на Борови.
А.е. 3140, л. 1–2; 1 док.; 4 февр. 1950 г.; писмо – ръкоп.; Лилан Бояджиева – Стокхолм до Харитина Борова – С.
С благодарности за писмото и колета; със съжаление, че изпратената писалка на Т. Боров все още
не е получена.
А.е. 3141, л. 1а–10; 5 док.; 8 юли 1930...28 март 1963 г., б.д.; писма, поздравителна карта – ръкоп.; Цветана Бурилова – Тунис, Париж до Харитина Пеева-Тодорова – С.
С поздравления за годежа ѝ; поради затягане на режима, не може да прати на сина ѝ покана да
посети Франция; със съвети по настаняване на Цветан Тодоров в Париж; за здравословното състояние на
семейството ѝ; планове за отдих в чужбина и поздрави на общи познати.
А.е. 3142, л. 1а–41, 16 док.; 16 окт. 1931...19 май 1983 г., б.д.; писма, пощ. карти, поздравителна
картичка с плик – ръкоп.; Вера – Люба [Тодорова] – Инсбрук, Залцбург, Лом, Торонто, Канада до
Харитина Тодорова – С.
С поздравления за имения ден; по финансови въпроси, свързани със следването на Вера в Австрия;
трудности при учението и битовото устройване на Вера; за липсата на аптекари в Австрия след войната;
колебанието ѝ да вземе австрийско поданство; за модата в Залцбург през 50-те години на 20 в.; с впечатления от Канада и с поздравления за Великден; по повод влошеното зрение на Тодор Боров; по приготовленията за пристигането ѝ в София на гости.
А.е. 3143; л. 1–29; 16 док.; 24 окт. 1948...18 септ. 1962 г., б.д.; писма и пощ. карти – ръкоп.; Тодор
Владигеров, Клер Владигерова – Париж, Берлин, Варна до Харитина Борова – С.
За устрояването им в Париж; впечатления от някои френски театрални постановки; поздравления
за Нова година и други празници; за здравословното състояние на Т. Владигеров; гостуват им  проф. М.
Казанджиев и Блага Димитрова; по организирането на приеми у дома; трудностите по набавянето на исканите от Тодор стоки; отличните впечатления, които е оставил Т. Боров при посещението си в Берлин.
А.е. 3144, л. 1–20; 8 док.; 18 май 1940...4 май 1962 г., б.д.; писма, пощ. карти – ръкоп.; Х. Гечева
– Атина, Братислава, Варшава, С.
За живота на сем. Гечеви в дипломатическите среди на Атина, Братислава и Варшава; за здравословното състояние на Тина; домашни въпроси.
А.е. 3145, л. 1-2; 1 док.; май 1930 г.; покана – печатно; Първа девическа гимназия – С. до Тина
Пеева – С.
Да присъства на юбилейното тържество, по повод 50-годишнината на Първа софийска девическа
гимназия.
А.е. 3146, л. 1; 1 док.; 1 май 1937 г.; телеграма – ориг.; Гина – Шумен до Харитина Борова – С.
Пристига на 6 май.
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А.е. 3147, л. 1–3; 1 док.; 21 дек. 1931 г.; писмо – ръкоп.; Димка – Харманли до Х. Борова – С.
С благодарности за направена услуга; с молба да помогнат на съпруга ѝ в служебното израстване.
А.е. 3148, л. 1–2; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Донка и Борис – Лом до Х. Борова – С.
С поздрави и благопожелания.
А.е. 3149, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; д-р Анна П. Драгова – [С.] до Харитина
Борова – С.
С молба да услужи с книга на общ приятел.
А.е. 3150, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Ал. Жендов – б.м. до Харитина Пеева – б.м.
С покана да присъства на приятелско събиране, на което ще бъде и Тодор Боров.
А.е. 3151, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Звънчето, Калина Малина – [С.] до Харитина Тодорова – [С.].
По повод проектирано гостуване.
А.е. 3152; л. 1–2, 1 док.; 22 февр. 1930 г. покана – печатно; сътрудници на сп. „Златорог“ – С. до
Тина и Дора Пееви – С.
Да посетят литературна вечер, посветена на 10-годишнината на списанието.
А.е. 3153, л. 1, 1 док.; 18 окт. 1950 г.; поздравителен адрес – ръкоп.; Д. Иванчев, П. Кънчев, А.
Павлов и др. – С. до Харитина Борова – С.
С пожелания за именния ѝ ден.
А. е. 3154, л. 1; 1 док.; 1 март 1913 г.; пощ. карта – ръкоп.; Любен Ст. Каравелов – С. до Тина и
Дора Пееви – С.
Снимка на Любен като малко дете.
А.е. 3155, л. 1; 1 док.; 2 юли 1952 г.; пощ. карта – ръкоп.; Кольо – Свищов до Харитина Борова – С.
Пристига в София към 21 юли; домашни въпроси.
А.е. 3156, л. 1; 1 док.; 7 юли 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Койка, Ц. Златарева и др. – б.м. до
Харитина Борова – б.м.
Със снимка на приятелките на Христина за спомен.
– С.

А. е. 3157, л. 1–2; 1 док.; 15 авг. 1942 г.; писмо – машиноп.; Матвей – б.м. до Харитина Борова

Въпреки направените усилия, не може да достави исканите от Т. Боров продукти; финансови въпроси.
А.е. 3158, л. 1–2; 2 док.; 8 авг. 1944 г., 13 авг. 1944 г.; пощ. карта, писмо – ръкоп.; Веска [Минева]
– Чамкория (дн. Боровец) до Х. Борова – Бояна.
Предвижда пътуване до Лом; с новия адрес на Вера в Австрия.
А.е. 3159, л. 1–32; 22 док.; 18 май 1946...4 ноем. 1954 г., б.д.; писма и пощ. карти – ръкоп.; Никола
Михов – Свищов до Харитина Борова и Цветан Боров – С.
Ще закъснее с идването си в София; гостувал му е в Свищов Т. Владигеров; интересува се за синовете на Борови; получил е изпратената храна и дрехи; в Свищов хляб на свободни цени не се продава;
притеснява се за бъдещето на ББИ; отстъпва своята стая на Иван Тодоров с условието да не кани чужди
хора там; благодари за изпратената хлебна карта и дрехи.
А.е. 3160, л. 1–2; 2 док.; март 1907, 13 окт. 1921 г.; пощ. карти – ръкоп.; братовчедка Мичето – С.,
Сунгурларе – Карнобатско до Дора и Христина Пееви – С.
С поздрави.
А.е. 3161, л. 1–3; 2 док.; 24 юли 1934 г.; писма с плик – ръкоп.; Ола – б.м. до Харитина и Тодор
Борови – С.
Семейни въпроси.
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А.е. 3162, л. 1–7; 2 док.; 30 авг. 1950 г., 6 септ. 1950 г.; писма – ръкоп. Дора Пеева – Пловдив до
Харитина Пеева – С.
Семейни битови въпроси.
А.е. 3163; л. 1–2; 2 док.; 14 апр. 1946 г., 9 юни 1946 г.; пощ. карти – ръкоп.; Георги Пожарлиев –
Габрово до Харитина Борова – С.
За невъзможността да упражнява професията си по бюрократични причини; получил е поздравителна картичка от Т. Боров.
А.е. 3164, л. 1–3; 1 док.; 8 февр. 1937 г. писмо с плик – ръкоп.; Симеон Радев – Лондон до Харитина Борова – С.
С молба да му се изпрати в Лондон чрез английската легация книга на проф. Попруженко.
А.е. 3165, л. 1–7; 5 док.; 16 окт. 1908...13 септ. 1925 г.; пощ. карти и писма – ръкоп.; Пейо Пеев –
Гьотинген, Германия, Добруджанският фронт, Високи Татри, Полша до Харитина Пеева – С.
С поздравления за именния ѝ ден; с молба да му изпратят храни и други нужни вещи на фронта;
за пътуването си във Високите Татри.
А.е. 3166, л. 1–2; 1 док.; 7 юни 1944 г.; снимка в плик; Райко Райков – Хасково до Харитина
Борова – Бояна.
На група колеги пред Висшето търговско училище в Свищов.
А.е. 3167, л. 1–2; 1 док.; 29 юни 1917 г.; писмо – ръкоп.; Сашка – С., до Харитина Пеева – С.
С молба да ѝ услужи с раница за екскурзия.
А. е. 3168, л. 1; 1 док.; 30 юни 1930 г.; пощ. карта – ръкоп.; Стефана Сладкарова – Варна до
Харитина Пеева – С.
С поздравления за годежа на Харитина и Т. Боров.
А.е. 3169, л. 1–2; 1 док.; 20 окт. 1952 г.; визитна картичка с плик – ръкоп.; Анна и Петко Стайнови – С. до Харитина Борова – С.
Честитят ѝ имения ден.
А.е. 3170, л. 1, 1 док.; 20 авг. 1929 г.; пощ. карта – ръкоп.; Андрей Стоянов – Чамкория (дн. Боровец) до Харитина Пеева – Копривщица.
С привети.
А.е. 3171, л. 1–5; 2 док.; 13 ян. 1950...11 ноем. 1957 г.; писма – ръкоп.; Димитър и Кева Съсълови
– Златица до Харитина Борова – С.
Интересува се от произведения на К. Шкорпил; по закупуване на малки орехови дръвчета от разсадник край Златица.
А.е. 3172, л. 1–33; 18 док.; 29 март 1932...24 авг. 1944 г.; Елена Тодорова и Ани Тодорова – Лом,
Хисаря, Търново до Харитина Борова – С.
За скучния ѝ живот в Лом; голямото наводнение в града през 1932 г.; изпращат им в София много
хранителни продукти; влошеното здравословно състояние на Елена Тодорова; домашни проблеми.
А.е. 3172, л. 34–172; 75 док.; 7 февр. 1946...2 март 1951 г.; писма и пощ. карти – ръкоп.; Елена
Тодорова – Лом до Харитина Тодорова – С.
Изпраща им в София хранителни продукти; за лошото качество на хляба в дунавския град; за скъпотията на храни и други стоки след войната; със сведения за живота на голямото семейство; за нейното
здравословно състояние и това на съпруга ѝ Цветан Тодоров; вземат им част от къщата в Лом без обезщетение; семейни  и битови въпроси.
А.е. 3173, л. 1–30; 17 док.; 21 апр. 1944...8 май 1985 г., б.д; пощ. карти, писма – ръкоп.; Иван
Тодоров, Иван и Боряна Тодорови – Димитровград, Сталин (дн. Варна), Раковски, С., САЩ до Харитина Борова – Свищов, С.
Семейни въпроси, за живота в столицата по време на бомбардировките през зимата на 1944 г.; под374

робно за живота му като бригадир в Димитровград; във връзка с предстоящия конкурс за стаж  по атомна
физика в СССР, на който желае да се яви;  пристигат в София на 1 юни 1985 г.
А.е. 3174, л. 1–18, 1а и 1б; 14 док.; 18 март 1946..30 септ. 1954 г.; телеграма, писма, пощ. карти –
ръкоп.; Цветан Тодоров (свекър), Вера Тодорова – Лом, Залцбург до Харитина Тодорова – С.
Със съболезнования за смъртта на майка ѝ; изпраща им колет с хранителни продукти; уверява я,
че може да се грижи сам за себе си след смъртта на съпругата си; приложено ѝ изпраща писмо на Вера
от Австрия, в което тя предлага финансова помощ на баща си; пътуването на Цветан Тодоров до София;  
домашни въпроси.
А.е. 3175, л. 1–9; 6 док.; 27 апр. 1944...18 авг. 1957 г., б.д.; пощ. карти и писма – ръкоп.; Цветан
Тодоров (син) – Бояна, Бургас, б.м. до Харитина Тодорова – Свищов.
Домашни въпроси, с молба да плати таксата за лагера; чувства се добре на морето, пратил е телеграми за сватбата на Иван. (Заб.:  Пощенските карти са писани от Т. Боров, от името на малкия Цветан
Тодоров.)
А.е. 3176, л. 1–2; 1 док.; 17 ян. 1976 г.; поздравителна картичка – ръкоп.; М. Томова – С. до Харитина Тодорова – С.
С поздравления за Нова година и за блестящите отзиви по радиото за техния син.
А.е. 3177, л. 1; 1 док. 13 ян. 1956 г. [?]; писмо – машиноп.; Тренков – С. до Харитина Борова – С.
С щатното разписание и заплатите на служителите в ББИ.
А.е. 3178, л. 1–3; 3 док.; 15 юни 1944 г.; писмо – ръкоп.; Ценка Шопова – Вършец до Харитина
Борова – С.
Готви се усилено за изпитната сесия; с молба да ѝ купи от София платове за дрехи, защото в провинцията няма нищо в магазините.
А.е. 3179, л. 1; 1 док.; март 1970 г.; пощ. карта – машиноп.; неустановен автор – С. до Харитина
Борова – С.
По повод  излязлата от печат книга на Хр. Бръзицов „Някога в София“, където се споменава за
бащата на Харитина – Иван Пеев Плачков.
III дял: Дейност
1.Служебна дейност
А.Член на академичното студентско дружество „Бяло море“
А.е. 3180, л. 1; 1 док.; април 1940 г.; квитанция – ръкоп.; Академична студентска дружба „Бяло
море“ – С.
За внесени от Харитина Борова пари за дружествена вечеря.
Б. Библиотекар в Държавното висше училище за финансови и административни науки
А.е. 3181, л. 1–4; 2 док.; 4 окт. 1946 г.; свидетелства – ръкоп.; Държавно висше училище за финансови и административни науки – [Плевен].
За прослуженото време от Харитина Борова като библиотекар във Висшето училище от 1940 до
1945 г.
В. Библиотекар в БАН и  в Университетска библиотека
А.е. 3182, л. 1–9; 9 док.; 1931...29 юни 1940 г., б.д.; писма, справка, заемни листове – машиноп и
ръкоп.; Харитина Борова, б.а. – С. до ректора на СУ, Управителния съвет на БАН, б.а. – С.
С данни за заплатите на персонала на Университетска библиотека; за дейността ѝ като библиотекар в БАН; заемни листове от библиотека с поръчани от Х. Борова книги; празни бланки на заемни
листове.
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2. Иван Тодоров – син
I дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2.  Биографични
А.е. 3183, л.1–4; 4 док.; 19 ноем. 1943 г., 1 юни 1949, 26 март 1984 г.; писма, рентгенова снимка
и декларация – машиноп.; д-р Е. Христов, д-р Урумов, акад. Иван Тодоров – С. до д-р Кисов, д-р
Петров – С.
Във връзка със здравословното състояние на Иван Тодоров; за осигуряването на семейството на
брат му Цветан Тодоров по време на гостуване в София.
А.е. 3184, л. 5а–15; 3 док.; 2 септ. 1940, 30 май 1944 г., 1948 г.; удостоверение, свидетелство, ученически бележник – ръкоп.; Българско училищно настоятелство; Народно основно училище „Иван
Денкоглу“, ІІ мъжка гимназия – С.
За обучението на Иван Тодоров в немско училище през 19400–1941 г.; за завършено четвърто отделение; с успеха от учението на  Иван Тодоров в пети клас.
II дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3185, л. 1;1 док.; 27 септ. 1970 г.; пощ. карта – ръкоп.; Иван Тодоров – Дубна, СССР до
Тошко Тодоров – С.
Семейни въпроси.
2. Кореспонденция до него
А.е. 3186, л. 1; 1 док.; 12 дек. 1943 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ал. Балабанов – Ямбол до Иван Т.
Боров – С.
Със сведението, че е на обиколка с дъщеря си Лили из някои български градове. С поздрави към
цялото семейство.
А.е. 3187, л. 1–2, 1 док.; 27 авг. 1948 г.; писмо – машиноп.; Вера Балджиева – С. до Иван Тодоров
– Бояна.
С предложение да отидат заедно до колежа за закупуване на книги.
А.е. 3188, л. 1–4; 2 док.; 10 апр. 1940 г., 1 май 1948 г.; пощ. карта, писмо – ръкоп.; Т. Боров –
Свищов, Прага до Иван Тодоров – С.
За работата си в Свищов; за престоя си в Будапеща и Прага; домашни въпроси.
А.е. 3189, л. 1–33; 16 док.; 12 окт. 1945 г...16 авг. 1956 г.; писма и пощ. карти – ръкоп.; Харитина
Борова – С., Владая, Бояна до Иван Тодоров – С. Сталин (дн. Варна).
Със съвети и указания за живота и учението на децата по времето, когато тя е в санаториума на
лечение; за здравословното състояние на Харитина и Тодор Борови; с поощрение за прочетени книги и
успехи при овладяването на чужди езици; във връзка с летуването на Иван Тодоров при приятелско семейство във Варна.
А.е. 3189, л. 34–45; 6 док.; 27 апр. 1944 г...12 ноем. 1945 г., б.д.; писма, пощ. карти – ръкоп.; Харитина Борова – Свищов, Плевен, б.м. до Иван Тодоров – С.
Със сведения за  битовите трудности в Свищов и Плевен по време на войната; с тревога от честите
въздушни нападения; лечението ѝ в санаториума протича успешно; семейни въпроси.
А.е. 3190, л. 1–2, 1 док.; 30 дек. 1939 г.; визитна картичка – ръкоп.; Гошко Ст. Георгиев – С. до
Иван Т. Боров – С.
С поздравления за новата 1940 г.
А.е. 3191; л. 1, 1 док.; 20 ян. 1948 г. пощ. карта – ръкоп.; Захари – Австрия до Иван Тодоров – С.
С пожелание да посети връх Матерхорн.
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А.е. 3192, л. 1; 1 док.; 1979 г.; покана – машиноп.; Икономически институт на БАН – С. до акад.
Иван Тодоров – С.
За участие  в  юбилейното честване на 80-годишнината на акад. Иван Матеев.
А.е. 3193, л. 1; 1 док.; 8 май 1952 г.; пощ. карта – ръкоп.; И. Марков – Самоводене до Иван Тодоров – С.
С благодарност за получено упътване за кандидатстудентските изпити.
А.е. 3194, л. 1–7; 6 док.; 1 май 1941...15 юли 1952 г.; пощ. карти, писмо – ръкоп.; [Никола Михов]
– Бачо Кольо – Самоков, с. Панчарево, Софийско, Свищов, Лом до Иван Тодоров Боров – С.
За активната си почивка в Панчарево; идването му до София се отлага; моли да оставят ключовете
от стаята му в Института; с препоръки как да се държи в обществото; поздравява го за успеха.
А.е. 3194, л. 8–12; 5 док.; 14 юли 1948...1 юни 1956 г.; пощ. карти – ръкоп.; Никола Михов – Свищов, Русе до Иван Тодоров – С.
За работата си в Свищов и проектираното пътуване до Русе; моли  ключовете от стаята му да бъдат оставени в Института; заминава с параход „Г. Димитров“ за Браила.
А.е. 3195, л. 1; 1 док.; 23 юни 1944 г.; пощ. карта – ръкоп.; Иван Паяков – Вършец до Иван Тодоров – С.
За живота си във Вършец, поздрави.
А.е. 3196; л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. карта – ръкоп.; Пейо Пеев – Любляна до Иван Тодоров – С.
С пожелание да посети в бъдеще Любляна.
А.е. 3197, л. 1, 1 док.; [ 1949г.] ; телеграма – машиноп.; Сашо – Варна до Иван Тодоров – С.
Условията са отлични за летуване, чака го във Варна.
А. е. 3198, л. 1–3; 3 док.; 13 февр. 1963...24 апр. 1964 г.; съобщение, покани – печатно; Съюз на
научните работници в България, Физико-математическо дружество – С. до Иван Тодоров – С.
За организиране на екскурзии до Италия, Турция и Гърция, Югославия, Македония, Румъния; за  
планувано общо събрание с определена тема на докладите.
А.е. 3199, л. 1–7; 6 док.; 28 дек. 1936...5 ян. 1962 г.; пощ. карта върху дърво, пощ. карти – ръкоп.;
бълг. и англ. ез.; Вера-Люба Тодорова – Инсбрук, Палм Бийч, Ниагара – Канада до Иван Тодоров
и Цветан Тодоров – С.
Пожелава му да помъдрее, преди да остарее; поздрави за Нова година и Рождество Христово; с
покана да посетят Ниагарския водопад.
А.е. 3200, л. 1; 1 док.; 3 февр. 1944 г.; пощ. карта – ръкоп.; Еленка Тодорова – Лом до Иван Тодоров – С.
Населението на Лом се е изселило заради бомбардировките; домашни въпроси.
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – физик
А.е. 3201; л. 1–26; 3 док.; [след 1976 г.] ; доклади – машиноп.; Ангел Ангелов, проф. Г. Пирьов
– б.м.
За проведената кръгла маса на тема  „За високо качество и ефективност на научната дейност и
образованието“ на списание „Ново време“.
3. Цветан Тодоров – син
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3202, л. 1–4; 4 док.; 21 май 1947 г...1 юни 1981 г., б.д.; писмо, бележки, програма – ръкоп.;
Цветан Тодоров, Т. Боров, в. „АБВ“ – [С.] до „Драги бригадири“ – б.м., С.
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В подкрепа на бригадирското движение в страната; за прочетени детски книги от Р. Стивънсън и
Ж. Верн; във връзка с гостуването на Цветан Тодоров в България през 1981 г.; с биографични данни за
живота и творческата дейност на Цветан Тодоров.
А.е. 3203, л. 1–2; 2 док.; 29 май 1964...30 май 1964 г.; писма – машиноп., шведски ез.; Комисия
за емиграция – Стокхолм до Бояджиева, Сьохулт – Стокхолм.
Във връзка с емигрирането на Цветан Тодоров; с данни за баща му Тодор Боров.
А.е. 3204, л. 1; 1 док.; б.д.; пълномощно – ръкоп., чернова; [Цветан Тодоров] – б.м.
Упълномощава адвоката Николай К. Николов да приеме дарение от баща му проф. Тодор Боров.
II дял: Кореспонденция
2.  Кореспонденция до него
А.е. 3205, л. 1; 1 док.; 6 апр. 1941 г.; телеграма – машиноп.; Александър Балабанов – С. до Цветан Тодоров – С.
Поздравления и целувки.
А.е. 3206, л. 1; 1 док.; 25 май 1981 г.; покана – печатно; акад. Ангел Балевски – С. до проф.
Цветан Тодоров – С.
Да присъства на приема по случай откриването на Първия конгрес по българистика.
А. е. 3207, л. 1-3; 1 док.; 26 апр. 1948 г.; писмо – ръкоп.; Тодор Боров – Будапеща до Цветан
Тодоров – С.
С поздравления за имения ден; с подробности от европейската му обиколка.
А.е. 3208, л. 1–16; 9 док.; 21 апр. 1944...5 авг. 1983 г.; пощ. карти, писма, телеграма и разписка –
ръкоп.; Харитина Борова – Свищов, Плевен, С. до Цветан Тодоров – С., Сталин (дн. Варна), Ардени
– Франция.
За пътуването и престоя ѝ в Свищов; посещението на роднината Цветан Табаков; за живота в
Свищов по време на бомбардировките; относно здравословното състояние на Харитина; пристигат във
вторник в 15 часа.
А.е. 3209, л. 1–3; 2 док.; 31 март 1973 г., 10 ян. 1979 г.; пощ. карти – ръкоп.; Книжарници „Л. Н.
Толстой“ и „Антон Чехов“ – С. до Цветан Тодоров – С.
Със съобщението, че е пусната в продажба т. 7 и т. 9 на  „Литературная энциклопедия“.
А.е. 3210, л. 1–7; 7 док.; 4 дек. 1943...21 авг. 1951 г.; пощ. карти – ръкоп. Никола Михов (бачо
Кольо) – Панчарево, Свищов, с. Мирково, Софийско – до Цветан Тодоров – С.
С поздрави. Получил е книгите.
А.е. 3211, л. 1; 1 док.; 22 ян. 1979 г.; известие – ръкоп.; Първо районно военно окръжие – С. до
Цветан Тодоров – С.
Да се яви в окръжното за справка.
А.е. 3212, л. 1–3; 3 док.; 10 авг. 1949 г., 16 авг. 1949 г., 16 юли 1951 г.; пощ. карти – ръкоп.; Иван
Тодоров – Варна, Свищов до Цветан Тодоров – С.
За преживяванията си в черноморската столица, за гостуването у Н. Михов в Свищов; домашни
въпроси.
А.е. 3213, л. 1–2; 2 док.; 27 март 1955 г., 18 авг. 1961 г.; пощ. карти – ръкоп.; Вера-Люба Тодорова
– Торонто, Канада до Цветан Тодоров – С.
С поздравления и добри пожелания.
А.е. 3214, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – машиноп.; Ценко Цветанов – С. до Цветан Тодоров – С.
С благопожелания.
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ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – литературовед
А.е. 3215, л.1–20; 1 док.; б.д.; студия – машиноп.; Цветан Тодоров – б.м.
„Човешката комедия според Ларошфуко“.
4. Цветан Ценков Тодоров – баща
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3216, л. 1–5, 5 док.; 27 окт. 1957...2 ноем. 1957 г., б.д.; акт, разписки, разрешение за погребение, бележки – ръкоп., машиноп.; Районен народен съвет, Министерство но финансите, Благоевски
народен съвет, Д. Радованов, б.а. – С., б.м.
Във връзка със смъртта и погребението на Цветан Тодоров; с биографични данни за Коста Станчев и за рода на Цветан Ценков Тодоров.
3. Документални материали за материалното състояние
А.е. 3217, л. 1–3; 3 док.; 7 февр. 1921 г., 1 авг. 1924 г., 19 дек. 1931 г.; писма, застрахователна
полица – ориг.; Софийско мебелно дружество, Българско общоосигурително дружество „Сокол“,
Чиновническо застрахователно дружество – С. до Цветан Боров – Лом.
За закупена спалня; застраховане на стоки на аптекаря Цветан Тодоров, превозвани от София до
Лом; за отпускане на паричен заем.
А.е. 3218, л. 1–3; 2 док.; 26 февр. 1948 г., 31 март 1948 г.; писмо и пощ. карта – ръкоп.; Цветан
Тодоров – Лом до Тодор Боров – С.
Относно заплахата да му бъде отнета концесията за аптеката; поздравления за имения ден.
А.е. 3219, л. 1–5; 3 док.; 20 февр. 1948 г.; молба – ръкоп., машиноп., ориг. и чернова; Цветан
Тодоров (черновата на писмото е писана от сина му Т. Боров) – С. до Министъра на народното здраве – С.
С аргументи да не му се отнема аптеката; с биографични данни като аптекар с 50-годишна дейност
в Лом.
II дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3220, л. 1–3; 2 док.; 1 юни 1951 г., ян. 1952 г.; писмо, пощ. карта – ръкоп.; Борис, Дона – Лом,
Брусарци до Цветан Тодоров – С., [Лом].
Във връзка със съдебно дело, по което Цветан Тодоров е призован; поздравления за Нова година.
А.е. 3221, л. 1; 1 док.; 21 апр. 1928 г.; писмо – ръкоп.; [Т. Камедулски] – Рахово (дн. Оряхово) до
Цветан Тодоров – Лом.
За изпращането на документите на дъщеря му Вера във Видин, където ще държи изпит.
А.е. 3222, л. 1–2; 1 док.; [1911 г.]; визитна картичка с плик – ръкоп.; Пепи Кърджиева – Страсбург до Цветан Тодоров – Лом.
С поздравления за Коледа.
А.е. 3223, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Саказ[...] – б.м. до Цветан Тодоров – Лом.
С молба да предаде ръкопис на адвоката Александър Илков в Лом.
А. е. 3224, л. 1–2; 2 док.; 1928 г.; телеграми – ръкоп.; Сакаров – Пловдив, София до Цветан
Тодоров – Лом.
Във връзка с пристигането му в града; темите на двете му лекции.
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А.е. 3225, л. 1–2; 1 док.; 1929 г. Гостна карта (покана) – ръкоп.; Ломско гарнизонно офицерско
събрание – Лом до Цветан Тодоров – Лом.
С покана да присъства на предстоящите „чайове с танци“, които офицерите устройват през зимния
сезон.
– С.

А.е. 3226, л. 1–3; 1 док.; 2 апр. 1951 г.; писмо – ръкоп.; Борис Табаков – Лом до Цветан Тодоров
Предупреждава го за опасността да му бъде отнет етаж от къщата.

А.е. 3227, л. 1; 1 док.; 8 септ. 1927 г.; писмо – ръкоп.; Ценко Тодоров – С. до Цветан Тодоров –
[Лом].
Относно арестуването на Тодор Боров и застъпничеството на проф. Ал. Балабанов; очаква Тодор
да бъде върнат в Лом и поставен под полицейски надзор.
А.е. 3228; л. 1–6; 6 док.; 12 ян. 1928...апр. 1928 г., б.д.; покани – печатно; Народен университет –
Лом до Цветан Тодоров – Лом.
Да посети организираните от Ломското туристическо дружество „Аспарухов хълм“ сказки с лекторите: д-р Сп. Казанджиев,  д-р Парашкев Стоянов,  г. Димо Казасов, проф. Б. Филов,  Дора Габе,  проф.
К. Гълъбов.
А.е. 3229, л. 1; 1 док.; б.д.; телеграма – ръкоп.; Щърбанови – Лом до Цветан Тодоров – Лом.
Поздравления по случай имения ден на сина му Тодор.
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – аптекар
А.е. 3230, л. 1–3; 2 док.; ноем. 1932 г.; поздравление, статия във вестник „Аптекарска защита“
– машиноп. и печатно; анонимен („негов ученик“) – б.м.
По повод 50-годишния юбилей на Цветан Тодоров като аптекар в Лом; с данни за образованието и
дейността на Цветан Тодоров като аптекар и общественик.
5. Елена Тодорова – майка
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3231, л. 1–2; 2 док.; 22 май 1951 г., 17 февр. 1952 г.; Разписка, помен – ръкоп. и печатно; Т.
Боров, Цветан Тодоров – С., Лом.
Във връзка със смъртта на Елена Тодорова.
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3232, л. 1; 1 док.; 23 септ. 1924 г., пощ. карта – ориг.; Тодор Боров – Виена до Елена Тодорова – Лом.
Със сведения за пребиваването си във Виена.  
6. Никола Цветанов Тодоров – брат
ІІ дял: Кореспонденция 			
2. Кореспонденция до него
А.е. 3233, л. 1–3; 1 док.; 28 ноем. 1939 г.; писмо с плик – ръкоп.; д-р В. Кирмикчиева – Трявна
до Никола Цв. Тодоров – С.
С молба за помощ по заплетен финансов казус в качеството му на член на Управителния съвет на
строителното дружество „Подслон“.
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А.е. 3234; л. 1; 1 док.; 2 апр. 1929 г.; пощ. карта – ръкоп.; [Михаил Антонов] Милчо – Лом до
Никола Цв. Тодоров – С.
Недоволства от мълчанието на приятеля си  Т. Боров и моли брат му да го накара да се обади.
А.е. 3235, л. 1; 1 док.; 30 дек. 1918 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ценко Тодоров – Лом до Никола Цв.
Тодоров – С.
С поздравления за настъпващата Нова година.
А.е. 3236, л. 1; 1 док.; 22 окт. 1918 г.; пощ. кара – ръкоп.; Елена Тодорова – с. Крива бара, Ломско
до Никола Тодоров – С.
Семейни въпроси.
ІІІ дял: Дейност
1.Служебна
		
А.е. 3237, л. 1–4; 3 док.; 15 септ. 1939 г., 5 окт. 1939 г., б.д.; опровержение, писмо, визитна картичка – печатно; Никола Тодоров, представителите на българските износители в Германия – Берлин,
Хайделберг, С. до министъра на търговията Ил. Кожухаров – С.
„Един самозван доктор“ – с доказателства, че г-н Любен Цонев, назначен за директор на Експертния институт в София, не е защитавал докторат в Хайделберг; на Никола Тодоров, в качеството му на
аптекар – научен сътрудник на химическите фабрики Кnоll.
7. Ценко Цветанов Тодоров – брат
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3238, л. 1; 1 док.; 10 окт. 1944 г.; заявление – машиноп.; Ц. Цветанов – С. до Министъра на
народното просвещение – С.
          Желае да бъде реабилитиран и възстановен като учител в София след несправедливото му дисциплинарно уволнение през 1938 г.
2. Кореспонденция до него
Ае. 3239, л. 1–4; 2 док.; 23 юли 1956 г., б.д.; становище и писмо – машиноп.; Управление на кинематографията към Министерство на културата – С., до Ц. Тодоров – С.
         Относно приложеното становище на Ц. Тодоров против дублирането на чуждите филми.
А.е. 3240, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Цветан Тодоров – б.м. до Ценко Тодоров – б.м.
Относно отпътуването им на следващия ден; битови въпроси.
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност
А. Литературна
А.е. 3241, л. 1–7; 1 док.; след 1953 г.; рецензия – машиноп.; Зора Русева – б.м.
За книгата на Ценко Цветанов „Книгата велика сила“ с редактор проф. Т. Боров.
А. е. 3242, л. 1–9; 3 док.; след 1926 г., ок. 1950 г.; бележки – ръкоп., печатно; Ценко Цветанов – С.
Във връзка с негова критична публикация за дейността на Цветан Минков; „Толстой в България“ –
за последните дни на писателя и за популярността му в България.
Б. Преподавателска
А.е. 3243, л. 1–26; 1 док.; 1949 г.; лекции – машиноп.; Ценко Цветанов – С.
„Организация на библиотечното дело в България и СССР“, четени в едномесечния летен библиотекарски курс през 1949 г.
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8. Веска Тодорова-Минева (сестра)
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3244, л. 1–5; 3 док.; 1 юли 1950 г., 4 авг. 1950 г., 6 ноем. 1950 г.; доклад, молби – машиноп.;
Ст. Добрев, Веска Минева – С. до Директора на V мъжка гимназия, Началника на І милиционерско
управление – С.
  По повод инцидент пред Съветската легация в София по време на първомайската манифестация,
за който е обвинен сина на В. Минева – Тодор Минев; да се нареди щателна безпристрастна проверка и да
се отмени изключването на сина ѝ Т. Минев от всички гимназии в страната; да се отложи с 15 дни изселването им от София, тъй като съпругът ѝ Антон Минев е възпрепятстван поради държавни разпореждания.
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от нея
А.е. 3245, л. 1; 1 док.; 31 авг. 1922 г.; пощ. карта – ръкоп.; Веска Минева – Лом до Ценко и Тодор
Тодорови – С.
         С молба да ѝ закупи книги от български и чужди автори.
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3246, л. 1; 1 док.;13 февр. 1927 г.; писмо – ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до Веска
Минева – С.
         За изпратени вещи и рекламни фигурки на дядо Коледа. Съжалява, че Тошо не може да остане
повече. Надява се, че ще настъпят по-добри времена.  
9. Вера (Люба) Тодорова – сестра
ІІ дял: Кореспонденция			
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3247, л. 1; 1 док.; 7 ян. [192? г.]; телеграма – ръкоп.; Анка – Перник до Вера Цв. Тодорова
– Лом.
С поздрави и благопожелания.
А. е. 3248, л. 1; 1 док.; 10 ноем. 1938 г.; писмо – машиноп.; Българска народна банка – Лом до
Вера Цв. Тодорова – Лом.
Във връзка с внасяне и изплащане на суми за издръжката ѝ като студентка в Германия.
А.е. 3249, л. 1; 1 док.; 3 май 1928 г.; писмо – машиноп.; Държавна девическа гимназия „Антим
І“ – Видин до Вера Цв. Тодорова – Лом.
С известие, че може да държи зрелостните си изпити в тяхната гимназия.
А.е. 3250, л. 1; 1 док.; 28 апр. 1928 г.; писмо – ръкоп.; Държавна смесена гимназия – Оряхово до
Вера Тодорова – Лом.
Документите ѝ са изпратени във Видинската гимназия.
10. Еленка Тодорова – племенница
ІІ дял: Кореспонденция			
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3251, л. 1; 1 док.; 28 авг. 1918 г.; телеграма – ръкоп.; Цветан Тодоров – С. до Еленка Тодорова – Лом.
Във връзка с приемането на Тодор Тодоров в гимназия; пътуването му се отлага.
382

11. Иван Пеев Плачков – тъст
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3252, л. 1–32; 28 док.; 1934...1942 г.; бележки, изрезки от вестници; Никола Балабанов, С.
Власаков, Р. Чоланов и др. – С.
Със статии и карикатури за живота, дейността и погребението на Иван Пеев Плачков; с биографични данни за Плачков.
А.е. 3253, л. 1; 1 док.; 18 август 1927 г.; позволително за пътуване и престой – печатно, ср. ез.;
Посолство на Сърби, хървати и словенци – С.
На Иван Пеев Плачков за престой в Сърбия в продължение на три месеца.
3. За материалното състояние
А.е. 3254, л.1; 1 док.; 21 май 1934 г.; банков запис (полица) – печатно; Софийска популярна банка – С. до Иван Пеев Плачков – С.
За изплащане на сумата от десет хиляди лева.
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
– С.

А.е. 3255, л. 1–2; 1 док.; 30 май 1912 г.; писмо – ръкоп.; А. Тошев – Белград до Ив. П. Плачков
С молба да публикува във в. „Мир“ негова дописка, с покана да му гостува в Белград.

А.е. 3256; л. 1–2; 1 док.; 1 февр. 1932 г.; писмо – машиноп.; Богдан Филов и Евдокия Петева – С.
до Иван П. Плачков – С.
Със съобщението, че на 31 януари 1932 г. са се венчали в църквата в Бояна.
А.е. 3257, л. 1–3; 3 док.; 19 септ. 1916 ; 20 септ. 1916 г.; писма – ръкоп.; Йосиф Хербст – С. до Ив.
Пеев Плачков – С.
С възмущение относно поместен материал в бр. 4956 от 1916 г. на в. „Мир“; въпреки уважението
си към Плачков като учител, Хербст не приема неговото отношение и позиция по проблема.
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност
А.  Секретар на БАН
А.е. 3258, л. 1-2; 1 док.; б.д.; обяснение – печатно; Иван Пеев – С.
Към доклада на комисията по злоупотребите на разсилния Величко  Игнатов в БАН.
Б. Журналист и издател
А.е. 3259, л. 1–8; 8 док.; 27 ян. 1936...15 март 1937 г.; вестници и покана – печатно; Дружество
на столичните журналисти – С.
Покана за тържествена вечеря в чест на Ив. Пеев Плачков;  седем броя на в. „Нов мир”, с директор
Ив. Пеев Плачков.
12. Мария Пеева – тъща
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3260, л. 1–3; 2 док.; 11 окт. 1916 г., 29 юли 1917 г.; писмо и пощ. карта – ръкоп.; Пейо Пеев
– Прилеп, б.м. до М. Пеева – б.м.
Битови въпроси.
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13. Стоян Кинтишев – братовчед
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.e. 3261, л. 1; 1 док.; 1920 г.; карта за свободно пътуване – ръкоп.; Софийски градски електрически трамваи – С. до Стоян Кинтишев – С.
За свободното му пътуване в София до 31 дек. 1920 г.
14. Дора Пеева – балдъза
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3262; л. 1–2; 2 док.; 25 юли 1909 г., 16 ян. 1925 г.; пощ. карти – ръкоп.; Андрей, Пейо Пеев –
Клисура, Високи Татри, Чехословакия до Дора Пеева – С.
Домашни проблеми; за престоя му във Високи Татри и отпътуването му за Прага.
А.е. 3263; л. 1–2; 1 док.; 23 дек. 1947 г.; писмо с плик – ръкоп.; Дора Стефанова – Шумен до Дора
Петрова – С.
С молба за съдействие пред Т. Боров за назначаването ѝ на работа в Шуменската народна библиотека.
15. Васила Владимирова Войникова – баба
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3264; л. 1; 1 док.; апр. 1939 г.; некролог – печатно; семейство Войникови – до Т. Боров – С.
За смъртта на Васила Войникова; с биографични данни за нея.
VІ дял: Документални материали от, до и за други лица
1. Александър Михайлов Балабанов
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя		
1. Автобиографични
А.е. 3265, л. 1а-24; 3 док.; [след апр. 1898], 31 юли 1918 г., б.д.; личен бележник, бележки – ръкоп., бълг. и нем език; Ал. Балабанов – [С.], б.м.
С бележки и адреси, лични мисли и впечатления от пътуване с параход от Виена до Линц. (Заб:
По-голямата част от листовете на бележника са празни.)
2. Биографични
А.е. 3266, л. 1–20; 14 док.; 30 ноем. 1955... 25 февр. 1956 г.; некролози, вестници, изрезки от
вестници, бележка – печатно, ръкоп.; Филологическия факултет на СУ, Съюз на българските писатели, Софийски университет, Български библиографски институт „Елин Пелин“, семейство Балабанови, Петър Думанов, [Т. Боров], в. „Софийски университет“, в. „Работническо дело“, в. „Отечествен фронт“, в. „Вечерни новини“, в. „Литературен фронт“– С.
За смъртта и погребението на проф. Ал. Балабанов, с данни за живота му.
А.е. 3267, л. 1–131; 60 док.; 1 ноем. 1920...20 март 1969 г.; вестници, изрезки от вестници, брошури, покани, писма, бележки, увод на книга, плакат – печатно, машиноп., ръкоп., бълг., „макед.“
и фр. ез.; Общостудентски комитет за честване на проф. Балабанов, проф. Вл. Георгиев, в. „Зора“,
сп. „Българан“, в. „Литературен глас“, в. „Днес“, в. „Пладне“, в. „Щурец“, в. „Нова камбана“, в.
La parole Bulgarie, в. „Мир“, в. „Литературен свят“, в. „Кооперативна България“, в. „Възход“, в.
„Утро“,Т. Боров, П. Хр. Илиевски, в. „Литературен фронт“, Факултет „Западни филологии“ на СУ,
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Съюз на българските писатели – С., Лом, Скопие до председателя на Комитета за наука, изкуство и
култура, главния директор на издателската и полиграфическа промишленост, Т. Боров – С.
Във връзка с тържественото честване на 55-годишнината на проф. Ал. Балабанов; със статии, карикатури и шаржове на проф. Ал. Балабанов,  за отбелязване годишнини от смъртта на проф. Балабанов
и 90 години от рождението му; за удостояване на фондообразувателя със званието „заслужил деятел на
културата“; с много сведения и оценки за живота и творчеството на учения и журналиста.
3. За материалното състояние
А.е. 3268, л. 1–6; 6 док.; 16 апр. 1893...19 окт. 1937 г.; илмюхабер (тапии); бележки, акция – ръкоп., машиноп., османотур. и бълг. ез.; Управителен съвет на околия Щип (Македония), Ст. Захариев, Ранев, Ючбунарска популярна банка – Щип, С.
Временни документи за притежание на ниви в с. Хамзайбер, Щипско, със собственици Христо и
Санде (Александър), синове на Михаил ефенди; дадени пари за банкет, на който присъстват Ал. Балабанов
и Я. Язова; изплатени суми за ремонтни работи; за притежание на Ал. Балабанов на дял от дружествения
капитал на банката.
4. Библиографични
А.е. 3269, л. 1–33; 12 док.; след 1914 г., 14 окт. 1938 г., 1970 г.; библиографии и библиографски
бележки, договори – ръкоп., машиноп; [Яна Язова], Т. Боров, Ал. Балабанов и книгоиздателство
„Хемус“ – С.
На произведения на Ал. Балабанов; за издаване на оригинални и преводни литературни произведения на проф. Ал. Балабанов и условията на двете страни за издаването.
А.е. 3270, л. 1–57; 8 док.; 1934...1951 г., б.д.; брошура, доклади, бележки, съобщение, мнения –
печатно, машиноп., ръкоп.; Тодор Боров, Владимир Георгиев, Комисия за определяне на Димитровските награди при МС, б.а. – С., б.м.
За литературната дейност на Ал. Балабанов; с мотиви за награждаването на проф. Ал. Балабанов с
Димитровска награда; с оценки и мнения на видни български и чужди творци за приноса на Ал. Балабанов
като литератор и преводач.
А.е. 3270, л. 58–101; 39 док.; 1964...1969 г.; бележки – ръкоп.; Т. Боров, Лиляна Балабанова – С.
С биографични данни за Ал. Балабанов и семейството му; с данни за характера на Ал. Балабанов.
А.е. 3270; л. 102–205; 11 док.; 1955...1979 г.; слова, беседи, списък, бележки, приложения с илюстрации – машиноп., ръкоп. и печатно; Тодор Боров – С.
За погребението на Александър Балабанов и по случай неговата 90- годишнина и 100-годишнина;
във връзка с второто издание на книгата на Ал. Балабанов „И аз на тоя свят...”.
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3271, л. 1; 1 док.; 23 февр. 1921 г.; писмо – ръкоп.; Ал. Балабанов – С. до Ангел – С.
С молба да предава пощата му на Т. Тодоров.
А.е. 3272, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп. и машиноп. – турски и бълг. ез.; Ал. Балабанов – б.м.
до Никола Балабанов – б.м.
С поръка да заведат момичето в къщата на Райна, а Кръстьо да ѝ даде
малко пари.
А.е. 3273, л. 1–4; 4 док.; 27 авг. 1937...16 юни 1938 г.; писма – ръкоп. и машиноп.; Ал. Балабанов,
Лиляна Балабанова – С., Русе до Бистра и Лиляна Балабанови – С.
Семейни въпроси; за работата на Балабанов в Русе.
А.е. 3274, л. 1–3; 1 док.; 15 май 1920 г.; Ал. Балабанов – С. до Дирекцията на железниците – С.
Във връзка с пътуване на група студенти под негово ръководство до гара Курило с научна цел,
моли да им бъде предоставен един допълнителен вагон.
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А.е. 3275, л. 1; 1 док.; 26 авг. [1922 г.]; писмо – ръкоп.; Ал. Балабанов – б.м. до Иванов – б.м.
Относно публикация във вестник.
А.е. 3276, л. 1–4; 4 док.; 25 авг. 1928...6 септ. 1928 г., б.д.; телеграми – ръкоп.; Ал. Балабанов – С.
до Илия Илиев – Лом.
Във връзка с уреждане на проблем на Тодор Боров.
А.е. 3277, л. 1–8; 6 док.; 16 май 1928...1 ноем. 1928 г.; телеграма, пощ. карти и писма – машиноп.
и ръкоп.; Ал. Балабанов, Страхил Каменов – С., Лом до Страхил Каменов, Ал. Балабанов – Лом, С.
Преписка между проф. Балабанов и адвоката Каменов във връзка с изнасяне на три беседи от Ал.
Балабанов в читалището в Лом; за здравословни проблеми на проф. Балабанов; сведения за погребението
на проф. Ив. Шишманов.
А.е. 3278, л. 1-–8; 3 док.; 11 апр...11 юни 1925 г., б.д.; писма – ръкоп., ориг., фотокопия; Ал. Балабанов – С. до Митов, Димитър Б. – [С.].
Във връзка със статия на Митов за „Развигор“, творчески недоразумения между двамата, пътуване
на Ал. Балабанов в Гърция; битови въпроси.
А.е. 3279, л. 1; 1 док.; 18 май 1923 г.; Ал. Балабанов – С. до Кръстьо Сарафов – С.
Невъзможно му е да присъства на театралното представление и моли да предаде билетите му на Т.
Боров и Ив. Велков.
А.е. 3280, л. 1–2; 1 док.; 15 март 1923 г.; писмо – машиноп.; Ал. Балабанов – С. до Ст. Станимиров – С.
С молба да помогне на Т. Боров във връзка с работата му по библиография на Хауптман.
А.е. 3281; л. 1; 1 док.; 12 окт. 1929 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ал. Балабанов – Лом до Стефан Дойчев – С.
Праща му пари по Тодоров в Университетска библиотека.
А.е. 3282, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Ал. Балабанов – [С.] до Цветан Тодоров – Лом.
С поздравления.
А.е. 3283, л. 1–2; 1 док.; 25 ян. 1938 г.; писмо – машиноп.; Ал. Балабанов – С. до Андрей Тошев
– Берлин.
Във връзка с недоразумение между дъщеря му Бистра и  Андрей Тошев; за влошеното здравословно състояние на Тошев.
2. Кореспонденция до него
А.е. 3284, л. 1; 1 док.; 6 дек. 1933 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ап. Г. Арнаудов – Русе до Ал. Балабанов – С.
С молба от името на спортен клуб „Левски“ да изнесе сказки пред гражданството на Русе.
А.е. 3285, л. 1–2; 1 док.; 7 юли 1905 г.; писмо – ръкоп.; Михаил М. Балабанов – Щип до Александър Балабанов – б.м.
С вести от дома – за годежа на сестра му, привършване на жътвата и др.
А.е. 3286, л. 1; 2 док.; 17 февр. 1921 г.; покана и резолюция – печатно и ръкоп., бълг. и рус. ез.;
Н. Балабанов, Ал. Балабанов – С. до Ал. Балабанов – С.
Да присъства на културната вечер, организирана от клуб „Зелената лампа“; с резолюция на Ал.
Балабанов, че упълномощава редактора на „Развигор“ да присъства на вечерта.
А.е. 3287, л. 1–4; 2 док.; 2 авг. 1923 г., 7 авг. 1924 г.; писма – ръкоп.; нем. ез.; Валерия – Купари,
Хърватия, б.м. до Ал. Балабанов – С.
С предложение да се срещнат във Варна; има планове да дойде в София; здравословни, финансови
и лични въпроси.
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А.е. 3288; л. 1–8; 3 док.; 7 февр. 1921...15 дек. 1926 г.; Вера [?] – Хелерау (Дрезден), Рим до Ал.
Балабанов – С.
Лични и финансови въпроси; списък на получени от него книги; за  изживени неприятности и за
силата на взаимната им любов.
А.е. 3289, л. 1; 1 док.; 6 окт. 1948 г.; пощ. карта – ръкоп.; Ив. Василев – С. до Ал. Балабанов – С.
По повод 40- годишнината от встъпителната лекция на Ал. Балабанов в СУ; с признателност пред
преподавателската и обществена дейност на Балабанов.
А.е. 3290, л. 1; 1 док.; 19 апр. 1934 г.; писмо – машиноп.; Георги Т. Гайдаров – С. до Ал. Балабанов – С.
С молба да помогне на братовчед му – Александър Шишманов, възпрепятстван от властите в СССР
да се завърне в България.
– С.

А.е. 3291, л. 1; 1 док.; 12 септ. 1933 г.; телеграма – машиноп.; Димитрови – С. до Ал. Балабанов
С поздравления за имения му ден.
А.е. 3292, л. 1–2; 1 док.; 20 септ. 1928 г.; писмо – ръкоп.; Н. Дорев – С. до Ал. Балабанов – С.
С молба да върне  парите, които му е дал в заем.

А.е. 3293, л. 1–2; 1 док.; 22 апр. 1921 г.; писмо с плик – ръкоп. и машиноп.; Безименно акционерно дружество „Театър Одеон“ – С. до Ал. Балабанов – С.
С покана да присъства на водосвета по случай откриването на преустроения театър.
А.е. 3294, л. 1–2; 1 док.; 13 окт. 1924 г.; писмо – ориг., ръкоп.; Елин Пелин – С., до Ал. Балабанов
– [Рим].
За живота си в София; за направените ловни излети с Людмил Стоянов в Чамкория; относно кореспонденцията си с Брандел.
А.е. 3294, л. 3–17; 5 док.; 21 апр. 1936...4 дек. 1944 г.; писма – фотокопия; Елин Пелин – Самоков,
до Ал. Балабанов – С.
За живота им в Самоков, където отсядат след големите бомбардировки над София; посещението на
панаира в Пловдив; за интриги на писатели против Е. Пелин.
А.е. 3295, л. 1–2; 1 док.; 21 март 1944 г.; писмо – ръкоп.; Борис Зографов – Бояна до Ал. Балабанов – С.
С описание на живота им след голямата бомбардировка над София на 10 януари 1944 г.; с новини
за приятелите Елин Пелин, Асен Белковски и др.
А.е. 3296, л. 1–2; 1 док.; 3 май 1943 г.; писмо – ръкоп.; Елисавета-Летисия Иванова – Ловеч до
Ал. Балабанов – С.
Разказва за начина, по който се е чувствала в София; ще му изпрати свои стихотворения.
А.е. 3297, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – ръкоп.; Илия Илиев – б.м. до Ал. Балабанов – С.
С молба да му се обади по телефона.
А.е. 3298, л. 1–2; 1 док.; б.д.; покана – печатно; семейства Любомир Давидов и Недко Калоферов – В. Търново и С. до проф. Ал. Балабанов – С.
Да присъства на венчалния обред на децата им.
– С.

А.е. 3299, л.1–2; 1 док.; 28 май 1944 г.; писмо – ръкоп.; Цв. Йончева – Банкя до Ал. Балабанов
С голяма благодарност за съдействието на Балабанов за намиране нова работа на нейния баща.

А.е. 3300, л. 1; 1 док.; б.д.; пощ. карта – ръкоп.; Елисавета Йовович-Ковачевска – [С.] до [Ал.
Балабанов – С.].
Със снимка в ролята на „Манон“ и автограф на актрисата.
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А.е. 3301, л. 1; 1 док.; 2 апр. 1932 г.; пощ. карта – ръкоп., нем. ез.; Марга Колхоф – Берлин до
Ал. Балабанов – С.
По лични въпроси.
А.е. 3302, л. 1; 1 док.; б.д.; покана – ръкоп.; Кирил Кръстев, Йордан Кринчев, Н. Генов и др. –
Ямбол до Ал. Балабанов – С.
Да посети града им и читалище „Съгласие“.
А.е. 3303, л. 1–2; 1 док.; 27 ноем. 1922 г.; писмо – ръкоп.; Хр. Кън[чев] –Берлин до Ал. Балабанов – С.
Получил е изпратения брой на сп. „Развигор“ и благодари сърдечно. Ще се абонира за списанието.
Поздравява Елин Пелин, Андрей Николов и др.
А.е. 3304, л. 1–2; 1 док.; 23 авг. 1933 г.; писмо – машиноп.; магазин „Беров“ – С. до проф. Ал.
Балабанов – С.
По повод рекламация на шивача на Ал. Балабанов, че закупения от магазина плат за костюм е
по-малко от платеното.
А.е. 3305; л. 1–2; 1 док.; 1 окт. 1944 г. писмо – ръкоп.; Минка – Пловдив до Ал. Балабанов – С.
За мислите, които я вълнуват; интересува се дали Историко-филологическия факултет на СУ ще
бъде преместен в Пловдив.
А.е. 3306, л. 1–2; 2 док.; 26 дек. 1928 г.; пощ. карта и плик с адрес – ръкоп.; Ц. Минчева, Т. Минчев – Берлин до Ал. Балабанов – С.
Съжаляват, че не е сред тях при посрещането на Коледа.
А.е. 3307, л. 1; 1 док.; 12 септ. 1928 г.; телеграма – ръкоп.; Минчеви – Пазарджик до Ал. Балабанов – С.
Честитят имения му ден.
А.е. 3308, л. 1; 1 док.; 4 ноем. 1907 г.; пощ. карта – ръкоп.; Митко – Фрибург, Германия до Ал.
Балабанов – С.
С молба да му отговори бързо по телеграфа.
А.е. 3309, л. 1–2; 1 док.; 21 февр. 1924 г.; писмо – ръкоп.; М. Панайотов – Русе до Ал. Балабанов – С.
За живота му в Европа; с молба да му съобщи адреса на Т. Тодоров.
А.е. 3310, л. 1; 1 док.; 17 юли 1907 г.; пощ. карта – ръкоп.; Петко – Дрезден до Ал. Балабанов – С.
Със съжаление, че не са заедно.
А.е. 3311, л. 1–4; 1 док.;16 юли 1936 г.; писмо – ръкоп.; Ив. Попов – Прага до Ал. Балабанов – С.
Праща му нужното по студента Дуков; с добри думи за  таланта на Я. Язова и за упоритостта ѝ;  за
да успее, е нужно да върви по своя собствен път.
А.е. 3312, л. 1–2; 20 ян. 1950 г.; писмо – ръкоп.; Христина Радева – Троян до Ал. Балабанов – С.
За дългогодишното си мълчание спрямо Балабанов; с благодарност за проявеното от него внимание.
А.е. 3313, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – печатно, нем. ез.; Рюмелин – Германия.
С информацията, че Рюмелин е извънреден пратеник и пълномощен министър на Немския райх.
А.е. 3314, л. 1; 1 док.; б.д.; писмо – бележка, ръкоп.; Салаб[ашев] – б.м. до Ал. Балабанов – С.
Предава му да се обади на  жена си.
А.е. 3315, л. 1; 1 док.; 23 март 1934 г.; писмо – машиноп., нем. ез.; Списание „Славянски кръгозор“ – Прага до Ал. Балабанов – С.
С предложение за обмен на списанията „Литературен глас“ и „Славянски кръгозор“.
А.е. 3316, л. 1; 1 док.; 3 ян. 1923 г.; писмо – ръкоп.; В. Ставрев – Варна до Ал. Балабанов – С.
Припомня му, че е негов студент от 1908 г.; праща му материали за отпечатване в „Развигор“; ще
направи необходимото за набиране на нови абонати на списанието.
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А.е. 3317, л. 1; 1 док.; 18 апр. 1929 г.; писмо – ръкоп.; Г. Стаматов – С. до Ал. Балабанов – С.
С пожелания за успешно лечение на очното му заболяване в чужбина.
А.е. 3318, л. 1; 1 док.; б.д.; визитна картичка – ръкоп.; Весела Страшимирова – Анхиало, С. до
Ал. Балабанов – С.
Честити Великденските празници.
А.е. 3319, л. 1; 1 док.; 8 септ. 1933 г., пощ. карта – ръкоп.; Ташо – Прага до Ал. Балабанов – С.
Ще го чака в Прага.
А.е. 3320, л. 1; 1 док.; 18 юли 1944 г.; снимка с посвещение – ръкоп.; Минка Тенчева – с. Златидол, Хасковско [?] до Ал. Балабанов – С.
С благодарности.
А.е. 3321, л. 1–2; 1 док.; 1941 г.; покана – печатно; ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ – С.
до проф. Ал. Балабанов – С.
Да присъства на тържество по случай 8 декември.
А.е. 3322 – свободна архивна единица.
А.е. 3323, л. 1; 1 док.; 10 март б.г.; покана – машиноп.; управата на Народния театър – С. до Ал.
Балабанов – С.
Да присъства на генералната репетиция на пиесата „Света Йоана“ от Б. Шоу.
– С.

А.е. 3324, л. 1; 1 док.; 1 март 1933 г.; писмо – ръкоп.; Иван Яшун...[?] – Виена до Ал. Балабанов

Със задоволство си спомня за съдържателните им разговори преди време. От следващия сезон
няма да работи в „Бург театър“; интересува се дали в София са поставяни пиесите на Шекспир „Укротяване на опърничавата“  и „Мера за мера“.
А.е. 3325, л.1; 1 док.; б.г.; част от плик – ръкоп.; б.а. , Ал. Балабанов – С. до Ал. Балабанов, б.а. – С.
С поздравления за имен ден.
А.е. 3326, л.1–3; 2 док.; 22 авг. 1933, б.д.; част от писмо и пощ. карта – ръкоп., нем. ез.; неразч.
автор – Цюрих, б.м.
Сърдечни поздрави  на Маестрото; лични въпроси.
А.е. 3327, л. 1–10; 5 док.; 1923 г... 1953 г., б.д.; писма с пликове и части от писма, бележка, пощ.
карта – ръкоп.; б.а. – Прага, Пловдив, б.м.
По творчески и злободневни въпроси; лични въпроси; по повод усилията на Писателския съюз да
се намери квартира на проф. Балабанов; мисли за преходността на човешкото съществуване.
А.е. 3328, л. 1–5; 5 док.; 1930...1931, б.д.; пликове.
С адреси на проф. Ал. Балабанов.  
ІІІ дял: Дейност
1.Служебна дейност
А. Учен и университетски  преподавател
А.е. 3329, л. 1–51; 2 док.; 1905 г., б.д.; автореферат, посвещение – печатно, ръкоп.; Философски
факултет на университета „Фридрих Александър“, Ал. Балабанов – Ерланген, Германия, б.м. – до
Т. Боров, б.м.
На дисертация „Изследвания върху правното положение на гръцката жена“ за получаване на докторска степен, защитена от Александър Балабанов на 20 юли 1904 г.; с посвещение от Ал. Балабанов на Т.
Боров.
А.е. 3330, л. 1–4; 3 док.; 28 дек. 1915 г., б.д.; бележки, доклад, част от писмо – машиноп.; Ал. Балабанов – Берлин, [Виена] до Министъра на външните работи и изповеданията – С., б.а.
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За пътуването на Ал. Балабанов в Германия  като член на българската делегация, пледираща за
справедливо разрешение на Македонския въпрос; във връзка с откомандироването му в България; за трудностите на Ал. Балабанов в Прага и Будапеща по изпълнение на поставената мисия.
А.е. 3331, л. 1–20; 2 док.; 1914 г.; 12 окт. 1923 г.; статия, доклад – печатно, машиноп.; Ал. Балабанов – С. до декана на Историко-филологическия факултет на СУ – С.
Във връзка с членството му в Комисията по присъждане на литературни награди; „Облакът като
мотив в поезията“, отпечатана в сп. „Училищен преглед“, кн. 7 от 1914 г.
А.е. 3332, л. 1–9; 7 док.; 15 февр. 1932 г., [1945 г.], б.г. ; доклад, разрешение, бележки, визитни
карти – ръкоп., машиноп. и печатно, бълг., итал. и нем. ез; Ал. Балабанов, Кошвинц, Служба за чужденци, издателство „Хемус“ – С., Рим, Берлин.
С мнение на Балабанов за труда на редовния доцент при катедра „Германска филология“ Никола
Тумтаров „Гьоте и легендата“; за пребиваването на Балабанов в Италия; за успеха на рапсодия „Вардар“
на П. Владигеров в Берлин; издаване на книги на Ал. Балабанов от издателство „Хемус“; с данни за професионалната дейност на Ал. Балабанов.
А.е. 3333, л. 1–39; 13 док.; б.д., дек. 1930 г.; части от статии, сказка, стихотворение, списание –
ръкоп., машиноп., печатно; бълг., гр., рус. и англ. ез; Ал. Балабанов, б.а. – б.м.
За творчеството на Омир; стихотворението „Пролет“; относно свикването на Славянския конгрес
в София; за творчеството на Христо Ботев; произхода на елините; „Черноморски радости“; правителството
на БЗНС и периодичния печат на руските емигрантски общности в България; „Двама братя, които се дебнат“ – за взаимоотношенията между сърби и българи и положението на българите в Македония; нуждата
от обединение на балканските народи; списание Bulgarian British Review със статия на Ал. Балабанов –
„Българските градинари навсякъде по света“.
Б. Журналист, публицист, редактор на литературен вестник „Развигор“,  сп. „ Прометей“ и др.
А.е. 3334, л. 1–18; 33 док.; 2 февр. 1926...26 авг. 1926 г.; б.д; пощ. карти, писма, стихотворение,
резолюции, част от разказ – ръкоп., машиноп.; Дружество „Съгласие“, Димитров, М. Тонкова, М.
Папазова, Ст. Андреев, ѝ. Марков, С. Стефанов, Л. Мариких, М. Янков, Ек. Стефанова, Ал. Балабанов, б.а. – Айтос, Лом, Плевен, Мелнишко, Г. Пасарел, Нова Загора, Хасково, Гара Оборище, с. Талашманлий, Мелник, Самоков, гара Дряново, Сливен, с. Урумбеглий, Елховско, б.м. до редактора
на „Развигор“ Ал. Балабанов – С.
Във връзка с абонамент на списание и вестник „Развигор” и получаване на вече заплатени броеве
на посочени адреси; резолюции на Ал. Балабанов с червен молив с неговия подпис; „Беломорки, късополки”, част от разказ, предаден за печат с резолюция на Ал. Балабанов със син молив.
А.е. 3334, л. 19–79; 14 док.; 30 ян. 1921... април 1937 г.; статии, вестници, изрезки от вестници,
покана, списание; Ал. Балабанов – С.
На Ал. Балабанов, отпечатани в редактираните от него в. „Развигор“ и сп. „Прометей“; отделни
броеве на в. „Развигор“ от 1922, 1926 и 1927 г., на сп. „Прометей“ от 1937 г.; покана за записване на абонати на литературния лист „Развигор“.
А.е. 3335, л. 1–162; 102 док.; 30 юли 1906...1943 г.; статии, изрезки от вестници и списания, интервюта – машиноп. и печатно, ориг. и копия, бълг. и нем. ез; Ал. Балабанов – С.
В сп. „Художник“, в. „Зора“, в. „Село“, в.  Deutsche Balkan-Zeitung, сп. „Демократия“, в. „Пряпорец“, „Ден на изкуствата“, в. „Литературен глас“, сп. „Отец Паисий“, сп. „Седмичен преглед“, в. „Мир“, в.
„Утро“, „Вестник на жената“, „Литературен свят“, в. „Демократичен сговор“, в. „Дневник“,  в. „Дума“, в.
„Днес“, в. „Слово“,  в. „Знаме“.
А.е. 3335, л. 163–282; 11 док.; [1922 г.], 1926 г., 1935 г.; брошури, каталог на изложба – печатно;
Ал. Балабанов, Управителен съвет на Свободния театър, хумористично приложение на в. „Пладне“,
Б. Митов, „Философски преглед“, книгоиздателство „Отец Паисий“ – С., Пловдив.
Със статии, фейлетони и стихове на Ал. Балабанов:  „Из живота на П. К. Стойчев“, „Пред бюста
на дядо Симеона“, „При бухалите“, „Киното и съдбата на театъра“, „Силата на Константин Щъркелов“,
стихосбирката „Бурени“, „Книгата и гения“,  „Мястото на българската литература“.
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2. Обществена дейност
А. Член на Съюза на българските писатели, на Управителния съвет на дружество „Родно изкуство“,
на Комисия по поощряване на родната литература      
А.е. 3336, л. 1–10; 4 док.; 1930 г., 5 юли 1935 г., б.д.; списък, входни билети, писмо – печатно,
машиноп.; б.а., Ал. Балабанов, културно дружество „Българско родно изкуство“ – С. до Министър-председателя на Царство България – С.
На членовете на Съюза на българските писатели с домашния адрес и телефон на всеки член, под
№ 9 в списъка е Ал. Балабанов; билети за представление; с пояснения от членовете на комисията по поощряване на родната литература при Столичната община върху романа „Морава звезда кървава“ от писателя
Константин Петканов.
3.  Материали на други лица, свързани с дейността му
А.е. 3337, л. 1–18; 8 док.; дек. 1910 г., 2 септ. 1928 г., след 1936 г., б.д.; част от статия, статия, част
от писма, визитна картичка, поздравителни карти – ръкоп., англ., нем. и рус. ез.; Л. Рузер, б.а. – Париж, б.м.
За българското модерно живописно изкуство – споменават се имената на Ярослав Вешин, Николай
Петров, Борис Денев и др.; „В царстве  воздуха“ – навлизането на аеропланите в живота на човека; във
връзка с организиране на тържество под председателството на г-жа Ю. Малинова; семейни проблеми, с
поздрави за Коледа.
V дял: Документални материали за членове на семейството на фондообразувателя
А. Лия Балабанова – съпруга
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3338, л. 1–2; 2 док.; 1961 г.; некролози – печатно; семейство Балабанови – С.
За смъртта на съпругата на проф. Ал. Балабанов Лия Балабанова.
2.За материалното състояние
А.е. 3339, л. 1; 1 док.; б.д.; договор – ръкоп., чернова; Лия Балабанова, Хр. Маласчиев – С.
За даване под наем на жилище от страна на Лия Балабанова.
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3340, л. 1–5; 5 док.; 20 ян. 1945 г., 1948 г., б.д.; писмо, телеграми, пощ. карта, плик – ръкоп.,
бълг. и нем. ез.; Е. Варушева, [Ал. Балабанов], б.а. – Пловдив, Габрово, С., Базел, Варна до Лия Балабанова – С., Созопол.
Семейни  и лични въпроси.
ІІІ дял: Дейност
2.Обществена
А.е. 3341, л. 1–37; 2 док.; 1943 г., б.д.; списък, брошура – ръкоп. и печатно; Столична голяма
община, [Лия Балабанова] – С.
„Извадки из правилниците за обществено подпомагане“; списък с имената, икономическото и
здравословното състояние на лица, нуждаещи се от обществено подпомагане.
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Б. Никола Балабанов – брат
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3342; л. 1–84; 4 док.; 9 март 1937 г...1969 г.; съобщения, дипломна работа, надгробно слово
– печатно, машиноп.; б.а., Сава Владимиров Николов – С.
Във в. „Заря“ от 9 март 1937 г. за сватбата на артиста Никола Балабанов и Милка Ганчева, сестра
на Яна Язова; за създаване на инициативен комитет от приятели и почитатели на Н. Балабанов, който да
уреди честването му  като „Любимец на децата“; „Творчески портрет на заслужилия артист Никола Балабанов“ с данни за родно място, семейна среда, учение, първи театрални изяви и професионален творчески
път на Н. Балабанов; във връзка със смъртта на фондообразувателя, със сведения за неговия жизнен път и
творческа дейност.
3. За материалното  състояние
А.е. 3343, л. 1–16; 14 док.; 23 авг. 1932...14 юни 1933 г., б.д., 15 апр. 1958 г.; заявления, фишове,
разписки, пълномощно, разрешение – ръкоп., машиноп. и печатно; Никола Балабанов, Народен театър, драма и опера, Министерство на финансите и държавния контрол – С. до съдия-изпълнител,
Т. Боров, Н. Балабанов – С.
За внасяните от Н. Балабанов суми по погасяване на дълг; от получавана заплата като артист в
Народния театър; за получен аванс от касата на театъра; да получава заплатата му от Народния театър; на
Н. Балабанов да назначи за свой пълномощник Стоян Михайлов Балабанов, който да го представлява пред
всички съдебни, административни и  други органи в Македония (Югославия).
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3344; л. 1–2; 1 док.; 13 септ. 1944 г.; писмо – ръкоп.; Александър Балабанов – Трявна до
Никола Балабанов – С.
С възхищение от артистичния талант на Никола Балабанов; за взаимоотношенията между братята
Александър и Никола Балабанови; за политическите промени в страната; възгордяването, според автора,
на Тодор [Боров].
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – артист
А.е. 3345, л. 1–4; 4 док.; 2 авг. 1921 г...10 авг.1921 г.; писма, удостоверение, разписки – ръкоп.;
Наум Златаров, К. Даскалов, акцизен агент – С., Ловеч до Н. Балабанов, Г. Марков, Власовски и
Попов – С., Ловеч.
В уверение на това, че Н. Балабанов и Г. Марков са редовни членове на съюза на артистите в България и с молба да бъдат улеснени при представленията им в страната; получени парични суми от наем на
салона за концерт на столичните артисти Балабанов и Марков.
А.е. 3345, л. 5-68; 1 док.; 1966 г.; мисли – машиноп.; Никола Балабанов – С.
„Театър и живот“ – папка с мисли и афоризми на Н. Балабанов, свързани с дългогодишната му
дейност като актьор и човек на изкуството.
2. Обществена – дарител
А.е. 3346; л. 1; 1 док.; 2 ноем. 1943 г.; благодарност – машиноп.; Христо Вакарелски – Скопие
до Н. Балабанов – С.
От името на Народния музей в гр. Скопие сърдечно му благодари за подарената книга с протоколи
на Щипския български общински съд от 1905–1907 г.
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В. Бистра Балабанова – дъщеря
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до нея
А.е. 3347, л. 1–2; 2 док.; 16 окт. 1933 г., 30 авг. 1937 г.; пощ. карта и плик – ръкоп.; Ал. Балабанов, б.а – С. до Бистра Балабанова – Мерано, Гориция, Италия.
С готовност да ѝ изпраща всичко, каквото е необходимо; семейни въпроси.
Г. Лиляна Балабанова – дъщеря
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна – лекар
А.е. 3348, л. 1; 1 док.; 4 юли 1945 г.; молба – машиноп.; д-р Ас. Шопов – Трявна.
Във връзка със заявлението на младши лекар д-р Лиляна Балабанова да бъде освободена от длъжност детски лекар в санаториума в гр. Трявна.
Д. Стоян Балабанов – брат
І дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3349, л. 1, 1 док.; 10 авг. 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Христо Балабанов – б.м. до Стоян Балабанов – Щаба на 3. балканска дивизия.
Семейни въпроси.
2. Иван Минчов Вазов
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3350, л. 1–26; 16 док.; април 1919...24 ноем. 1920 г.; решение, писма, указ, доклади, заповед,
програма, докладна записка – машиноп. и ръкопис, препис; 17 ОНС, Министерство на правосъдието, Министерството на народното просвещение, цар Борис ІІІ, Велико Йорданов, Стоян Омарчевски
– С. до Министерството на финансите, Министерството на народното просвещение, Министерството на правосъдието – С.
Преписка във връзка с увеличаване народната пенсия на Иван Вазов, Ст. Михайловски и отпускане
пенсия на д-р Хр. Стамболски; Царски указ за увеличаване народната пенсия на Иван Вазов; с разрешение да се изплати на Кирил Христов възнаграждение за написаната от него биография на Иван Вазов; за
отпразнуване двойния юбилей на Иван Вазов – 70 години от рождението и 50 години книжовна дейност.
А.е. 3351, л. 1–74; 57 док.; 10 ноем. 1920...15 септ. 1923 г.; писма, доклад, резолюции, протоколи,
покана, заповеди, разписки, окръжно писмо, закон – ръкоп., машиноп. и печатно; бълг. и фр. ез; Министерството на народното просвещение, XIX ОНС, Ст. Омарчевски, Държавна мъжка гимназия в
Кюстендил, Софийски университет, Д. Т. Страшимиров, Жорж Белов – С., Берлин до директорите
на гимназии, министъра на народното просвещение, цар Борис ІІІ, г-н Кюнцел Изерски, д-р Грабовски, редакцията на в. „Победа“, председателя на комитета за издигане паметник на Иван Вазов – С.
Във връзка с честване 70-годишния юбилей на поета Иван Вазов; с инициативата за издигане паметник на Ив. Вазов непосредствено след кончината му; закон за съхранение дома, покъщината, ръкописите и подаръците на покойния поет Иван Вазов; по повод инициативата на немско-българското дружество за организиране на конкурс за превод на Вазови стихотворения; за разпространение на изданията
„Избрани страници“ от Иван Вазов и „Прослава на Иван Вазов“; събраните суми във фонд „Иван Вазов“,
фонд „Паметник на Иван Вазов“ и фонд „Къща-музей „Иван Вазов“ в гр. Сопот;  във връзка с конкурса
„Издигане паметник на Ивана Вазов“.
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3. Елин Пелин
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3352, л. 1; 1 док.; б.д.; отпускно свидетелство – препис, машиноп; Средно смесено училище
„Д. Чинтулов“ – Сливен.
На Димитър Иванов (Елин Пелин), като ученик в V прогимназиален клас през учебната 1897/1898
година с данни за успеха и поведението му.
А.е. 3352, л. 2–22; 21 док.; 3 дек. 1949 г.; некролози – печатно; семейство Елин Пелин, МНП,
Съюз на българските писатели, Съюза на художниците в България, издателство „Български писател“, ББИ, книгоиздателство „Хемус“, издателство „Народен печат“, Централно ръководство на работниците по просветата, редакцията на в. „Стършел“, Институт-музей „Иван Вазов“, съюз на българските филателисти; БАН, редакционен комитет на в. „Септемврийче“, издателство „Народна
младеж“, ЦК на ДКМС, институт за българска литература при БАН, Българските композитори – С.
По повод смъртта на Елин Пелин.
А.е. 3352, л. 23–35; 3 док.; дек. 1976...май 1979 г.; спомени, бележки – машиноп. и ръкоп.; Т. Боров – С.
„За стогодишнината на Елин Пелин“.
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3353, л. 1; 1 док.; 16 дек. 1944 г.; писмо – машиноп.; Ст. Балев – С. до Елин Пелин – С.
Информира го за отпечатването на първите 10 коли на неговата  „Антология“ в печатница „АБВ“.
4. Aкад. Никола Михов
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
А.е. 3354, л. 1–6; 4 док.; 2 юни 1950, 30 ноем. 1958, б.д.; автобиография, писма, анкета – ръкоп. и
машиноп.; акад. Н. Михов, Софийски университет, Камара на народната култура – С. до Н. Михов,
БАН.
С биографични данни: родно място, образование, научни специализации, социално и семейно положение, заемани служебни постове и издадени научни трудове на акад. Н. Михов.
2. Биографични
А.е. 3355, л. 1–13, 13 док.; 5–6 април 1962 г., б.д.; некролози, съобщение, писмо – печатно и машиноп.; НБ „Васил Коларов“, ББИ „Елин Пелин“, СУ, БАН, Централна библиотека на БАН, Висш
финансово-стопански институт – С., Свищов.
Във връзка със смъртта на акад. Н. Михов; с предложение за преименуване на ББИ на името на
акад. Н. Михов.
А.е. 3356, л. 1–85; 6 док.; 6 май 1911...18 апр. 1943 г.; записки, бележки – ръкоп., бълг., англ.,
нем., рус. и фр. ез; Никола Михов – С.
Тетрадки с лични и библиографски записки на съчинения на немски, френски, руски и английски
език, намиращи се в Софийската народна библиотека; бележки на Н. Михов за съдържанието на някои
ръкописи и документи.
А.е. 3357, л. 1–119; 25 док.; 1915...1972 г.; спомени, извадки от статии, отзиви, мнения, доклади,
библиографски и биографски бележки – препис, машиноп., ръкоп. и печатно; бълг., рус. и чешки
ез.; Вл. Викторов-Топоров, Тодор Боров, ББИ, Йозеф Кабрда, Веселин Трайков, Н. Шмиргела, Ив.
Пенков – С., Петроград, Свищов
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Във връзка с живота и научното творчество на акад. Никола Михов; за приносния характер на библиографските му трудове.
А.е. 3358; л.1–196; 82 док.; 18 март 1947...1959 г., б.д.; статии, спомени, предговор, бележки, отпечатък – ръкоп., машиноп., печатно; Т. Боров, Васил Стоилов, Сава Гановски, Иван Дуйчев – С.
По случай 70- и 80-годишнината на Никола Михов; издаването на Сборник в чест на 80-годишнината на акад. Н. Михов.
ІІ дял: Кореспонденция
1.Кореспонденция от него
А.е. 3359, л. 1, 1 док.; 7 авг. 1934 г., писмо – машиноп.; Н. Михов – С. до председателя на БАН – С.
С предложение за отпечатване в издателството на БАН на 10 труда на Н. Михов.
2. Кореспонденция до него
А.е. 3360, л. 1; 1 док.; 4 юни 1951 г.; писмо – машиноп.; БАН, отделение за история, археология
и философия – С. до акад. Н. Михов – С.
Във връзка със свикването на заседание на Отделението.
А.е. 3361, л. 1; 1 док.; 17 юли 1916 г.; пощ. карта – ръкоп.; Елин Пелин (Пелинко) – С. до поручик Н. Михов – Битоля.
Търсеното произведение не е постъпвало до момента в редакцията.
А.е. 3362, л. 1; 1 док.; 20 март 1947 г.; писмо – машиноп.; Камарата на народната култура – С.
до Никола Михов – С.
Със съобщение за реда за снабдяване с отоплителни материали, храни и др.
А.е. 3363, л. 1–2; 2 док.; [6 март 1947 г.]; телеграма и препис – ръкоп. и машиноп.; Васил Коларов – С. до Никола Михов – Свищов.
С поздравления по случай 70-годишния юбилей на Н. Михов.
А.е. 3364, л. 1–5; 1 док. 9 март 1910 г.; писмо – ръкоп.; Ст. Стефанов – Ватермал-Боафор, Белгия
до Н. Михов – С.
С подробно описание на сполетелите го служебни неприятности.
А.е. 3365; л. 1; 1 док.; 28 окт. 1951 г.; писмо – препис, машиноп.; Вълко Червенков – С. до Никола Михов – С.
С извинение за закъснелия отговор; подкрепя мнението на Михов за необходимостта от самостоятелен библиографски институт (Българска републиканска книжна палата) в България, отделен от Народната библиотека.
А.е. 3366; л. 1–30; 2 док.; 11 май 1939 г.; писмо с приложение – ръкоп. и машиноп., бълг. и нем.
ез.; неразч. автор – б.м. до Н. Михов – С.
Прилага труда на Божана Божинова-Траянова (на немски език) „Българските народни библиотеки.
Тяхната история и организация“ с молба за мнение от страна на Н. Михов.
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност
А.е. 3367, л. 1–2; 1 март 1899 г.; удостоверение – ръкоп., фр. ез.; Димитър Благоев – Пловдив.
Редакцията на сп. „Ново време“ декларира, че Н. Михов е оторизираният ѝ кореспондент в Белгия
и други страни в Европа.
А.е. 3368, л. 1–67; 9 док.; 10 ноем. 1911...1947 г.; списък, писма, удостоверение; брошури – ръкоп., машиноп. и печатно; Н. Михов, В. Йорданов – С. до председателя и секретаря на БАН – С.
Списък на българските книги, които липсват в описа на акад. Ал. Теодоров-Балан; с молба да му се
395

отпуснат пари и работно време, за да довърши  труда си „Историческа библиография на Турция и България“; с предложение БАН да издаде  няколко негови завършени научни трудове;  „Книгопис на списанието
на Българското икономическо дружество“, „Професор д-р Ив. Д. Шишманов“, „Проект-скица за бъдещата
дейност на секция „Наука и изобретения“ при Камарата на народната култура.
А.е. 3369, л. 1–6; 4 док.; 3 септ. 1923... окт. 1923 г.; доклади, указ – чернова, ръкоп., машиноп.;
министър-председател Ал. Цанков – С. до цар Борис ІІІ – С.
Във връзка с назначаването на Н. Михов за директор на Народната библиотека в София; поради
незаемане на длъжността от Н. Михов, да се назначи Божан Ангелов за директор на Библиотеката.
5. Цанко Бакалов Церковски
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3370, л. 1–300; 218 док.; 2 ноем. 1920...5 ноем. 1921 г.; доклади, разписки, протоколи, писма,
покани – ръкоп., машиноп.; Министерство на народната просвета, Ст. Омарчевски, Юбилеен комитет „Цанко Церковски“ и др. – С., Бяла черква до председателя на Народното събрание, цар Борис
ІІІ, Стилиян Чилингиров, Хр. Цанков и др. – С.
Преписка във връзка с честване 30-годишен юбилей  на творческата дейност на Цанко Церковски
и Кирил Христов.
6. Проф. Тодор Владигеров
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
А.е. 3371, л. 1–4; 4 док.; юли 1947 г., б.д.; автобиография, служебни характеристики – машиноп.,
бълг. и нем. ез.; Т. Владигеров, б.а. – С.
С биографични данни за фондообразувателя и със списък на по-важните му публикации на български и немски език.
2. Биографични
А.е. 3372, л. 1–11; 11 док.; 18 и 19 юли 1967 г.; б.д.; некролози, изрезки от вестници – печатно;
Съюз на научните работници в България, БТА, ВИИ „Карл Маркс“, приятелите, Минко Русенов,
ВФСИ „Димитър Ценов“ – С., Свищов.
За смъртта на проф. Т. Владигеров; с данни за живота и дейността на Владигеров.
А е. 3372, л. 12–30; 1 док.; 25 септ. 1978 г.; спомени – машиноп.; Тодор Боров – С.
За запознанството си с Т. Владигеров, за живота в Германия след Първата световна война; с многобройни цитати от писма на Владигеров до Боров.
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3373, л. 1; 1 док.; 26 окт. 1945 г.; пощ. карта – машиноп.; А. Бешков – Свищов до Т. Владигеров – С.
Служебни въпроси, започнал е своята статия за районното деление.
7. Акад. Александър Теодоров-Балан
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3374, л. 1–2; 2 док.; 13 февр. 1959; некролози – печатно; ББИ, почитатели и ученици – С.
За смъртта на акад. Ал. Теодоров-Балан; с биографични данни за Балан.
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8. Арх. Иван Васильов
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3375, л. 1–6; 3 док.; 20 авг. 1969 г...21 окт. 1969 г.; писма – машиноп.; Ив. Васильов – С. до
министър Иван Башев, председателя на МС Тодор Живков – С.
Във връзка с желанието на арх. Васильов да му бъде върната собствената къща в Горна баня, предоставена за ползване до момента на службата БОДК.
9. Маргарита Димчевска
ІІІ дял: Дейност
1. Служебна дейност
А.е. 3376, л. 1–87; 6 док.; 1931...22 ян. 1932 г., б.д.; брошури, статия, бележки – печатно, машиноп. и ръкопис; М. Димчевска, д-р П. Орешков, проф. Тотомпанц, Т. Боров, б.а. – С., Англия, б.м.
„Българска кооперативна книжнина“; „Един кооперативен книгопис“ – отзив на П. Орешков за
труда на Димчевска; статия във в. „Пладне“ с данни за дейността на Димчевска като библиотекар; за историята на Смитсоновия институт във Вашингтон.
10. Чудомир (Димитър Христов Чорбаджийски)
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3377, л. 1–2; 2 док.; 6 окт. 1944 г., б.д.; Чудомир, Т. Боров – С., б.м. до Хаджиев – С.
За разтурянето на читалищния съюз, на читалището в Казанлък и за опасността Чудомир да бъде
обявен от новата власт за „фашист“.
11. Евангелистки пастор в София
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3378, л. 1–8; 3 док.; 30 ноем. 1934 г.; писмо, купони – машиноп., печатно, нем. ез.; Садуцелиус – Осло до Евангелисткия пастор – С.
С молба да му направи подробна библиографска справка в българските библиотеки за Франц Шуберт; купони за платен отговор.
12. П[етър] Стайнов
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3379, л. 1–4; 3 док.; 13 септ., 17 септ. и 18 септ. 19[18] г.; пощ. карти и писмо – ръкоп.; П.
Стайнов – Македония до Сава Донев и Съселов – С.
За настроението на българските войски край Битоля; ранен е леко в гърба и скоро ще се възстанови; описание на тежките боеве със сръбската армия; благодарност към сем. Съселови за оказаното гостоприемство.
13. Иван Кирмикчиев
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3380, л. 1–2; 1 док; 24 март 1929 г.; писмо – ръкоп.; Кирмикчиев – Лом до Иван Кирмикчиев
(син) – С.
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Боров.

С настояване да промени неприязненото си държане към сем. Тодорови и по-специално към Тодор

14. Борис Михайлов
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3381, л. 1; 1 док.; 4 май 1919 г.; пощ. карта – ръкоп.; К. Кънчев – Враца до Борис Михайлов
– Лом.
Разпродал е изпратената книга и пита за книга на Ленин, към която има определен интерес.
15. Рашо Христов
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3382, л. 1–3; 1 док.; 2 окт. 1945 г.; писмо – ръкоп.; Верка Т. Стоянова – С. до Рашо Христов
(дом Тодор Боров) – С.
Относно изясняване на лични взаимоотношения.
16. Боян Дановски
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А.е. 3383, л. 1,; 1 док.; б.д.; визитна картичка с послание – ръкоп.; Николай Фол – С. до Боян
Дановски – С.
С молба да му запази две места за предстоящо представление.
17. Д-р П. Пеев
ІІ дял: Кореспонденция
2. Кореспонденция до него
А. е. 3384, л. 1; 1 док.; 30 май 1932 г.; пощ. карта – машиноп., нем. ез.; Карл Хирземан – Лайпциг
до д-р П. Пеев – С.
Във връзка с готвения „Библиографски наръчник“; получил е писмото и благодари.
18. Михаил Ковачев (Мишо Драгалевски)
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3385, л. 1; 1 док.; 26 март 1966 г.; писмо – машиноп.; Мишо Драгалевски – С. до патриарх
Кирил – С.
За срещата си с проф. Тодор Боров; предава молбата на Боров  патриарх Кирил да откупи, при добро желание, част от картините на художника акад. Иван Пенков, останали в Синодалната палата.
19. Илия Хаджипенчев
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
Лом.

А.е. 3386, л. 1; 1 док.; 20 авг. 1917 г.; пощ. карта – ръкоп.; Илия Хаджипенчев – Русе до Вельо –
С данни за движението на българската подводница; с поздрави за музикантите в града.
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20. Пена Паскалева
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
2. Биографични
А.е. 3387, л. 1; 1 док.; 3 юли 1922 г.; удостоверение – печатно и ръкоп.; Първа софийска девическа гимназия – С.
На ученичката Пена Паскалева за пътуване от София до Габрово и обратно.
21. Цеко Торбов
ІІ дял: Кореспонденция
1. Кореспонденция от него
А.е. 3388, л. 1–3; 3 док.; 10 апр. 1981 г.; писмо – ръкоп., машиноп., нем. ез.; Цеко Торбов – С., до
Герхард – б.м.
С благодарности за писмото; съобщава, че ще пише на Т. Боров; поради здравословни проблеми
няма да участва на конгреса за Кант и няма да може да пътува за награждаването си с Хердерова награда.
22. Димо Казасов
І дял: Документални материали с биографични данни за фондообразувателя
1. Автобиографични
А.е. 3389; л.1–4; 2 док.; б.д.; спомени (автокалендар) – машиноп.; [Димо Казасов] – б.м.
За ранните му детски години, семейна среда; за опита да издаде свой роман.
23. Други
А.е. 3390, л. 1–17; 11 док.; 31 дек. 1901...12 ян. 1944 г., б.д. ; протоколи, бележки, негатив, оплакване, статии, писмо, репродукция, картичка – ръкоп., машиноп., печатно, бълг. и нем. ез.; Страхил
Каменов, Сандо Константинов, Ломски окръжен съд, Петър Глушков, Трифон Кунев, Чакъров, арх.
Храбър Попов, Филов – Лом, С., Швейцария, б.м. – до Ефрем Митев, министъра на народното просвещение, комитет на ОФ при Висшето техническо училище, Антон Дончев – б.м.
За прекратяване на дело поради спогодба на спорещите страни; относно опорочаване на търг за
отпечатване издания на СУ; за отговорността на българската интелигенция за бъдещето на народа ни; с
доказателства за неучастие на Хр. Попов в организацията „Ратник“; на картина на Херман Декерс; с поздравления.
А.е. 3391, л. 1–38; 17 док.; 23 окт. 1944...12 апр. 1948 г., б.д.; протоколи, докладна бележка, самокритика, писма, изложения, тъжба, молба, статия, стихотворения, сведения, бележка – машиноп.
и ръкоп., преписи; Р. Раденков, Стефан Станчев, Хр. Попов, Люба К. Кръстева, Здравка Пеева, Б.
Бойчев, ЦК на БКП, Георги Караславов, Хери Левенсон, К. Дончев, ОК на ОФ, Валери Петров, Ат.
Стойков, Петър Николов – С., Трявна, Ямбол, Бургас, Г. Оряховица, б.м. до министър-председателя
на НРБ, министъра на народната просвета, министъра на вътрешните работи, Казасов, б.а. – С.
На учителския ОФ комитет при Първа софийска мъжка гимназия с цел да разгледа дейността на
бившия учител Д. Осинин; по повод обвиненията на Вичо Иванов; във връзка с промените на 9.09.1944 г.;
по опасността от уволнение на арх. Храбър Попов; за полагане основите на постоянна картинна галерия и
музей в гр. Бургас; по повод лишаване на семейство Кръстеви от софийско жителство; за дейността на д-р
Б. Бойчев преди 1944 г.; „Вълко Червенков е вървял винаги по верния и спасителен Димитровски път“; с
ходатайство за приемане в Университет,  „Диплодошка жалба“; със сведения за Антон Т. Минев; за инж.
Лев Лефтеров.
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Приложение

Списък на визуални материали от Ф. 849 Тодор Боров
Тодор Боров
1. БОРОВ, Тодор.  Бюст, в цивилно облекло; оригинал, 11/7, недатиран; фотограф А. Владиков – София (С 6066).
2. БОРОВ, Тодор. Цял ръст, в цивилно облекло; оригинал, 6/4,5 от [1927/29], Лом (С 6074).
3. БОРОВ, Тодор. Полуръст, в цивилно облекло; оригинал, 6/7,5, недатиран (С 6037).
4. БОРОВ, Тодор. Цял ръст, в цивилно облекло, фотографиран на ски; оригинал, 8,5/6, недатиран (С
6058).
5. БОРОВ, Тодор. Цял ръст, в цивилно облекло; оригинал, 6/4, недатиран (С 6067).
6. БОРОВ, Тодор. Бюст, в цивилно облекло; оригинал, 30/23, недатиран (С ІІІ 1805).
7. БОРОВ, Тодор. Бюст, в официално облекло; оригинал, 26,5/20,5, недатиран (С ІІІ 1806).
8. БОРОВ, Тодор. Бюст, официално облекло, фотографиран на Международен конгрес на славистите; оригинал, 13/18 от 1968 г.,  Прага (С ІІ 6796).
8. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, заедно с майка си и баща си; оригинал, 6,5/9,
недатиран; фото „Тулча“ – София (С 6065).
9. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографиран с братята и сестрите си и техните
семейства; оригинал, 9/11, недатиран (С І 18404).
10. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, цивилно облекло, заедно със съпругата си Харитина и техни близки;
2 копия, 6/8, недатирани (С 6078).
11. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст, цивилно облекло, заедно със съпругата си Харитина и техни приятели; оригинал, 9/14, недатиран (С І 18399).
12. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, заедно с Харитина, Евдокия Петева, Дора Пеева
и др.; оригинал, 6/8, недатиран (С 6083).
13. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст, цивилно облекло, заедно с Елин Пелин, Александър Балабанов,
Христо Ясенов; оригинал, 25/32,5 от 1924 г., София (С ІV 955).
14. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран със съпругата си Харитина и др.
при хижа „Кумата“ на Витоша; копие, 11,5/8,5, недатирано – София (С І 18401).
15. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографиран по време на ски; 2 копия, 6,5/8,5
и 8,5/6, недатирани (С 6063).
16. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран по време на излет; 2 копия, 6/8,5,
недатирани (С 6062).
17. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, заедно със свои приятели на излет, фотографирани пред хижа „Мазалат“ в Калоферска планина, дял от Средна Стара планина; копие, 8/11 от 1937 г. (С
І 18457).
18. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран пред хижа „Тъжа“, под връх Марагидик; копие, 8,5/11,5 от 1937 г. (С І 18402).
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19. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографиран със сина си Иван; 2 копия, 8,5/6
и 18/13 от [1933], б.м. (С 6060), (С ІІ 6747).
20. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, заедно със съпругата си Харитина; копие, 13,5/9,
недатирано, Самоков (С І 18445).
21. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло; 2 копия, 8,5/14, недатирани (С І 18444).
22. БОРОВ, Тодор и др. Бюст и цял ръст, цивилно облекло, заедно със съпругата си Харитина и
техни приятели на екскурзия в Копривщица; 10 копия, 6/8,5, недатирани, Копривщица (С 6057).
23. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Харитина и техни приятели
по-време на екскурзия Бояна–Княжево; копие, 9/14 от 1932 г., Бояна (С І 18458).
24. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, заедно с Харитина и техни близки на екскурзия
на Витоша; копие, 11,5/8,5, недатирано – [София] (С І 18459).
25. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 8,5/6,5, недатирано,  [София] (С 6059).
26. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст, цивилно облекло, на екскурзия в Земенския манастир; 3 копия,
6/8,5 от 1938 г., с. Земен (С 6076).
27. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран на ски; 4 копия, 6/9, недатирани
(С 6082).
28. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран с Никола Михов и др. лица; оригинал, 8/12 от 1940 г., Свищов (С І 18475).
29. БОРОВ, Тодор и др.  Бюст, цивилно облекло, фотографиран със свои състуденти; 2 оригинала,
13,5/9 от [1923 ], б.м. (С І 18397).
30. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран със синa си Иван и др. лица на
хижа „Узана” в Стара планина; 4 копия, 6/8,5, недатирани (С 6075).
31. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран на екскурзия в Стара планина и
Велико Търново; 14 копия, 9/11,5, недатирани (С І 18400).
32. БОРОВ, Тодор и др.  Цял ръст, цивилно облекло; копие, 6,5/9, недатирано (С 6077).
33. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран като участник в VІ международен
конгрес на строително спестовни дружества; копие, 10,5/14,5 от 1938 г., Цюрих (С І 18393).
34. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран на връх Мара Гидик в Стара планина;
копие, 8,5/12, недатирано (С І 18398).
35. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран със семействата на братята и
сестрите си в местността Чаир; 2 копия, 9/11 от 1937 г. (С І 18456).
36. БОРОВ, Тодор и др. Полуръст и бюст, цивилно облекло, фотографиран по време на изграждането на библиотеката; 5 копия, 8,5/12,5, недатирани - [София] (С І 18471).
37. БОРОВ, Тодор и др. Бюст и полуръст, цивилно облекло, фотографиран на честване по случай
60-годишната му, заедно със съпругата си Харитина, Димо Казасов, Кремена Зотова, Владимир Топенчаров, Дора Попсавова, Веселин Трайков, Георги Караславов, Стефан Кънчев, Маньо Стоянов и др.; 40
копия, 8,5/13 от [1961 г.], София (С І 18395).
38. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран при откриването на Първа детска
библиотека; 2 копия, 13/18 от 1943 г., София (С ІІ 6756).
39. БОРОВ, Тодор и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран при строежа на Народна библиотеката; 17 копия, 12,5/17,5, недатирани – [София] (С ІІ 6758).
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40. БОРОВ, Тодор и др. Семейство, приятели и моменти от строежа на Народната библиотека; 36
контактни копия, 6/18,5, недатирани (С ІІ 6755).
41. БОРОВ, Тодор и др. Бюст, официално облекло, фотографиран заедно със съпругата си Харитина
на пътуване из Хамбургското пристанище; оригинал, 10,5/14,5 от 1973 г., [Хамбург] (С І 18570).
Хартина Иванова Пеева-Тодорова (Борова) – съпруга
42. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 21,5/16, недатиран (С V 1700).
43. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, цивилно облекло; 3 копия, 14/9 и 9/6, недатирани (С 6094), (С
І 18486).
44. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Цял ръст, ученическо облекло; оригинал, 12/9, недатиран (С І 18490).
45. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, униформено облекло; оригинал, 4/4, недатиран (С 6072).
46. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 8,5/7, недатиран (С 6023).
47. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Цял ръст, униформено облекло; оригинал, 11,5/9, недатиран (С І
18453).
48. ПЕЕВА, Харитина Иванова.  Цял ръст, национално облекло; копие, 12/9, недатиран (С І 18421).
49. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 7,5/4,5, недатиран ( С 6095).
50. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 7/5,5, недатиран (С 6100).
51. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 10/7,5, недатиран (С 6096).
52. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 9/7,5, недатиран (С 6101).
53. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, цивилно облекло; 2 копия, 9/6,5, недатирани (С 6107).
54. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 8/3,5, недатиран (С 6104).
55. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, цивилно облекло; копие, 5,5/4,5, недатирано (С 6097).
56. ПЕЕВА, Харитина Иванова. Бюст, цивилно облекло; 2 копия, 6/4, недатирани; фото „Изкуство
Рашев“ – София (С 6103).
57. ПЕЕВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло; копие, 7,5/9,5, недатирано (С 6071).
58. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографирана на екскурзия в Рилския манастир; 3 копия, 6/9, недатирани (С 6086).
59. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9 от 1922 г., б.м. (С І 18454).
60. ПЕЕВА, Христина и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографирана със сестра си Дора и др.
лица на зимен излет; оригинал, 13,5/9, недатиран (С І 18450).
61. ПЕЕВА, Христина и др. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 9/13,5, недатиран (С І 18439).
62. ПЕЕВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 9/14, недатиран (С І 18438).
63. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; 3 копия, 9/13,5, недатирани (С І 18440).
64. ПЕЕВА, Харитина и др.  Полуръст, цивилно облекло; копие, 9/14, недатирано (С І 18441).
65. ПЕЕВА, Харитина и др.  Цял ръст, ученическо облекло, фотографирана със свои съученички;
оригинал, 10,5/16,5 от [1915]; фото „Ф. Грабнер“ – София (С ІІ 6749).
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66. ПЕЕВА, Харитина и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографирана заедно със сестра си Дора
и др. лица; 2 копия, 9/14, недатирани - [Боровец] (С І 18436).
67. ПЕЕВА, Харитина и др. Полуръст, ученическо облекло, фотографирана със своите съученички
на излет; 3 копия, 9/14, недатирани (С І 18434).
68. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографирана заедно със сестра си Дора,
Евдокия Петева и др. свои съученички; копие, 9/12, недатирано (С І 18433).
69. ПЕЕВА, Харитина и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографирана със свои съученички; копие, 9/14 от 1921 г., б.м. (С І 18432).
70. ПЕЕВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло, фотографирана заедно с Евдокия Петева и др.
лица; копие, 14/9, недатирано (С І 18420).
71. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 7,5/10, недатирано (С 6105).
72. ПЕЕВА, Харитина и др.  Полуръст, цивилно облекло; копие, 9/7,5, недатирано (С 6106).
73. ПЕЕВА, Харитина и др.  Цял ръст, цивилно облекло; копие, 7/5,5, недатирано (С 6102).
74. ПЕЕВА, Харитина и др.  Полуръст, цивилно облекло, фотографирана на Златните мостове; копие, 14/9 от 1921 г., б.м. (С І 18431).
75. ПЕЕВА, Харитина и др.  Полуръст, цивилно облекло, фотографирана с Евдокия Петева; копие,
12/9, недатирано (С 18422).
76. ПЕЕВА, Харитина и др.  Бюст, цивилно облекло; 2 копия, 8,5/14, недатирани (С 18489).
77. ПЕЕВА, Харитина и др. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 12/8,5 от 1923 г., б.м. (С І 18491).
78. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 9/14, недатиран (С І 18488).
79. ПЕЕВА, Харитина и др.  Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 9/12, недатиран (С І 18485).
80. ПЕЕВА, Харитина и др. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 9/14, недатиран (С І 18484).
81. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9, недатиран (С І 18419).
82. ПЕЕВА, Харитина и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографирана в двора на бащината си
къща; оригинал, 9/13,5 от 1922 г., [София] (С І 18430).
83. ПЕЕВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло, фотографирана със свои съученички; копие,
9/12, недатирано (С І 18480).
84. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9 от 1921 г., б.м. (С І 18479).
85. ПЕЕВА, Харитина и др.  Цял ръст, ученическо облекло; оригинал, 9/14, недатиран (С І 18478).
86. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9, недатиран (С І 18482).
87. ПЕЕВА, Харитина и др. Цял ръст, детско облекло, фотографирана със сестра си Дора и брат си;
оригинал, 19/14, недатиран; фото  „Ив. А. Карастоянов“ – София (С ІІ 6746).
88. ТОДОРОВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло, фотографирана със сина си Иван като бебе;
оригинал, 8,5/13,5, недатиран (С І 18416).
89. ТОДОРОВА, Харитина и др.  Бюст, цивилно облекло, фотографирана със сестра си Дора и техните деца; копие, 7,5/9,5, недатирано (С 6034).
90. ТОДОРОВА, Харитина и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографирана със сестра си Дора и
др. членове на семейството; 3 копия, 8,5/14, недатирани (С І 18483).
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91. ТОДОРОВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 9/12, недатиран (С І 18481).
92. ТОДОРОВА, Харитина и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 6/8,5, недатиран (С 6099).
93. ТОДОРОВА, Харитина и др. Бюст, цивилно облекло; копие, 9/14, недатирано (С І 18476).
94. ТОДОРОВА, Харитина.  Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 12/6 от 1921 г., б.м. (С І 19010).
Цветан Тодоров – син
95. ТОДОРОВ, Цветан и др. Бюст, цивилно облекло; 2 копия, 4,5/6, недатирани (С 6093).
Цветан Ценков Тодоров – баща
96. ТОДОРОВ, Цветан Ценков. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 22,5/12,5, недатиран, художник
Ив. Д. Михайлов, [София] (С V 1699).
97. ТОДОРОВ, Цветан Ценков. Полуръст, военна униформа; 4 оригинала с автограф, 28,5/18,5 от
1918 г., Лом (С ІІІ 1807).
98. ТОДОРОВ, Цветан и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран заедно със съпругата си Еленка
Тодорова и внуците си; оригинал, 9/14 от 1947 г., Лом (С І 18415).
99. ТОДОРОВ, Цветан и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран със съпругата си Еленка,
децата и внуците; оригинал, 8/9,5 от 1930 г., Лом (С І 18403).
100. ТОДОРОВ, Цветан и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран със съпругата си Еленка, част
от децата им и техните семейства; оригинал, 6/8, недатиран - Лом (С 6061).
101. ТОДОРОВ, Цветан и др. Бюст, цивилно облекло, заедно със съпругата си и семействата на техните деца; оригинал, 5,5/8, недатиран - [Лом] (С 6064).
Еленка Вл. Тодорова – майка
102. ТОДОРОВА, Еленка Вл.  Цял ръст, цивилно облекло, фотографирана с част от децата и внуците
си; оригинал, 8,5/11, недатиран (С І 18414).
Ценко Ангелов Тодоров – дядо
103. ТОДОРОВ, Ценко Ангелов. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 34,5/24,5, недатиран (С ІV 954).
104. ТОДОРОВ, Ценко и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран със съпругата и децата си;
оригинал, 16,5/14, недатиран (С ІІ 6751).
105. ТОДОРОВ, Ценко и др. Цял ръст, цивилно облекло, заедно с децата си; оригинал, 16/11 от [1890
г.], Лом (С ІІ 6752).
Иван Пеев-Плачков – баща на Харитина
106. ПЕЕВ-ПЛАЧКОВ, Иван. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 16,5/10,5, недатиран; фото „Ив. А.
Карастоянов“ – София (С ІІ 6745).
107. ПЕЕВ-ПЛАЧКОВ, Иван и др.  Цял ръст, цивилно облекло, заедно със съпругата си; копие, 14/9,
недатирано (С І 18409).
108. ПЕЕВ-ПЛАЧКОВ, Иван и др. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9, недатиран (С І 18435).
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Пейо Иванов Пеев – брат на Харитина
109. ПЕЕВ, Пейо. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 13,5/9, недатиран (С І 18410).
110. ПЕЕВ, Пейо. Цял ръст, униформено облекло; оригинал, 13,5/9, недатиран (С І 18413).
111. ПЕЕВ, Пейо. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 9/12, недатирано (С І 18428).
112. ПЕЕВ, Пейо. Полуръст униформено облекло; оригинал, 14/9, недатиран (С І 18425).
113. ПЕЕВ, Пейо. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 12/9, недатирано (С І 18424).
114. ПЕЕВ, Пейо и др. Цял ръст, униформено облекло, фотографиран през Първата световна война;
оригинал, 14/9, недатиран (С І 18423).
115. ПЕЕВ, Пейо и др. Бюст, униформено облекло; копие, 8,5/11,5, недатирано (С І 18411).
116. ПЕЕВ, Пейо и др. Полуръст, униформено облекло; оригинал, 13,5/9, недатиран (С І 18412).
117. ПЕЕВ, Пейо и др. Цял ръст, униформено облекло, фотографиран през Първата световна война;
6 копия, 9/12, недатирани (С І 18407).
Дора Пеева-Плачкова – сестра
118. ПЕЕВА-ПЛАЧКОВА, Дора. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 13,5/9, недатиран (С І
18408).
119. ПЕЕВА-ПЛАЧКОВА, Дора и др. Полуръст, цивилно облекло; копие, 6/8, недатирано (С 6089).
120. ПЕЕВА-ПЛАЧКОВА, Дора и др. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 9,5/15, недатирано (С І
18406).
Евдокия Василева Петева-Филова – приятелка на Харитина
121. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия. Бюст, национално облекло; рисунка, 27/21, художник Борис Георгиев от 1928 г., София (С ІІІ 1808).
122. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 6,5/4, недатирано (С 6084).
123. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 12/9, недатирано (С І 18417).
124. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 14/9, недатиран; фото „Луна“
– София (С І 18460).
125. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 10/8,5, недатиран, София
(С І 18452).
126. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 9/6 от 1921 г., б.м. (С
6080).
127. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия и др. Бюст, цивилно облекло, фотографирана с Дора и Харитина
Пееви и др. лица; 4 копия, 9/14, недатирани - [София] (С І 18455).
128. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия и др. Полуръст, цивилно облекло; копие, 4,5/6,5, недатирано (С
6085).
129. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографирана с приятелките
си Харитина и Дора Пееви; оригинал, 13/18, недатиран (С ІІ 6748).
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130. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия и др. Цял ръст, официално облекло, на сватбата си със Богдан
Филов и др. лица; оригинал, 11,5/17 от 1932 г., София (С ІІ 6750).
131. ПЕТЕВА-ФИЛОВА, Евдокия и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографирана с баща си ген.
Васил Петев и др. лица; копие, 5,5/8, недатирано (С 6079).
ген. Васил Петев – баща на Евдокия Петева-Филова
132. ПЕТЕВ, Васил ген. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Дора и Харитина Пееви
и др. лица; копие, 6/8, недатирано (С 6081).
Снимки на приятели на Тодор Боров
Александър Балабанов
133. БАЛАБАНОВ, Александър. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 6/4,5 от 1922 г., Панчарево
(С 6090).
134. БАЛАБАНОВ, Александър. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 9/7, недатиран (С 6124).
135. БАЛАБАНОВ, Александър. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 13,5/8,5, недатиран (С І
18569).
136. БАЛАБАНОВ, Александър. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/8,5, недатиран (С І 18567).
137. БАЛАБАНОВ, Александър. Бюст, цивилно облекло, фотографиран до бюста си, направен от
Андрей Николов; оригинал, 9/14 от [1921], б.м. (С І 18566).
138. БАЛАБАНОВ, Александър. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал с автограф, 14/9 от 1928 г.,
[Калофер] (С І 18418).
139. БАЛАБАНОВ, Александър. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 8,5/5,5 от 1939 г., [София]
(С 6068).
140. БАЛАБАНОВ, Александър. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 6/8,5, недатиран (С 6069).
141. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран със съпругата си Лия и
дъщерите си Бистра и Лили; оригинал, 8,5/13,5 от 1925 г., София (С І 18564).
142. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран със съпругата си Лия и
дъщерите си Лили и Бистра; копие, 10,5/14,5 от 1929 г., София (С І 18568).
143. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран с Тодор Боров и Д. Б.
Митов; копие, 9/13,5 от 1929 г., София (С І 18565).
144. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран като студент в Германия
заедно с Михаил Кръстев; копие, 18/12 от [1899], Берлин (С ІІ 6791).
145. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Полуръст, цивилно облекло; копие, 8/12, недатирано (С І
18396).
146. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Елин Пелин и
др. лица в Драгалевския манастир; копие, 10/14,5 от 1921 г., Драгалевски манастир (С І 18461).
147. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 14/9, недатирано (С І 18462).
148. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, заедно с Елин Пелин; копие, 12/17,5
недатирано (С ІІ 6783).
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149. БАЛАБАНОВ, Александър. Скулптурен бюст; оригинал, 21/16 от 1921 г., София (С V 1701).
150. БАЛАБАНОВ, Александър и др. Бюст, цивилно облекло, заедно с Елин Пелин, Харитина Пеева
и др. лица; копие, 8/12, недатирано (С І 18429).
Елин Пелин
151. ЕЛИН ПЕЛИН. Бюст, цивилно облекло, фотографиран като учител в село Байлово; копие,
18/12,5 от 1896 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 4798).
152. ЕЛИН ПЕЛИН. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 18/13, недатирано; фотограф Никола Ив.
Божинов – София (С ІІ 6791).
153. ЕЛЕН ПЕЛИН. Полуръст, цивилно облекло, фотографиран пред къщата на Гьоте; копие, 13/9
от 1917 г., [Франкфурт на Майн] (С І 18557).
154. ЕЛИН ПЕЛИН. Полуръст, цивилно облекло; копие, 8,5/6, недатирано (С 6123).
155. ЕЛИН ПЕЛИН. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9 от 1918 г.; фотограф Борис Блъсков
– София (С І 18473).
156. ЕЛИН ПЕЛИН. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 12/12,5, недатиран (С ІІ 6783).
157. ЕЛИН ПЕЛИН. Бюст, цивилно облекло; копие, 12,5/8,5, недатирано (С І 18563).
158. ЕЛИН ПЕЛИН. Бюст, цивилно облекло; копие, 12,5/9, недатирано (С І 18560).
159. ЕЛИН ПЕЛИН. Бюст, цивилно облекло; копие, 24/18, недатирано (С V 1703).
160. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Александър Балабанов;
копие, 18/12,5, недатирано; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 6789).
161. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст и цял ръст, цивилно облекло, фотографиран при честване на 70-годишния му юбилей; 2 копия, 18/13 от 1949 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 6788).
162. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Георги Караславов и Добри Немиров на честване 100 години от рождението на Христо Ботев; 2 копия, 9/13 от 1949 г.; фотограф
Никола Ив. Божинов – София (С І 18437).
163. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран на честване 100- години от рождението на Хр. Ботев; копие, 13/18 от 1949 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 6787).
164. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Полуръст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Георги Караславов,
Илия Бешков, Т. Павлов, Елисавета Багряна, Добри Бодуров и др. лица на честване 70-годишния му юбилей; 3 копия, 13/18 от 1949 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 4787).
165. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран с Александър Балабанов; копие,
12/18, недатирано; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 4794).
166. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран като част от делегация от писатели
и художници на посещение в Берлин; копие, 18/13 от 1917 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С
ІІ 6786).
167. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Ал. Балабанов и др.
лице; копие, 12,5/18, [1940]; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 6785).
168. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран сред част от семейството си в
с. Байлово; копие, 12/17,5, [края на 90-те години на ХІХ в.]; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ
6784).
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169. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран пред родната си къща в с. Байлово; оригинал, [1927] (С І 18559).
170. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Цял ръст, цивилно облекло; копие,12/8, недатирано (С І 18561).
171. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран заедно с П. Яворов в Париж; 2
копия, 18/13, 15/10,5, недатирани; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 4791), (С І 18562).
172. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран заедно с Д. Радев, Т. Траянов, Антон
Страшимиров, Сава Огнянов, Велико Йорданов, Добри Немиров, Ник. Михайлов и др. лица на посещение
в Германия; копие, 13/18, недатирано; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 6790).
173. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Цял ръст, цивилно облекло, фотографиран заедно с А. Страшимиров, Т.
Траянов, Д-р Тихов, Велико Йорданов, Д. Немиров пред родната къща на Гьоте във Франкфурт на Майн;
копие, 12,5/18 от 1917 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С ІІ 412).
174. ЕЛИН ПЕЛИН и др. Бюст, цивилно облекло, фотографиран на посещение в Германия; копие,
13/9 от 1917 г.; фотограф Никола Ив. Божинов – София (С І 18558).
175.  ЕЛИН ПЕЛИН.  Цял ръст, цивилно облекло; копие, 18/13, недатирано; фотограф Никола Божинов – София (С ІІ 6949).
акад. Никола Михов
176. МИХОВ, Никола, акад. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 13,5/8,5, недатирано; фото „Изкуство
Рашев“ – София (С І 18466).
177. МИХОВ, Никола, акад. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 9,5/6,5, недатирано (С 6092).
178. МИХОВ, Никола, акад. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 7,5/5, недатиран; фото „Изкуство
Рашев“ – София (С 6088).
179. МИХОВ, Никола, акад. Рисуван портрет; оригинал, 14/8,5, недатиран (С І 18465).
180. МИХОВ, Никола, акад. Вестник „Свобода“, посветен на акад. Н. Михов; 5 копия, 9/14, недатирани, фото „Изкуство Рашев“ – София (С І 18463).
Рада Киркович
181. КИРКОВИЧ, Рада.  Бюст, цивилно облекло; оригинал, 15,5/10 от 1932 г., б.м. (С ІІ 6753).
Боян Пенев
182. ПЕНЕВ, Боян. Бюст, цивилно облекло; печатно копие, 10/6,5, недатирано (С 6087).
Александър Божинов
183. БОЖИНОВ, Александър. Бюст, цивилно облекло; копие, 9/10 от 1924 г., б.м. (С І 18464).
Александър Жендов
184. ЖЕНДОВ, Александър. Бюст, цивилно облекло; 2 копия, 17,5/12,5, недатирани (С ІІ 6793), (С
ІІ 6794).
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Марга Колхоф
185. КОЛХОФ, Марга. Бюст, цивилно облекло; оригинал в рамка, 25/19, недатиран,  Лом (С ІІІ 1809).
Михаил Балабанов – баща на Александър Балабанов
186. БАЛАБАНОВ, Михаил. Цял ръст, цивилно облекло; копие, 18/11,5, недатирано (С ІІ 6792).
Народна библиотека „Кирил и Методий“
187. НБКМ. Строеж на специализираното хранилище; 39 копия, 8,5/12,5, недатирани - София (С
І 18468).
188. НБКМ. Прехвърляне и почистване на част от книжния фонд от Съдебната палата; 18 копия, 8,5/13, недатирани -  София (С І 18470).
189. НБКМ. Изграждане на новата сграда на Библиотеката; 25 копия, 8,5/13, недатирани - София
(С І 18467).
190. НБКМ. Интериор; 2 копия, 8,5/13, недатирани - София (С І 18469).
191. НБКМ. Моменти от строежа на Библиотеката и бомбоубежището; 84 кадъра, 18,5/6, недатирани - София (С ІІ 6754).
Други визуални материали
192. ВЕЙДТ, Конрад. Полуръст, цивилно облекло; оригинал, 13,5/8,5, недатирано; фото „Хани
Шварц“ – Берлин (С І 18442).
193. СМИРНЕНСКИ, Христо. Гробът на поета; 2 копия, 8,5/13, недатирани (С І 18571).
194. СМИРНЕНСКИ, Христо. Полуръст, цивилно облекло; рисувано копие, 12,5/8,5, недатирано (С
І 18572).
195. СМИРНЕНСКИ, Христо и др. Картина; копие, 9/6, недатирано (С 6125).
196. БОТЕВ, Христо. Печатна преса; 3 копия, 12,5/8,5, недатирани; фото „Сияние” – София (С І
18573).
197. БРЕСТОВИЦА, село. Читалището; цв. копие,  7,5/11,5, недатирано (С 6091).
198. ПАНЧАРЕВО. Общ изглед; копие, 9/14, недатирано (С І 18443).
199. РИЛА, планина. Голямото езеро; пощ. карта, 8,5/13,5 от 1928 г.; фото „Гр. Пасков“ – София (С
І 18446).
200. БЪЛГАРСКИ БИТ. Строеж на сграда; оригинал, 9/14, недатиран (С І 18451).
201. СВИЩОВ, гр. Търговската гимназия „Димитър Ценов“; пощ. карта, 9/14, недатирана (С І
18474).
202. НИШ, гр., Сърбия. Съботен пазар; пощ. карта, 9/14, недатирана (С І 18394).
203. ЧЕТА „Христо Ботев” на Митьо Ганев; оригинал,  9/14 от 1924 г., б.м. (С І 18477).
204. НИШ, гр., Сърбия. Джамия; пощ. карта, 14/9, недатирана (С І 18427).
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205. НИШ, гр., Сърбия. Площад „Кайзер Вилхелм“; пощ. карта, 9/14, недатирана (С І 18449).
206. НИШ, гр., Сърбия. Част от града с крепостта, моста над река Нишава и префектурата; пощ.
карта, 9/14, недатирана (С І 18448).
207. ПРИНЦ АВГУСТ ВИЛХЕЛМ и др. Полуръст, военна униформа; оригинал, 14/9, недатиран (С
І 18447).
208. ВИЛХЕЛМ ІІ, кайзер и др. Цял ръст, военна униформа, фотографиран заедно с цар Фердинанд
по време на военен парад в Ниш; пощ. карта, 9/14 от 1916 г. – Ниш (С І 18426).
209. ВИЕНА, Австрия. Читалнята в Националната библиотека; цв. пощ. карта, 9/14, недатирана
(С І 18575).
210. ВИЕНА, Австрия. Зала в Националната библиотека; цв. пощ. карта, 9/14, недатирана (С І
18574).
211. КАСТРО, Лиза. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 8/5,5, недатиран (С 6073).
212. Женско градско ОБЛЕКЛО от началото на ХХ в. Бюст, цивилно облекло; оригинал, 10,5/6,5 от
1916 г.; фотограф Димитър Карастоянов – София (С 6070).
213. Женско градско ОБЛЕКЛО от началото на ХХ в. Бюст, цивилно облекло; оригинал в рамка,
16/10, недатиран (С ІІ 6795).
214. Мъжко градско ОБЛЕКЛО от втората половина на ХХ в. Бюст, цивилно облекло; оригинал,
14/8,5, недатиран; фото „Изкуство Рашев“ – София (С І 18405).
215. Женско градско ОБЛЕКЛО от първата половина на ХХ в. Цял ръст, цивилно облекло; оригинал, 14/9, недатиран (С І 18492).
216. Ученическо женско ОБЛЕКЛО от първата половина на ХХ в.; 2 оригинала, 8/9 и 8,5/12, недатирани (С І 18487).
217. МОСТЪТ Бастай в Саксонска Швейцария; пощ. карта, 14,5/10,5, недатирана, изд. „Алберт
Креб“ – Лайпциг (С І 18472).
218. ЕКСТЕРОР на сграда на Общински съвет; оригинал, 15/24 от 1958 г., б.м. (С V 1702).
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ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ1
Амадей VI а.е. 2504 (л. 66–88)
Ан, Андре а.е. 289
Анастасов, Иван а.е. 291
Анастасов, Л. а.е. 2564
Анастасов, Павел а.е. 292, 293, 3046
Анастасов, Тодор а.е. 294
Анастасова, Миладора а.е. 1398а , 2513 (л. 46–154),
2518, 2534, 2534а
Анастасова, Миладора Стефанова а.е. 2153 ( л. 8–30),
2518 (л. 139–166)
Ангел а.е. 3271
Ангелов, Ангел а.е. 297, 3201
Ангелов, Б. a.e. 1625 (л. 1–23)
Ангелов, Божан а.е. 298, 2503, 2504 (л. 89–125), 3015,
3369
Ангелов, Боньо a.е. 2434
Ангелов, Д. а.е. 2740
Ангелов, Димитър а.е. 356
Ангелов, Димитър, проф. а.е. 2768, 2769, 2770, 2789,
3056, 3083
Ангелов, Иван а.е. 2418 (л. 215–302)
Ангелов, Константин Христов а.е. 2234
Ангелов, Т. а.е. 2775
Ангелова а.е. 2563 (л. 442–573)
Ангелова, А. а.е. 2534а
Ангелова, Мара а.е. 299
Ангелова, Милена а.е. 3033
Ангелова, Петя а.е. 300
Ангелова, Цветана а.е. 301
Ангелушев, Борис а.е. 302, 665, 1857 (л. 34–43), 2039
(л. 42–79), 2508 (л. 6–82), 2824
Ангелушев, Живко а.е. 303
Андреев, Ил. а.е. 304
Андреев, М. а.е. 2968
Андреев, Ст. а.е. 3318 (л.1–18)
Андреева, Русанка a.e. 804
Андрей а.е. 3262
Андрейчин, Георги а.е. 2518 (л. 1–29; 459–518)
Андрейчин, Л., проф. д-р а.е. 2984
Андреков, Б. а.е. 3048, 3068
Андрианова, Радка а.е. 2784, 2787
Андърсън, П. а.е. 3081
Анев, Б. a.e. 1706
Анев, Борис а.е. 305
Анева, В. а.е. 3068
Анка а.е. 3247

Абаджиев, Б. а.е. 3039
Абаджиев, Ганчо а.е. 2963
Абаджиев, М. а.е. 2981
Абаджиев, Марин Спасов а.е. 260
Абазов, Т. a.e. 675 (л. 72–142)
Абдишев, Борис а.е. 261
Абрамович, Якоб a.e. 1671 (л. 32–55)
Аверченко, Аркадий а.е. 2999
Аврамов а.е. 263
Аврамов, А., доц. а.е. 2774, 2776, 2778, 2779, 2780,
2781, 2784, 2786, 2787, 3051
Аврамов, Вл. а.е. 263
Аврамов, Рубен а.е. 252 (л. 316–337)
Аврамов, Рубен Леви а.е. 264
Аврамов, Сп. а.е. 265
Аврамов, Тодор а.е. 266, 267
Аврамова, Йорданка а.е. 2514 (л. 275–297), 2962
Аврамова, Н. а.е. 268
Аврамова, Христина а.е. 269
Агънски, Никола a.е. 2043 (л. 56–101)
Адамов, Й. а.е. 3054
Аджарски, Димитър а.е. 3008
Адрианова-Перетц, Варвара a.e. 1006
Азбелев, С. а.е. 271
Азисов а.е. 272
Азманова а.е. 2928
Айзнер, Паул а.е. 3034
Айнщайн, Арберт a.е. 2429
Аладжем, Оскар М. а.е. 287
Аладжемов, Емил а.е. 3086
Албанска, Лиляна а.е. 279, 484, 663, 1459, 2513 (л.
46–154), 2514 (л. 1–95), 2232
Албанска, М. а.е. 2508 (л. 83–106), 2751
Александров, Васил а.е. 280
Александров, Георги а.е. 281
Александров, Здравко а.е. 282
Александрова а.е. 283
Александрова, Маргарита а.е. 284
Алексеев, Анатолий Д. а.е. 38
Алексиев а.е. 2556
Алексиев, Владислав а.е. 286
Алексиев, М. а.е. 2968
Алексиева а.е. 2568
Алстрьом, Г., доц. а.е. 2773
Алт, Йоханес а.е. 287
Алфаро, Алваро а.е. 288

Цифрите след имената препращат към номера на архивната единица. При обемни архивни единици в
кръгли скоби са добавени листовете, където се споменава съответното име.
1
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Баби, Й. А. а.е. 2556 (л. 1–29)
Бабингер, Франц a.e. 346
Бабреков, Г. а.е. 3114
Багарова, Вятка Е. a.e. 347
Багарова, Събка a.e. 348
Багарова, Събка а.е. 789
Багряна, Елисавета а.е. 349, 674, 1308, 1633 (л. 31–36)
Багрянов, Иван а.е. 3102
Бадев, Йордан а.е. 3002, 3004, 3019, 3025, 3029, 3034,
3036, 3037, 3039, 3047
Баджаров, Д., арх. а.е. 2371
Баев, Христо К. а.е. 350
Байкулеску а.е. 417
Байкулеску, Г. а.е. 42
Байнхауер а.е. 2358
Байракова, Райна а.е. 351
Байрон, лорд а.е. 2473
Бакалов, Георги а.е. 352, 353, 354, 1584, 2036 (л. 76–
98), 2610, 2914, 3008
Бакалов, Стефан а.е. 353
Бакалова, Стефана а.е. 354
Бакалов-Стубел, Йордан а.е. 3121
Бакови а.е. 355
Бакулевски, Ян а.е. 455а
Бакунин а.е. 2320
Бакърджиев, Георги а.е. 2039 (л. 1–23)
Балабанов а.е. 1439
Балабанов, Александър, проф. а.е. 16 (л. 16–33), 24
(л. 18–29), 25, 27, 44, 137, 158, 176, 191, 211, 311,
356 (л. 1–78, 79–144, 145–345), 365, 516 (л. 1–88,
186–247), 528, 623 (л. 67–103, 104–159), 675, 964,
1199 (л. 354–374, 375–389), 1439 (л. 1–36), 1514,
1557, 1633, 1635, 1667 (л. 6–18), 1679, 1730, 1784,
1857 (л. 34–43), 1858, 1941 (л. 1–18), 2100 (л. 166–
190), 2107 (л. 1–25), 2208 (л. 16–25, 26–44), 2239,
2250 (л. 13–27), 2269, 2412, 2418 (л. 1–12, 13–84,
104–109,110–150, 215–302, 303–390, 391–601),
2436, 2504 (л. 66–88), 2514 (л. 298–340), 2515, 2525
(л. 424–496), 2533, 2553 (л. 509–517), 2719, 2730,
2734, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825,
2863, 2888, 2984, 3000, 3002, 3018, 3035, 3121,
3186, 3205, 3227, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269,
3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277,
3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285,
3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293,
3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3301, 3302,
3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310,
3311, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319,
3320, 3321, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329,
3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3338,
3344, 3345, 3347
Балабанов, Боян а.е. 45, 357, 711, 2981, 3107, 3111,
3114, 2300
Балабанов, Константин а.е. 2395
Балабанов, Михаил а.е. 3285
Балабанов, Момчил а.е. 358
Балабанов, Никола а.е. 3 (л. 1–107), 11, 359, 1379,

Анков а.е. 307
Антонов а.е. 309
Антонов Боян а.е. 39
Антонов, Милчо а.е. 2421 ( л. 1–22, 23–48)
Антонов, Никола а.е. 232, 310, 3079
Антонов, проф. а.е. 34
Антонова, Димитрина а.е. 2078, 2524 (л. 1–31)
Апостоловски, Ненчо Стефанов а.е. 311
Априлов, Б. а.е. 1693 (л. 62–75)
Априлов, В. а.е. 1308
Априлова а.е. 2948
Априлова, Надежда а.е. 2534
Арабаджиева, Н. а.е. 2733
Арайс а.е. 52
Аргирив, Ст. а.е. 356 , 454, 2053
Аргирови а.е. 312
Ардити, Саломон И.- а.е. 2434а
Аржентински, Иван а.е. 314
Аржентински, Иван а.е. 2036 (л. 456–520)
Арменкови а.е. 316
Арналди, Филипо а.е. 317
Арнаудов, Ап. Г. а.е. 3284
Арнаудов, Асен а.е. 319
Арнаудов, Илия а.е. 320
Арнаудов, Михаил, проф. а.е. 4 (л. 48–336), 5, 7, 40,
321, 2425, 2500 (л. 1–53), 2512, 2533, 2596, 2728,
2981
Арнаудов, Я. а.е. 322
Арнаудови а.е. 318
Арне, Г. а.е 323
Арсова, Цв. а.е. 2712
Арсова, Цветана а.е. 2960
Ат. Димитров а.е 89
Атанасов а.е 335
Атанасов, Ат. а.е. 2043 (л. 12–31)
Атанасов, Г. Георгиев а.е. 3105
Атанасов, Георги a.e. 336
Атанасов, Д. а.е. 2990
Атанасов, Жечо, доц. а.е. 2755, 2760, 2765, 2767
Атанасов, Л. а.е. 2098, 2564 (л. 351–391), 2598, 2638,
2786, 2787, 2793, 2775, 2777, 2811, 2841, 3033,
3114
Атанасов, Любен a.e. 337, 342, 658
Атанасов, Никола а.е. 41
Атанасов, Петър a.e. 338 , 2435
Атанасов, Славчо a.e. 339, 2274 (л. 23–38)
Атанасов, Я. а.е. 2758
Атанасова а.е. 340
Атанасова, Веселина а.е. 342
Атанасова, Ирина а.е 155
Атанасова, Миладора а.е 341
Ахмедова, Н. Б. а.е. 474а
Ацеа, В. a.e. 343, 2517 (л. 106–154)
Бабаров, Стоян Я. а.е 345
Бабев, Д. а.е 2600, 3050, 3090
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Берберов, Б., проф. а.е. 3130
Берг, д-р. а.е. 1885
Берг, Гунхилд а.е. 817
Берг, Свен-Ерик а.е. 393а
Берков, Н. а.е. 2708
Берков, П. Н. а.е. 2813
Берков, Павел а.е. 48, 393, 117, 393, 395, 2634
Беркова а.е. 3132
Беркова, Марина Георгиевна а.е. 393
Беркова, София Михайловна а.е. 393, 394, 395
Беркопец, Отон а.е 396
Бернар, Роже а.е. 397
Беровски, Кирил Крумов а.е. 398
Берон, П. а.е. 2997
Берут, Б. а.е. 2515 (л. 28–109)
Бетховен, Лудвиг ван а.е. 675
Бехиньова, В. а.е. 2280
Бехиньова, Венцеслава а.е. 399
Бечев, Ив. М. а.е. 400
Бечка, И. а.е. 2517 (л. 307–378)
Бешевич, Пиер а.е. 401
Бешевлиев, Веселин а.е. 346
Бешков а.е. 403, 638, 2677
Бешков, А. а.е. 3373
Бешков, Анастас а.е 402
Бешков, Атанас, проф. а.е. 49, 403
Бешков, Илия а.е. 1425а, 1470, 2039 (л. 42–79)
Бешкови а.е. 552
Билков, Й. а.е. 479
Бинева, Елена а.е. 480, 2232, 2514 (л. 341–416), 2517
(л. 1–18), 2543
Бихан-Фау, М. а.е. 481
Благоев, Димитър а.е. 274, 274а (л. 1–13), 1461, 1822,
2161, 2558 (л. 195–297), 2825, 3367
Благоева, Вела а.е. 1461
Блажев, Блаже а.е. 2561 (л. 199–327)
Блекиброус, Джейн а.е. 2291 (л. 1–21)
Блеха, Карл а.е. 2153 (л. 52–79)
Близнаков, Георги а.е. 482
Бобов а.е. 483
Бобчев, Константин а.е. 405, 484, 2558 (л. 195–297)
Бобчев, Никола а.е. 485, 2439, 3005, 3023
Богачов, Павел М. а.е. 53
Богданов, Иван а.е. 54, 486, 1433, 2644, 2775
Богданов, Цанко 487
Богоев а.е. 2525 (л. 107–130)
Богоров, И. а.е. 2694
Богоявленска, Н. а.е. 3060
Боден а.е. 416г
Боднарски, Богдан С. а.е. 55
Боднарский, Богдан Степанович а.е. 488
Боев, Б., проф. а.е. 3012
Божилов, Божидар а.е. 490, 3117
Божилов, Тодор П. а.е. 491
Божинов, Александър а.е. 56, 2523 (л. 18), 2868а, 3098
Божинов, Драгомир а.е. 492
Божинов, Ил. а.е. 2953

2022, 2437, 2509 (134–205), 3078, 3252, 3272,
3286, 3342, 3343, 3344, 3346
Балабанов, Стоян а.е. 3343, 3349
Балабанов, Христо а.е. 3349
Балабанова, Бистра а.е. 3273, 3283, 3347
Балабанова, К. а.е. 46
Балабанова, Лия а.е. 360, 3338, 3339, 3340
Балабанова-Цолова, Лиляна а.е. 2266, 3186, 3270 (л.
58–101), 3273, 3348
Баласчев, Георги а.е. 362, 2422
Балашев, Вл. а.е. 3137
Балджиева, Вера а.е. 3187
Балев а.е. 2981
Балев, Ст. а.е. 363, 2981, 3353
Балевски, Ангел, акад. а.е. 3206
Балканска, Роза а.е 364
Балканска, Снежана К. а.е. 365
Балкански а.е. 366
Балкански, Ненко а.е. 367
Банков, Николай а.е. 378
Банов, Ив. а.е. 379
Банов, Ст. а.е. 380
Бановски а.е. 381
Баранов, Н. а.е. 2512 (л. 31–101)
Барбалов, Георги а.е. 382
Барбар, Отон а.е. 3022
Барболов, Георги а.е. 2742
Барбюс, Анри а.е. 2053
Барнес, Х. а.е. 2561 (л. 1–198)
Барос, Георги а.е. 383
Барух, Арманд а.е. 384, 2036 (л. 212–294)
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Ганс а.е. 2579
Ганс, Йохан а.е. 661
Ганчев, Лалю а.е. 662
Ганчева а.е. 445, 663
Ганчева, Дора а.е. 18 (40–136), 664, 2534, 2543, 2627,
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Ганчева, Милка а.е. 3342
Ганчева, Надя а.е. 3058
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Гарева, Мария а.е. 1857 (л. 44–60)
Гатев, Симеон а.е. 2418 (л. 215–302)
Гевренова, Мария П. а.е. 665
Геземан, Волфганг а.е. 74, 666
Генадиев, Иван а.е. 667
Генадиев, Павел а.е. 668
Генадиева, Зара а.е. 2940
Генадиева, Люба а.е. 669
Генов, Г. а.е. 2602
Генов, Г. П., проф. а.е. 2992
Генов, Кръстьо а.е. 670, 979
Генов, Кръстьо, проф. д-р а.е. 3033
Генов, М. а.е. 2423, 2424
Генов, Н. а.е. 3302
Генова, Виктория а.е. 3021
Генова, Катя а.е. 670
Генова, М. а.е. 2585
Геновски, д-р а.е. 1205
Геновски, Михаил а.е. 2043 (л. 32–45)
Генчев, Атанас Малинов а.е. 671
Генчев, Димитър а.е. 664
Генчев, Ив. а.е. 2611
Генчев, Константин а.е. 672
Генчев, Николай а.е. 75
Георги, Андрю а.е. 673а
Георгиев, Александър а.е. 674
Георгиев, Борис а.е. 2106
Георгиев, Брайко а.е. 675 (л. 143–217)
Георгиев, Вл., акад. а.е. 676, 2153 (л. 8–30), 2561 (л.
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Георгиев, Владо а.е. 677
Георгиев, Г. а.е. 3109, 3110
Георгиев, Г., д-р а.е. 678
Георгиев, Георги а.е. 679, 2552 (л. 89–180)
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Давидов, Л. а.е. 3298
Дайнов, Ал. а.е. 3079
Далчев, Ат. а.е. 2418 (л. 215–302), 3035
Дамиани, Е. а.е. 2579
Дамянов, Божидар а.е. 81
Дамянов, Георги а.е. 2162
Дамянов, Р. а.е. 2627
Дамянова, Ана-Мария а.е. 516 (л. 186–247)
Данаилов а.е. 728, 2916
Данаилов, Димитър а.е. 729
Данаилов, Любен а.е. 3121
Данаилов, Сл. а.е. 2602, 2615, 2616, 3052
Данев, С. а.е. 2508 (л. 6–82)
Данев, Ст. а.е. 3090
Данкова, Камелия а.е. 2517 (л. 106–154)
Данов, Андрей а.е. 732
Данов, Иван а.е. 431
Данов, Хр. М. а.е. 731
Дановски, Боян а.е. 733, 3383
Дантон, Дж. П. а.е. 2149
Данчев, Ас. а.е. 734
Данчев, Г. а.е. 2961
Данчев, П. а.е. 735
Данчева, Йота а.е. 736
Данчов, Никола Г. а.е. 738
Дараков, Юли а.е. 616
Даржелиев, Марин Ст. а.е. 739
Даржент, Жулиет Л. а.е. 740
Даскалов, А. а.е. 2617
Даскалов, К. а.е. 3345 (л. 1–4)
Даскалова а.е. 741
Дафинов, З. а.е. 2651, 2987
Дафинов, Здравко а.е. 431
Дачев, Георги а.е. 2551 (л. 273–417, 418–481), 2552
(л. 278a–344)
Дачев, Петър а.е. 742
Дебелянов, Димчо а.е. 1633 (л. 37–100, 125–140),
2418 (л. 215–302)
Дебюси, Ф. а.е. 405а
Дедов, Дончо а.е. 3100
Декерс, Херман а.е. 3390
Делавене, Е. а.е. 2597
Делев, Г. а.е. 2550 (л. 113–154, 390–427 )
Делирадев, П. а.е. 742в, 2514 (л. 1–95), 2525 (л. 131–
180, 424–496)
Делчев, Борис а.е. 84, 743, 2841, 3069
Дембовска, М. а.е. 327, 416б, 744, 2638
Демиров, Лютфи а.е. 745
Денев, Борис а.е. 3337
Денев, Дечо Жечев а.е. 2789
Денкоглу, Иван а.е. 1555
Державин, К. Н., проф. а.е. 746
Державин, Н. С. а.е. 85, 623
Державин, Н. С., акад. а.е. 85, 623, 746, 1506 (л. 21–
39)
Десбон, Жорж а.е 153, 2501
Десев, Б. а.е. 2611

Гочева, П. а.е. 2564 (л. 392–438, 439–479)
Гошев, Иван а.е. 704
Грабовски, д-р а.е. 3351
Градинарова, В. Ст. а.е. 706
Грамчев а.е. 157
Грамчев, Ангел а.е. 2566 (л. 69–143)
Гребенарови а.е. 258
Греве, Вилхелм а.е. 3095
Грекова а.е. 707, 1941 (л. 41–50)
Грекова, Люба а.е. 2511 (л. 1–6, 34–108), 2512 (л.
6–23), 2514 (л. 165–274, 275–297, 341–416), 2517
(л. 1–18), 2518 (л. 30–138)
Грен, Ерик а.е. 708
Гривек, Кирил а.е. 79
Григориев, Ю. а.е. 709, 2628
Григоров а.е. 3127
Григоров, А. а.е. 710
Григоров, Кирил а.е. 623 (л. 185–237)
Григоров, Кирил И. а.е. 711
Григоров, М. а.е. 2976, 2977
Григоров, Милко а.е. 712
Григоров, Митко а.е. 713, 2036
Григоров, Румен а.е. 2963
Григорова а.е. 2232
Григорова, В. а.е 715
Григорова, Мара а.е. 675, 1955 (л. 20–36)
Григорова, Тонка а.е. 1694
Григорови, Мария (Мара) и Петър а.е. 716
Грозев, Г. а.е. 2752
Грозев, Геро а.е. 717
Грозков, Ангел а.е. 2902
Гролиер, Ерик а.е. 718
Грудов а.е. 2946
Грундвиг, В. а.е 2597
Групчев, Михаил Н. а.е. 719
Грьонберг, Ленарт а.е. 80, 126, 333, 464, 720
Гудзий, Н., проф. а.е. 3064
Гудовщикова, И. В. а.е. 112, 721
Гунарсон, Гунар а.е. 2502
Гундоров, А. а.е. 1251
Густав, Унга а.е. 722
Гълъбов, Г. а.е. 2556 (л. 323–377), 3043
Гълъбов, К., проф. д-р а.е. 2757, 3008, 3121, 3228
Гълъбови а.е. 723
Гьорнер, Франц а.е. 724
Гьоте, Йохан Волфганг фон а.е. 1915, 2418 (л. 13–84),
2822, 3073
Гюлев, Димитър а.е. 2957
Гюлих, Вилхелм а.е. 415
Гюмюшева, Дора а.е. 1979
Гюров, Адр.– а.е. 726
Гюров, Георг а.е. 2420 (л. 1–78)
Гюрова, Светла а.е. 2098
Давидков, Иван а.е. 727, 2036 (л. 404–455)
Давидов, Г. а.е. 2550 (л. 428–472)
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Деспотова-Цандер, Анастасия а.е. 747
Джагаров, Георги а.е. 86, 748, 2036 (л. 136–174),
2975, 2976, 2978, 2679
Джамбов, П. а.е. 2534а
Джамбов, Христо а.е. 1973, 2518 (л. 139–166)
Джейхан, Вацлав а.е. 2519 (л. 52–60)
Джеров, Никола а.е. 749, 750
Джидров а.е. 290
Джонсън, Ал. а.е. 1199 (л. 354–374)
Джордж VI, крал а.е. 1366, 1754
Джорджевич, сръбски журналист а.е. 2507 (л. 58–59)
Джорджи, Андрю а.е. 2093 (л. 56–79)
Джуджев а.е. 751
Джуджева, П. а.е. 87, 752, 2507 (л. 6–7)
Дзивгов а.е. 753
Диаманди, Славка а.е. 754
Дикенман а.е. 755
Диков, Цочо а.е. 1936
Дикова, Мара а.е. 756
Дилевски, Н. а.е. 757
Дилков, Борис а.е. 3105, 3114
Дилов, Ив. а.е. 758
Диманов, Ненчо а.е. 759
Димитракев, Ангел а.е. 760
Димитров а.е. 3334 (л. 1–18)
Димитров, Илчо, проф. а.е. 18 (л. 40–136)
Димитров, Антон а.е. 2100 (л. 134–165)
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403), 2161, 2516 (л. 76–118), 2517 (л. 247–306),
2559 (л. 1–240, 351–541), 2880, 3116
Димитров, Д. П. а.е.764, 2523 (л. 25)
Димитров, Димитър Райков а.е. 765
Димитров, Димитър Харалампиев а.е. 766
Димитров, Йордан Савов а.е. 767
Димитров, Марин Василев а.е. 768
Димитров, Михаил, проф. а.е. 90, 595, 769, 2518 (л.
519–620), 2533, 2939, 2945, 2948, 2950, 2951, 2952,
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Димитров, Н. а.е. 770
Димитров, Петър а.е. 771
Димитров, Светлозар а.е. 2442а
Димитров, Стефан а.е. 772
Димитров, Т. а.е. 2442б				
Димитров, Тодор а.е. 2709
Димитров, Трайко а.е. 773
Димитров, Хр. а.е. 2963
Димитров, Христо а.е. 774
Димитрова, Блага а.е. 91, 516 (89–185, 186–247), 775,
1506, 1693, 1924, 3128, 3143
Димитрова, Емилия а.е. 2763
Димитрова, Люба Милкова а.е. 113
Димитрова, Невена а.е. 776
Димитрова, Роза а.е. 2519 (л. 112–139)
Димитрови а.е. 3291
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Димова, Мария а.е. 1617
Димови, Ив. а.е. 781
Димчева, Димка а.е. 405
Димчевска, Маргарита а.е. 2511 (л. 10–33, 34–108),
2512 (л. 203–254, 255–285), 2517 (л. 224–246),
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Димчевски, Цвятко а.е. 2209
Динев, К. а.е. 3008
Динева, Ю. а.е. 2733
Динеков, Петър а.е. 591а
Динеков, Петър, проф. а.е. 762, 782, 1473, 2515 (л.
1–27), 2517 (л. 106–154), 2719, 2728, 2730, 2778,
2811, 2830, 2984, 2988, 3039, 3072
Динов, Лалю Ненов а.е. 2954
Динова-Русева, Вера, проф. а.е. 3080
Динова, Мария а.е. 1382
Дипчикова, Александра а.е. 18 (40–136)
Дитрих а.е. 787
Дитрих, Ото а.е. 2509 (л. 268–280)
Дишков, Ник. а.е. 2955
Дмитриевна, Вера а.е. 144
Добрев, Георги а.е. 788, 2522, 2525 (л. 313а–313о,
316–337), 2540, 2546, 2547, 2553 (л. 416–461),
2562 (л. 114–181), 2585, 2643, 2709, 2739, 2973
Добрев, Георги Михайлов а.е. 157
Добрев, Д. а.е. 789, 789а, 2981
Добрев, Добри а.е. 2039 (л. 24–41)
Добрев, Иван а.е 789б
Добрев, Милчо а.е. 3002
Добрев, Ст. а.е 789в, 3244
Добрев, Чавдар а.е. 3012
Добрева, Г. а.е. 2968
Добрева, Мариана а.е. 789г
Добрева, Стела а.е. 363, 790, 2511 (л. 10–33)
Добринов, Ал. а.е. 790в, 3030
Добринов, Александър а.е. 790в
Добринов, В. а.е. 1659
Доброволски, д-р а.е. 19 (л. 7–27)
Доброславски, Тр. а.е. 2525 (л. 316–337)
Доде, Алфонс а.е. 2880
Дойнов, Николай а.е. 3021
Дойчев, Брайко а.е. 791б
Дойчев, Любомир а.е. 2963
Дойчев, Стефан а.е. 791б
Долапчиев, Благовест а.е. 792а
Долапчиев, Теодор Г. а.е. 792б
Долев, Пею а.е. 792в
Долинский, Н. В. а.е. 793
Домусчиев, А. а.е. 2981
Дона а.е. 3220
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Дюлгеров, Н. а.е. 848
Дюпети, Д. а.е. 849
Дюрел, Жаклин, д-р а.е. 19 (л. 35–41)
Дюрович, Л. а.е. 2708
Дюстабанова, Женя а.е. 2524 (л. 1–31)

Донев, Бочо а.е. 796а
Донев, Пею а.е. 797
Донев, Сава а.е. 3379
Донка а.е. 3148
Донков а.е. 18 (л. 1–22)
Дончев, Антон а.е. 1654, 3390
Дончев, Генко а.е. 797а
Дончев, К. а.е. 3391
Дончев, Любомир а.е. 798
Дончев, Николай а.е. 798а, 2418 (л. 215–302), 2504 (л.
66–88), 2600, 2610, 2642, 3004, 3041
Дончева, Дана а.е. 797a
Дончева, Ел. а.е. 2987
Дончева, Кети Ц. а.е. 798б
Дончева, Л. а.е. 2750
Дора а.е. 2484
Дора Габе а.е. 648
Дорев, Н. а.е. 3292
Дорич, Александър а.е. 955
Достоевски, Фьодор а.е. 433, 1228, 2418 (л. 110–150,
151–214), 2696, 2724
Дочев, Цако а.е. 798г
Дочева, Лиляна а.е. 787а
Драганов, П. а.е. 2134
Драганов, Ст. а.е. 799, 3107
Драгиев а.е. 2613
Драгов, Крушо а.е. 800
Драгова, Анна Пъдева а.е. 801, 3149
Драгоев, П. а.е. 3117
Дражев, Николай В. а.е. 803
Драката, Юрданка Ст. а.е. 2330
Драмалиев, Кирил а.е. 804
Драпер, Уилям Х. а.е. 805
Дрианов, Петър а.е. 809
Дринов, Людмил С. а.е. 2880
Дринов, Марин а.е. 1280, 1308, 3111
Друмев, В. а.е. 2936 (л. 224–228)
Дрътина, Яр. а.е. 94, 423, 810, 2597
Дубе, Вернер а.е. 839
Дубичин, Кирил Зах. а.е. 840
Дувис, Ф. Донкер а.е. 846а
Дудеков, Никола а.е. 841
Дуйчев, Иван, проф. а.е. 95, 121, 842 (л. 32–71), 1646,
1693 (л. 1–27), 2488, 2517 (л. 224–246), 2667, 2738,
2741, 2811, 3099, 3358
Дуйчева, Елена а.е. 842
Дуков а.е. 3311
Дулянова, Танка Димитрова а.е. 2131
Думанов, Петър а.е. 843, 3266
Дучевич, Весела а.е. 844
Дучевич, Мери Хр. а.е. 845
Душанов, Ал.– а.е. 846
Душева, М. а.е. 2681
Душков, Атанас а.е. 2036 (л. 212–294)
Душкова а.е. 1973
Дъбов а.е. 96
Дюлгеров а.е. 623

Еванс, Лутер а.е. 2065, 2337
Евтимов, Евтим а.е. 852, 2036 (л. 295–300, 301–403,
456–520)
Евтимов, Любен а.е. 1838
Евънс, Лутер а.е. 97
Еди, Хариет а.е 2518 (л. 459–518)
Ежков, Кирил а.е. 98, 855, 2143 (л. 52–76)
Езерска, А. а.е. 2558 (л. 151–194), 2559 (л. 1–240)
Елевтеров, Стефан а.е. 3012
Елеонора, българска царица а.е. 2103
Елиев, Йосиф Ис. а.е. 858
Елин Пелин а.е. 24 (л. 18–29), 98а, 176, 77, 151а, 247,
291, 375, 597, 640, 656, 668, 670, 952, 1236, 1308,
1487, 1633 (л. 125–140), 1650, 1654, 1667, 1786 (л.
7–17), 1787, 1828, 1857 (л. 17–33), 1955 (л. 56–70),
1973, 859, 2036, 2124 (л. 19–31), 2418 (л. 104–109),
2239, 2293, 2300, 2347, 2360, 2367, 2418, 2419,
2517 (л. 155–223), 2520 (л. 1–108), 2533, 2566 (л.
273–374), 2569, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849,
2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857,
2858, 2859, 2860, 2861, 2863, 2864, 2865, 2866,
2867, 2868, 2868а, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873,
2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881,
2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889,
2890, 2981, 3002, 3294, 3295, 3303, 3352, 3353, 3361
Елияс, Ел., майор а.е. 2968
Елмазова, Н. а.е. 2615
Емануилов, Аспарух а.е. 860, 2932
Енблин, Вернер а.е. 862
Енгелс, Фридрих 237
Ендрик, Пол а.е. 2516 (л. 1–45)
Енев, Михаил Петко а.е. 861
Енчев, Ив. а.е. 2994
Енчев, Ил. а.е. 2981
Ерберг а.е. 1818
Еренбург, Иля а.е. 3021
Ерол, Иво а.е. 454
Есенин, Сергей а.е. 2321
Ефремин, А. а.е. 3026
Ешер, Херман а.е. 3117
Ешков, Кирил а.е. 2143
Жалов, Никола а.е. 867
Жейков, П. К. а.е. 869
Жеков, Недю а.е. 2060
Желева, Цеца а.е. 636
Желева-Йончева, Цветана а.е. 870, 2518 (л. 327–458),
2534, 2541, 2562 (л. 114–181), 2564 (л. 392–438),
2593 (л. 157–194), 2660, 3299
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Жендов а.е. 2507 (л. 3–5)
Жендов, Александър а.е. 31, 300, 871, 2039, 3051,
3098, 3150
Жендов, Матвей а.е. 872
Женя а.е. 2939, 2963
Жечев, Тончо а.е. 99, 979, 1924
Живков, Георги а.е. 1461
Живков, Ж. а.е. 2528 (л. 355–611), 2764
Живков, Тодор а.е.100, 357, 874, 2107 (л. 73–82),
2975, 3105, 3114, 3375
Живкова, Людмила а.е. 2522
Жиро-Манген, М. а.е. 2758
Жорес, Жан а.е. 2250 (л. 40–54)

Злиднев, Виталий Иванович а.е. 893
Змеев, Рачо а.е. 894
Зографов, Б. а.е. 2614, 3295
Зойберлих, д-р а.е. 2766
Зомерфелд, В. П. а.е. 104
Зотова, Кремена а.е. 897, 2534
Зундел, Ролф а.е. 3082
Ибсен, Хенрик а.е. 2822
Иван [Тодоров] а.е. 3175
Иванов а.е. 116, 2519 (л. 96–111), 3026, 3275
Иванов (Йотов), Петър а.е. 914
Иванов, Ангел Ив. а.е. 903
Иванов, Б., доц. а.е. 2776
Иванов, Борис а.е. 904, 1219, 3035
Иванов, Васил а.е. 2418 (л. 215–302, 303–390), 2945
Иванов, Вичо а.е. 577, 905
Иванов, Димитри Дмитриевич а.е. 105
Иванов, Димитър а.е. 2418 (л. 215–302)
Иванов, Дмитри Дмитриевич а.е. 906
Иванов, Е. а.е. 2500
Иванов, Иван а.е. 907
Иванов, Иваница а.е. 908
Иванов, Иваница А. а.е. 922
Иванов, Йордан а.е. 923, 3004
Иванов, Йордан, проф. а.е. 2422
Иванов, Кольо а.е. 2640
Иванов, Л. а.е. 909
Иванов, М. а.е. 3116
Иванов, Нейко а.е. 910
Иванов, Никола а.е. 200, 911
Иванов, Николай а.е. 2553 (л. 493–502)
Иванов, Ничо а.е. 2730
Иванов, П. а.е. 2805
Иванов, П. а.е. 2936 (л. 85–94)
Иванов, Петър а.е. 159, 912, 913, 2525 (л. 314–315)
Иванов, Сава а.е. 1807
Иванов, Т. а.е. 915
Иванов, Теофил а.е. 2787
Иванов, Тр. а.е. 2981
Иванов, Хр. а.е. 916, 2725
Иванов, Цвети а.е. 3039
Иванова, Димитрина а.е. 1218, 3121
Иванова, Екатерина а.е. 515, 917
Иванова, Елисавета-Летисия а.е. 3296
Иванова, К. а.е. 918
Иванова, Лили а.е. 1690 (л. 33–48)
Иванова, Надя К. а.е. 920
Иванова, Татяна а.е. 921
Иванова-Каранова, Л.– а.е 919
Иванова-Сарафова, Екатерина а.е. 2534, 2541, 2563
(л. 442–573)
Иванович, Алексей а.е. 106
Иванович, Виталий а.е. 158
Иванушич, Милутин а.е. 107, 434б, 924
Иванчев а.е. 108, 156, 437в, 450, 550, 2772

Завада, Вилем а.е 875
Загоров, Т. а.е. 2733
Загорски, Иван Т. а.е. 876
Загорчева, Снежа а.е. 877
Заимов, Димо Д. а.е. 30
Заимов, Йордан а.е. 274, 1506 (л. 84–132)
Заимовски а.е. 1786 (л. 1–6)
Заммерфелд, В. П. а.е. 878
Замфиров, Емил Д. а.е. 879
Занде, Йохан а.е. 817
Запрянов, Тодор а.е. 2508 (л. 6–82)
Зарев, Пантелей а.е. 880, 929, 2036 (л. 175–211, 212–
294), 2556 (л. 30–67), 2789, 2984
Захари а.е. 3191
Захариев а.е. 101
Захариев, Борис Ал. а.е. 882
Захариев, Борис В. а.е. 883
Захариев, В. а.е. 3043
Захариев, Васил а.е. 884
Захариев, Йордан а.е. 885
Захариев, Луко а.е. 886, 2685, 2841
Захариев, Ст. а.е. 3268
Здравков а.е. 2944
Здравков, М. а.е. 2519 (л. 612–625)
Зелински, К. а.е. 3065
Зидаров, К. а.е. 2704
Зидаров, Камен а.е. 888
Зидаров, Николай а.е. 2036 (л. 301–403, 548–557)
Зилбер, Люба Костова а.е. 889
Зилберщейн, Исак а.е. 2036 (л. 548–557)
Зихерл, Борис а.е. 1763
Златанов, Любен а.е. 891
Златарева а.е. 1732
Златарева, Койка а.е. 3156
Златарева, М. а.е. 3115
Златаров, Наум а.е. 3345 (л. 1–4)
Златаров, проф. д-р Асен а.е. 1218, 2304, 2429, 2993,
3000, 3013, 3121
Златев, Е. а.е. 2551 (л. 80–96)
Златев, Т. а.е. 2431
Златева, Марианна а.е. 892
Златков, Др. а.е. 3110
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Иванчев, Г. а.е. 2551 (л. 482–565)
Иванчев, Д., д-р а.е. 156, 925, 1739, 2512 (л. 203–254),
2513 (л. 46–154), 2517 (л. 307–378), 2533, 2534,
2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2543а, 2547, 2549,
2550 (л. 428–472), 2552 (л. 1–88), 2553 (л. 1–159,
160–231, 232–304a, 364–415), 2555(л. 1–29), 2570,
2588, 2589, 2590, 2591, 2593(л. 157–194), 2617,
3130, 3153
Иванчов, Д. а.е. 2525 (л. 313а–313о)
Иванчовски а.е. 926
Игнатиевски, Симеон а.е. 927
Игнатов, Величко а.е. 3258
Изерски, Кюнцел а.е. 3351
Измирлиев а.е. 1642
Измирлиев, Антон Д. а.е. 2962
Измирлиев, Веселин а.е. 957
Измирлиев, Д. а.е. 1786 (л. 1–6)
Измирлиев, Тома а.е. 958, 2036 (л. 175–211), 2705,
2913, 2916
Измирлиева а.е. 959, 2742
Измирлиева, Люба Томова а.е. 960
Измирлиева, Надежда Иванова а.е. 2914, 2960, 2963,
2965
Икономов а.е. 110, 423, 450, 893 (л. 1–49), 932, 2500,
2583, 2621, 2766
Икономов, Иван а.е. 961
Икономов, Пенчо а.е. 962
Икономов, Ст. а.е. 1203, 2544, 2559 (л. 241–350)
Икономова а.е. 963
Икономова, Д. а.е. 3015
Икономова, Диана а.е. 18 (л. 4–136), 964
Икономова, Ж. а.е. 2715
Икономови а.е. 2061
Илиев, Ненчо а.е. 2863
Илиев, Димитър а.е. 967
Илиев, Илия а.е. 968, 3276, 3297
Илиев, Л. а.е. 2740, 2795
Илиев, Петър, ген. а.е. 969, 251 (л. 28–109, 110–172)
Илиев, Трифон а.е. 970
Илиев, Хр. а.е. 2974
Илиева, Анастасия а.е. 500
Илиева, Райна а.е. 2798
Илиевски, П. а.е. 3267
Илков, Ал. а.е. 2421, 3222
Илчев, Стефан а.е. 974
Иналджък, Халил а.е. 2508 (л. 83–106)
Ингеборг, Ш. а.е. 975, 1544
Инджов, Никола а.е. 2036 (л. 456–520)
Иречек, К. а.е. 3021
Истатков, Цонко а.е 1048
Истилианов, К. а.е. 3110
Иширков, А., проф. а.е. 2500 (л. 54–68), 2993, 3000

Йованович, Слободан а.е. 1049
Йовков, Йордан а.е. 548, 1633 (л. 27–100), 2036, 2095
(л. 108–116)
Йовов, Т. а.е. 3006
Йовович-Ковачевска а.е. 3300
Йонков а.е. 1965
Йонков, Д. а.е. 1050
Йонков, М. а.е. 1051
Йонкова, П. а.е. 2585
Йончев, А. а.е. 1052
Йончев, Иван а.е. 1053
Йончев, Славчо а.е. 2407
Йончев, Т. а.е. 2614
Йончева, Ненка а.е. 1381
Йончева, Цветана а.е. 1054
Йорданов, акад. а.е. 2093 (л. 56–79)
Йорданов, Велико а.е. 1057, 2504 (л. 89–125), 2520 (л.
539–725), 2991, 3015, 3350, 3368
Йорданов, Георги а.е. 526, 1058
Йорданов, Д. а.е. 2747, 2748, 2750, 2752, 2754, 2755
Йорданов, Даки, акад. а.е. 2153 (л. 8–30), 2766, 2972
Йорданов, Иван а.е. 2525 (л. 338а-т–394)
Йорданов, Крум а.е. 2418 (л. 215–302)
Йорданов, Петко а.е. 265
Йорданов, Петър а.е. 3025
Йорданов, Радко а.е. 1059
Йорданов, Ст. а.е. 2733
Йорданов, Христо а.е. 3012
Йорданова, Мария Наумова а.е. 234
Йорданова, Сара а.е. 1060
Йорис, Форщиус а.е. 2190
Йосиф, Бернард а.е. 1062
Йосифов, Веселин а.е. 114, 1063, 3128
Йосифова, Бригита а.е. 2640, 3044
Йотов а.е. 116
Йотов, Йосиф а.е. 2942
Йотов, Йото а.е. 1064, 2763
Йотова, Ив. а.е. 612
Йотюкен, Аднан а.е. 2508 (л. 6–82)
Йоцов, Борис, проф. а.е. 1443, 2504 (л. 66–88), 2580
Йоцов, П. а.е. 1065
Йънгблът, Михаел а.е. 3082
Кабрда, Йозеф а.е. 1066, 1506 (л. 84–132), 3357
Кавалджиев а.е. 2946
Каварналиев, Христо а.е. 1067
Каданов, проф. Д. а.е. 3099
Кадънкова, М. а.е. 484, 1068, 1069, 1800 2512 (л. 203–
254), 2801
Кадънкова-Радославова, М. а.е 2561 (л. 328–49)
Кадънкови а.е. 1070
Казанджиев, М., проф. а.е. 3143
Казанджиев, Сп., акад. а.е. 2951, 2969, 3228
Казанджиев, Хр. а.е. 1071
Казански, Рачо а.е. 1072
Казасов, Димо а.е. 117, 675, 1073, 1957 (л. 1–6), 2362,

Йенсен, Алфред а.е. 2519 (л. 230–401)
Йоанна Българска а.е. 2504(л. 66–88)
Йобору Магда а.е. 426
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2423, 2508 (л. 6–82), 2511 (л. 109–179), 2514 (л.
121–164), 2517 (л. 1–18, 155–223), 2520 (л. 539–
725), 2629, 2945, 3033, 3058, 3228, 3389, 3391
Казасов, Ил. а.е. 2586
Казасови а.е. 1074
Кайнаров, С. 118, 129
Кайнаров, Стоян а.е. 118, 129, 1075, 2516 (л. 46–75,
76–118), 2519 (л. 1–12, 140–175, 176–196)
Кайнарова а.е. 1076, 2107 (л. 83–93), 2143 (л. 37–51,
121–148)
Кайнарова, Мария а.е. 119, 1690, 1990, 2775, 2936 (л.
209–218)
Кайнарови а.е. 2519 (л. 13–38)
Кайнилов, Стоян а.е. 120
Кайряков, Никола а.е. 1077
Калайджиев, Стефан а.е. 1078
Калайджиева, Константинка а.е. 140, 2183 (л. 16–36),
2513 (л. 46–154), 2520 (л. 154–232), 2522, 2524 (л.
1–31, 170–201), 2553 (л. 462–492), 2564 (л. 182–
211, 321–350, 392–438, 439–479), 2565 (л. 1–99),
2652, 2734, 2776, 2973
Калбе, Е. а.е. 1079
Калев, Илия а.е. 348, 1080
Калина Малина а.е 1081, 3151
Калинин а.е. 2515 (л. 173–192)
Калинов, Димитър а.е. 1083
Калинов, К. а.е. 92
Калинови а.е. 1084
Калиноя, К. а.е. 2525 (л. 107–130)
Калоферов, Недко а.е. 3298
Калпакчиев, Стефан а.е. 1085
Калтофен, Р. а.е. 1086
Калфов, Дамян а.е. 1308
Калчев, Камен а.е. 1308
Калчев, Ц. а.е. 2997
Калянджиев а.е. 2130
Калянджиев, проф. Цани а.е. 2163
Камбуров а.е. 1088
Камбуров, Иван а.е. 1218, 2418 (л. 303–390), 2422, 3121
Камбуров, Св. а.е. 2992
Каменов, Евгений а.е. 1089
Каменов, Страхил а.е. 21 (л. 1–21), 121, 1090, 1091,
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1512, 1702,
2100 (л. 376–397), 3277, 3390
Каменова, Ана а.е. 2036 (л. 16–32)
Камерани-Теодорова, Мара а.е. 2079
Каназирев, В. а.е. 1098
Каналето, Джовани а.е. 256
Канети, Елиас а.е. 516 (л. 89–185)
Кант, Имануел а.е. 231, 2124 (л. 32–47)
Кантарев, К. а.е. 1101
Капитанов, Апостол а.е. 1099
Капитанов, Христо а.е. 1100, 3049
Карабашев, д-р Н. а.е. 2939
Карабашев, Кирил а.е. 2418 (л. 303–390), 2422
Каравелов, Л. а.е. 2036 (л. 212–294, 548–557), 2499,
2558 (л. 151–194), 3154

Каравелова, Екатерина а.е. 1218
Каравелова, Койка а.е. 1103
Каравелова, Лора а.е. 239
Карагушев а.е. 1104
Карадашев, Кир. а.е. 1105
Караджова-Попова, Марина а.е. 1744
Карайовов, Т. а.е. 3091
Каракова, Л. а.е. 2520 (л. 539–725)
Каракостов, Стефан а.е. 1107, 2514 (л.96–120), 2732,
3045, 3047, 3052, 3054
Каралийчев, А. а.е. 1108, 3038
Каралийчева, В.– а.е. 1109
Караман, Петру а.е. 1110
Караминков, Хр. а.е. 2508 (л. 6–82)
Каранджов, Димитър а.е. 1111
Каранова, Л. а.е. 71, 116, 444, 1112, 2518 (л. 519–620),
2520 (л. 539–725)
Каранфилов, Ефрен а.е. 1113
Караславов а.е. 2517 (л. 379–465)
Караславов, Георги а.е. 123, 541 (л. 1–63), 1114, 2036
(л. 51–75), 2325, 2517 (л. 379–465), 2563 (л. 442–
573), 2914, 2933, 2963, 3093, 3100, 3391
Караславов, Слав а.е 1115, 2036 (л. 175–211)
Караславова, Яна а.е. 1116
Караславови а.е. 1116, 1117
Караханов-Севарски, Асен а.е. 2003
Карджови а.е. 1106
Каролев, Борис а.е. 3079
Карпаров, д-р Ал. а.е. 3035
Каруцин, К. а.е. 1118, 3060
Карч, Джон а.е. 124
Карч, Йохан а.е. 1119
Карчев, П. а.е. 1120, 2423
Катерински, А. а.е. 1127
Катерински, А. Ив. а.е. 3008
Кафтанджиев, Н. а.е. 1129, 2557 ( л. 33–91, 92–188),
2638
Кацаров а.е. 125
Кацаров, Гавриил а.е. 1130, 2533, 2560 (л. 388–434),
2993, 3127
Кацаров, Д. а.е. 1131, 1132, 1133, 2490
Кацаров, Константин а.е. 311, 516 (л. 89–185)
Кацарови, Н. а.е. 1133
Квартирников а.е. 1740
Кейпеш, Гейза а.е. 2941
Кепов, Б. а.е. 2941
Кепов, Иван а.е. 2520 (л. 1–108)
Кертева, Василка а.е. 1135
Кйелберг а.е. 128
Килберг, Ф. а.е. 1137
Кинг, Ал. а.е. 2652
Кенеди, Джон а.е. 1199 (л. 596–616, 636–640)
Кинкел, Мара а.е. 3049
Кинтишев, Ст. а.е. 1138, 2100 (л. 338–358), 3261
Кинтишев, Цв. а.е. 1139
Кинтишева, Р. а.е. 1140
Киплинг, Риърд а.е. 664
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Кирил, архим. a.e. 2466a
Кирил, патриарх български а.е. 127, 1142, 3062, 3385
Кирил, принц Сакс-Кобург и Гота а.е. 2514 (л. 275–
297)
Кирилов, Ив. а.е. 1218
Киркегаард, Пребен а.е. 126
Кирков, Г. а.е. 291, 2684
Кирков, Евстати а.е. 1143
Киркова а.е. 411а, 464
Киркова, Т. а.е. 1143, 2520 (л. 539–725), 2537, 2538
(л. 1–233), 2541, 2544, 2562 (л. 1–113), 2769, 2930
Киркови а.е. 1143
Кирмидчиев, Николай а.е. 1144
Кирмикчиев, Иван а.е. 3380
Кирмикчиева, Веска, д-р а.е. 3233
Киров, Д. а.е. 98а
Киров, Димитър а.е. 920
Киров, Митко а.е. 1145
Киров, Ст. а.е. 1146
Кирова, Елена а.е. 159, 382, 423 (л. 88–168), 1147,
2143 (л. 37–51, 121–148), 2520 (л. 109–153), 2645,
2739, 2747, 2756, 2757, 2759, 2761, 2772, 2775,
2776, 2779, 2784, 2787, 2789, 2795, 2930, 2936 (л.
95–192), 2973
Кирова, Пенка а.е. 1141
Киряков, Янко а.е. 127а
Киселинов, Г. а.е. 2606
Кисов, д-р а.е. 3183
Китова а.е. 1148
Китова, Вера а.е. 2518 (л. 519–620)
Китраянов а.е. 1149
Кицов а.е. 1150
Клайн, Борис, д.р а.е. 19 (л. 7–27)
Кларк, Джеймс а.е. 1151, 1152
Клебер, Тьонес а.е. 464
Клеберг, Т. а.е. 129
Клеберг, Тьонес а.е. 1153
Климент Охридски а.е. 2153 (л. 31–51)
Клинчарова, Костадинка а.е. 2551 (л. 482–565)
Клуг, Линдън а.е. 1159, 1160
Книголюбов, Ф. (Васил Клисанов) а.е. 2502
Кнутсон, Кнут а.е. 424, 1179, 1610, 2516 (л. 46–75)
Ковач, Мате а.е. 1180
Ковачев а.е. 1957 (л. 7–19), 3114
Ковачев, Асен а.е. 1181
Ковачев, М. а.е. 3062
Ковачев, Михаил (Мишо Драгалевски) а.е. 17 (л. 62–
67), 3385
Ковачев, Мишо а.е. 1510
Кодов, Христо, проф. а.е. 2428
Коев, Здравко а.е. 1949 (л. 1–13)
Коев, К. а.е. 2938
Коева, Маргарита а.е. 1182
Коева, Р. а.е. 1183
Коен, Леон а.е. 1184
Кожухаров а.е. 2418 (л. 104–109)
Кожухаров, Ил., министър а.е. 3237

Козарева, Ивана а.е. 2949
Козаров, Т. а.е. 1186
Койчев, Ст. а.е. 1191
Коларов, Васил а.е. 541, 1524 (л. 75–145, 2305, 2520,
2524, 2684, 3363
Коларов, Ст. а.е. 3012
Коларова, Елена а.е. 405
Коларова, М. а.е. 1192
Коларова, Надежда а.е. 2511 (л. 1–6)
Колев, Б. а.е. 1194, 2418 (л. 303–390)
Колева, Стойна а.е. 2798
Коломийцев, Ц. а.е. 2998
Колушева, Анна а.е. 1198
Колхоф, Маргарете а.е. 130, 227, 588, 617, 1199, 1439
(л. 1–36), 1656, 2104 (л. 43–71, 72–101), 2312,
2322, 2556 (л. 265–300), 3134, 3246, 3301
Кольо а.е 3155
Командич, Слободан а.е. 1201
Комаров а.е. 2515 (л. 173–192)
Комитски, Ив. а.е. 3063
Кондаков, И. а.е. 1276
Кондарев, Никола а.е. 1277, 2937, 2947, 3102
Кондураки а.е. 132
Константин Велики а.е. 1278
Константинеску, А. а.е. 133
Константинеску, А. а.е. 1280, 1281
Константинеску, П. а.е. 132
Константинов а.е. 1824
Константинов, К. а.е. 2933
Константинов, Алеко а.е. 1282, 1469, 2035, 2831
Константинов, Георги а.е. 1283, 2036 (л. 456–520,
521–547), 2355, 2425, 2604, 2866, 2883, 3032, 3049
Константинов, Константин а.е. 2036 (л. 16–32)
Константинов, Л. а.е. 134
Константинов, П. а.е. 2739, 2752
Константинов, Сандо а.е. 3390
Консулов, проф. а.е. 3052
Консулова- Вазова, Елисавета а.е. 2039 (л. 1–23)
Конфино, Йосиф а.е. 1284
Копержински, К. а.е. 2610
Коровин, Ф. а.е. 1287
Коровин, Ф. И. а.е. 135
Корчев, Димо а.е. 98а
Косев, Димитър, акад. а.е. 1288, 2738, 2771, 2774,
2778, 2781
Косев, Йордан а.е. 1289
Костадинова, Лаура а.е. 1291
Косталевски, М. а.е. 2534а
Костантинов, Георги а.е. 2036
Костильов а.е. 1786 (л. 1–6)
Костов а.е. 963
Костов, Д. а.е. 1292, 2938
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Минчев, Хр. а.е. 1481, 3080
Минчева, Ц. а.е. 3306
Минчеви а.е. 3307
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Митко а.е. 3308
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2491а, 2528а, 3046, 3056
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3062
Михайлов, Борис а.е. 3381
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Михайлов, Н. а.е. 3139
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Михайлова, Искра а.е. 423 (л. 88–168), 953, 1498,
1502, 2555 (л. 1–29), 2561 (л. 199–327), 2562 (л.
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1961 (л. 1–15, 16–29), 1964 (л. 1–7), 2107 (л. 1–25),
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Миятев, Петър, проф. а.е. 405, 1509
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Младенов, Стефан, проф. а.е. 4 (л. 48–336), 5, 2423,
2428, 2467
Младенов, Ц. а.е. 2644
Мокрев, Ст. а.е. 2741
Моллов, Иван а.е. 1264
Моллов, Константин а.е. 1513
Моллов, Янаки а.е. 16
Моллова, Юлия a.e 1513
Молотов, В. а.е. 2515 (л. 28–109)
Монако, Марио дел а.е. 1199 (л. 518–541)
Монева, Л. а.е. 1514
Монева, Лиляна а.е. 516
Монеджикова, А. а.е. 1515, 2516 (л. 1–45)
Монова, Н. а.е. 1516
Москов, Моско a.e. 1517
Моуха, А. а.е. 2623
Мочалов, В. а.е. 2952
Мочулский, Константин Василиевич a.e. 1518
Мошев, И. a.e. 1519
Мун, Ралф а.е. 2582
Муратов, Александър а.е. 3056
Мусаков а.е. 1534
Мусаков, Владимир а.е. 1535
Мусаков, Христо а.е. 1536, 1537
Мусевич-Бориков а.е. 2377
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Мутафов, Константин а.е 2511 (л. 34–108), 2514 (л.
96–120)
Мутафов, Чавдар а.е. 2418 (л. 215–302)
Мутафова, Милка а.е. 1538
Мутафчиев, П. а.е. 2523 (л. 16–17)
Мутафчийска, Росица а.е. 1539
Мутов a.e. 1540
Мушанов, Н. а.е 2468
Мушанова, Дора a.e. 1541
Мушмов, Н. А. а.е. 2993
Мъмфорд, Л. а.е. 2652
Мънзова a.e.1543
Мързев, Ст. а.е. 2970
Мъскуини, Джон Морган a.e. 1542
Мюлер, Йоханес а.е. 47, 161, 458, 1545
Наджаков, Георги, акад. а.е. 1547
Найденов a.e. 1549
Найденов, Георги а.е 162
Найденов, Д. а.е. 2916, 2951
Найденов, Н. a.e. 1550, 2551 (л. 97–272)
Найденов, Р. а.е. 2968
Найденов, Трою a.e. 1551
Найденова a.e. 1973
Найденова, Мария a.e. 1552
Наимович, Исак a.e. 1548
Наковски, Атанас а.е. 2036 (л. 456–520)
Налчаджиян, Ж. a.e. 1553
Нанев, Христо а.е. 2551 (л. 1–79)
Нанов, Любен а.е. 2930
Нансен, Фритьоф а.е. 533
Нардеа, Рубен а.е. 2553 (л. 518–598)
Настев, Сашо а.е. 3055
Натан, Жак, проф. а.е. 159, 2525 (л. 256–313), 2746,
2802, 2970, 3035
Натан, Таня 163
Наумов, Петко а.е. 2993
Наумович a.e. 1820
Нахбар, Ф. Х. а.е. 404а
Начев, Н. a.e. 1556
Начева, М. a.e. 1558
Начов, Никола а.е.1135, 1560, 2431, 3000, 3001
Негенцов, Досьо а.е. 1218
Неделчев, Михаил a.e. 1857 (л. 17–33)
Неделчев, Хр. а.е. 3054
Недков a.e. 1561
Недков, Борис, д-р а.е. 2508 (л. 6–82), 2511 (л. 34–
108), 2514 (л. 341–416), 2517 (л. 1–18), 2518 (л.
30–138), 2593 (л. 102–156), 2947
Недялкова, Ст. a.e. 1562
Нейков a.e. 1563
Нейков, Любен a.e. 1564
Нейков, Любомир, арх. a.e. 1565
Нейков, Любчо а.е. 169
Нейков, Нейко a.e. 166, 1566
Нейков, Стоян a.e. 1567

Нейман, проф. a.e. 1671
Нейчев, Симеон a.e. 1569
Нейчев, Симеон Ц. а.е. 167
Неманов, Фьодор Л. a.e. 1570
Немиров, Добри а.е. 1308, 3052
Немировски, Е. Л. a.e. 1571
Немировский, д-р а.е. 3135
Немировский, Евгений Львович а.е 168, 338, 414
Немски a.e. 1832
Ненков, Виктор а.е. 2824
Ненов, Иван а.е. 2508 (л. 140–145), 2730, 2765, 2774,
2797
Ненов, Т. а.е. 656
Неофит Бозвели а.е. 2425
Неофит Рилски а.е. 2043 (л. 102–132)
Нестлер, Фридрих a.e. 1572
Несторов a.e 1575
Несторов, Нестор a.e. 1573
Несторов, Христо а.е. 1574, 2784
Нечев, Н. а.е. 164, 3107
Нечев, Петко а.е. 3108
Нечков a.e. 1576
Никитин, С. a.e. 1578, 2952
Никифоров, М. а.е. 1218
Ников a.e. 1579
Ников, Б. а.е. 3004
Ников, Димитър a.e. 1580, 1568, 2577
Ников, Николай а.е. 1581
Николаев, Ал., д-р а.е. 19 (л. 1–6)
Николаев, Антон а.е. 1582
Николаев, В. а.е. 2577
Николаев, Н. а.е. 1583, 2544, 2555 (л. 1–29), 2580,
2614, 2948
Николаева, С. а.е 2538 (л. 1–233)
Николаевич, Андрей a.e. 1584
Николов a.e. 171, 1586, 1664
Николов, Андрей а.е. 3303
Николов, Борислав a.e. 172, 1594, 2525 (л. 131–180)
Николов, Георги а.е. 552
Николов, Д. а.е. 1205, 2291 (л. 1–21)
Николов, д-р а.е. 19 (л. 7–27)
Николов, И. а.е. 2649
Николов, Йордан П. а.е. 16 (л. 12–15)
Николов, Йото a.e. 1587
Николов, Кольо а.е. 359
Николов, Костадин a.e. 1588
Николов, Кръсто a.e. 1589
Николов, М. a.e. 1590
Николов, Младен a.e. 804
Николов, Н. а.е 2560 (л. 388–434)
Николов, Найден а.е. 1591, 2334, 2952
Николов, Николай К. а.е. 3204
Николов, Петър а.е. 3391
Николов, Сава а.е. 3342
Николов, Ст. a.e. 1592
Николов, Тодор а.е. 1362
Николов, Хр. а.е. 3099
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Николова, Бинка а.е. 172
Николова, Бинка a.e. 1594
Николова, Виктория Спасова а.е. 2010
Николова, Витка Сп. a.e. 1593
Николова, Жана а.е. 3099
Николова, Р. а.е. 2534а
Николчева, Оля a.e. 1595
Николчов, В., д-р а.е. 3053
Нилсон, д-р a.e. 1596, 2519 (л. 13–38, 140–175)
Нилсон, Нилс а.е. 173
Нинков, М. а.е. 2644
Ницше, Фридрих a.e. 1439, 3030
Ничев, Боян a.e. 1597
Новаков, В. a.e. 1598
Новаков, Крум а.е. 3009
Нович, Мириам а.е. 2043 (л. 12–31)
Новкиришки, А., д-р а.е. 2519 (л. 1–12)
Новоселова, Цветана a.e. 1599
Ноков, Г. а.е. 1600, 2611
Нонев, Богомил а.е. 2517 (л. 155–223), 2520 (л. 1–108)
Нурижан, Жорж а.е. 1601, 2504 (л. 66–88)
Нушич, Бранислав а.е. 2880
Нюроп а.е. 397

П., Ир., д-р а.е. 2514 (л. 341–416)
Павлов, Ан. а.е. 2686, 3153
Павлов, Ангел а.е. 2552 (л. 181–278)
Павлов, Вл. а.е. 2707
Павлов, Георги а.е. 1219
Павлов, П. а.е. 2951
Павлов, Тодор, акад. а.е. 175, 274а, 1506 (л. 84–132),
2171, 2153 (л. 31–51), 2515 (л. 1–27), 2556 (л. 30–
67), 2934, 2940, 2961, 2970
Павлова, А. а.е 2534а, 2538 (л. 234–411)
Паисий Хилендарски а.е. 3011, 3126
Палавеев, Х. а.е. 2495б
Памуков, Стефан а.е. 176, 239, 423 (л. 1–87)
Памуков, Стефан а.е. 1633
Панайотов а.е. 303, 321
Панайотов, Ал. а.е. 177
Панайотов, Иван, д-р а.е. 1634, 2511 (л. 10–33, 34–
108, 180–203), 2514 (л. 1–95, 275–297, 341–416),
2515 (л. 28–109, 110–172), 2517 (л. 1–18, 155–223,
224–246, 379–465), 2518 (л. 30–138), 2520 (л. 1–
108), 2524 (л. 75–145), 2988
Панайотов, М. а.е. 1635, 3309
Панайотов, Филип а.е. 608, 1636, 3084
Пенаков, Иван а.е. 1280
Пандов, Димитър а.е. 1637
Пандов, Иван а.е. 1638
Панев, Иван а.е. 675 (л. 72–142)
Панев, Петър а.е. 3110
Паничков а.е. 2937
Паничков, Асен а.е. 1639
Панков, В. а.е. 3060
Панов, Лазар а.е. 2517 (л. 379–465)
Панов, П. а.е. 3105
Пантелеев, Димитър а.е. 1308, 1640, 2418 (л. 215–
302), 3037
Пантелеев, Стоян а.е. 1641
Панчев, Борис Петров а.е. 1643, 1644, 1698
Панчев, К. а.е. 955
Панчев, Панчо а.е. 1693 (л. 62–75)
Панчев, Христо а.е. 2508 (л. 119–125)
Панчева а.е. 2580
Панчева, Златка а.е. 529
Панчева, Ив. а.е. 1642, 2550 (л. 155–292), 2553 (л.
232–304a, 305–363)
Панчеви а.е. 629
Папазов, Начо а.е. 1645, 2093 (л. 56–79), 3100
Папазова, М. а.е. 3334 (л. 1–18)
Паприков, Георги а.е. 1646
Папукчиев, Грую а.е. 2783
Парашкеванов, Л., д-р а.е. 2512 (л. 203–254)
Парашкевов, Цв. а.е. 2993
Парежанин, Ратко а.е. 1647
Парлапанов, Иван, д-р а.е. 2422
Парпулова, Мана а.е. 1648, 2258
Пасиар а.е. 2770
Паскалев, Ал. а.е. 3052
Паскалев, Александър а.е. 1650

Обреимова, М. а.е. 2534а, 2538 (л. 234–411)
Обретенов, Александър а.е. 1604
Обретенов, Н. Т. а.е. 3008
Обрешков, Бенчо а.е. 1605
Обрешков, Лазар а.е. 1606
Обрешков, Никола, проф. а.е. 2469
Обрешкова, М. а.е. 2520 (л. 154–232)
Обрешкова, Юлияна а.е. 1605
Овчаров, Петър а.е. 1614
Овчарова, Мария а.е. 2989
Овчарова, Цв. а.е. 1613
Огнянов-Ризор, Любомир а.е. 2036 (л. 456–520)
Оджакова, Вера а.е. 1615
Ола а.е. 3161
Оливер, Моше а.е. 1616
Олишев а.е. 174
Омарчевски, Стоян а.е. 2470, 3350, 3351, 3370
Ораховац, проф. а.е. 2216, 2326
Ораховац, Петър Д. а.е. 1618
Ораховац, Сава а.е. 1619
Орешков, П., д-р а.е. 1625, 2534а, 2612, 3376
Орешкова, Здравка а.е. 1626, 1690 (л. 1–32), 2518 (л.
276–326a, 327–458), 2553(л. 160–231), 2589, 2965
Орлинов, Орлин а.е. 1693 (л. 28–61)
Орлова, Нина а.е. 1627
Орманджиев, Ив. а.е. 3062
Осинин, Димитър а.е. 1628, 2939, 2941, 2943, 2947,
2952, 3391
Осинин, Н. а.е. 2951
Островска, Инка а.е. 1629
Ошаков, Ж. а.е. 2538 (л. 234–411)
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Паскалева, Пена а.е. 3387
Патева-Босева, Лили а.е 1651
Патронов а.е. 177а
Паунов а.е. 172
Паунов, Борис а.е . 1652, 1955 (л. 56–70)
Паунов, Георги а.е. 1653
Паунович, Синиша а.е. 178
Паунович, Синиша а.е. 1654
Паунчев, Г. а.е. 159, 1280, 2556 (л. 323–377), 2969
Паунчев, Стоян а.е. 1655
Паунчева, Гергана а.е. 2550 (л. 293–389, 390–427)
Пауст, А. а.е. 2577
Пачула, Шарлоте а.е. 1656
Пашалийски, Иво а.е. 675
Пашев, Г., проф. а.е. 3062
Пашка, Ю. а.е. 452а
Пашка, Юрай а.е. 1657
Пашов, Ив. а.е. 324
Паяков, Иван а.е. 3195
Пеев а.е. 1664
Пеев, Александър, д-р а.е. 1659, 2509 (л. 268–280)
Пеев, В. а.е. 2528а
Пеев, Васил а.е. 1660
Пеев, Иван. а.е. 242, 819, 2505, 2529, 2533, 3179,
3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259
Пеев, П. Б. а.е. 1662
Пеев, П., д.р а.е. 3384
Пеев, Пейо а.е. 1661, 3136, 3165, 3196, 3260, 3262
Пеев, Тодор а.е. 2168
Пеев, Хр. а.е. 1663, 2420 (л. 1–78), 2504(л. 66–88)
Пеева, Дора а.е. 3136, 3152, 3154, 3162, 3262
Пеева, Здравка а.е. 2168, 3391
Пеева, М. а.е. 1665, 2774, 2974, 3260
Пеева, Тамара а.е. 1200
Пейков, Иван а.е. 3006
Пейчева, Радка а.е. 405
Пейчева, Радка а.е. 18 (л. 40–136)
Пелтеков, Г. а.е. 1668
Пенев, Боян, проф. а.е. 4 (л. 48–336), 6, 9, 17, 356 (л.
1–78), 1633 (л. 101–124, 125–140), 2834, 2936 (л.
224–228), 3129
Пенев, К., д-р а.е. 2471
Пенев, Цветан а.е. 955, 2811
Пенева, В. Н. а.е. 1669, 1781
Пенков а.е. 1673
Пенков, Боян а.е. 516, 1671 (л. 56–73), 1887, 3092
Пенков, Иван а.е. 159, 180, 655, 1671 (56–73), 1672,
1675, 2208 (л. 26–44), 2586, 2950, 2954, 3070,
3357, 3385
Пенкова, Мери а.е. 1674
Пенчев, Ал. а.е. 1676
Пенчев, В. а.е. 1677
Пенчев, Георги а.е. 2039
Пенчев, Иван а.е. 1678, 2517 (л. 52–105), 2558 (л.
77–150)
Пенчев, Кръстьо а.е. 1679
Пенчев, Никола а.е. 3034

Пенчев, Петър Бенев а.е. 2472
Пенчев, Цветан а.е. 1680
Перец, Нисим а.е. 1681
Перов, Виктор а.е. 1682
Перов, Р. а.е. 1683
Петев, Хараламби а.е. 1685
Петева, Евдокия а.е. 3256
Петканов, Константин а.е. 2514 (л. 298–340), 2517 (л.
106–154), 2596
Петканова, С. а.е.1686
Петканчин, Б. а.е. 462
Петканчин, Боян, проф. а.е. 2972
Петко а.е. 2998, 3310
Петков, Андрей а.е. 1688
Петков, Борис а.е. 3079
Петков, Георги Христов а.е. 3128
Петков, Димитър а.е. 1689
Петков, Константин а.е. 1691
Петков, Н., д-р а.е. 3013
Петков, Найден а.е. 1692
Петков, П. а.е. 3087
Петков, Петко а.е. 1690, 1693
Петков, Петър, проф. а.е. 1694, 2423, 2429, 2512 (л.
133–202), 2523 (л. 16–17)
Петков, Стефан а.е. 1695
Петков, Ц. а.е. 2974
Петкова а.е. 925, 2192, 2275
Петкова, Бойка а.е. 1693
Петкова, З. а.е. 1690, 2557 (л. 92–188), 2564 (л. 182–
211), 2598, 2658, 2676, 2769, 2787
Петкова, Р. Малчева а.е. 2776
Петрмихал, У., д-р а.е. 2751
Петров, Александър а.е. 1459, 1697
Петров, Валери а.е. 1699, 3391
Петров, Г. а.е. 2272
Петров, Димитър а.е. 1700
Петров, д-р а.е. 3183
Петров, Ефтим а.е. 1701, 1857 (л. 17–33)
Петров, Леонид а.е. 1702
Петров, Марин а.е. 1703
Петров, Никола а.е. 1704
Петров, Николай а.е. 3337
Петров, Петър а.е. 1705, 2992, 3033
Петров, С. а.е. 1706, 2613
Петров, Хр. а.е. 1707, 1826
Петров, Чудомир а.е. 1690 (л. 1–32), 1708, 2134
Петрова, Дора а.е. 258, 3263
Петрова, Мара а.е. 2961
Петрович, И. М. а.е. 2473
Петър Велики а.е. 2559
Петьофи, Ш. а.е. 1041
Пехливанова, Вера а.е. 3036
Пецев, Петър а.е. 1711, 2524 (л. 1–31)
Печеников а.е. 1716
Пешка, Л. а.е. 2512
Пикио, Рикардо а.е. 183, 1690 (л. 1–32), 1008
Пиксанов, Н. а.е. 1718, 1006
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Пилинчук, С. а.е. 1717, 1217
Пиндиков, Ал. а.е. 1719
Пинтев, Любен а.е. 1720
Пинтев, Светослав а.е. 1720, 1721
Пинто а.е. 2579
Пинто, В. а.е. 1722, 2138 (л. 72–82)
Пинто, Олга а.е. 1723
Пиперови а.е. 258
Пиронков, А. а.е. 1724, 2418 (л. 303–390)
Пирьов, Генчо а.е. 1725, 2740, 2746, 3201
Питев, И. а.е. 1726
Пихлер, Кристиан а.е. 1727
Пич, Ерих а.е. 182
Пишурка, Кръстьо а.е. 1702, 2183 (л. 82–98)
Пишурков, Стефан а.е. 2100 (л. 191–219)
Плахи, проф. а.е. 2766
Подвързачов, Димитър а.е. 2051
Подозерская, Г. Ф. а.е. 1729
Пожарлиев, Асен а.е. 1730 (л. 51–57)
Пожарлиев, Георги а.е. 1730, 3163
Позднеев, Ал. а.е. 1731
Познер, В. а.е. 2644
Поляков, Т. а.е. 1732
Полянов, Вл. а.е. 2499, 1309, 3090
Полянов, Димитър 1733, 2511 (л. 34–108), 2517 (л.
106–154), 2592, 2805, 2815, 2914
Помасъл, Герхард 440а, 184
Пондев, Петър а.е. 3072
Попвасилев, Ст. а.е. 185, 1745, 2948
Попвасилева, Руска а.е. 1199 (л. 666–682), 1746
Попдимитров, Емануил, проф. а.е. 1218, 2504 (л.
66–88)
Попдимитров, Никола, свещеник а.е. 2100 (л. 254–
266)
Попзлатев, Петър а.е. 346 (л. 145–345), 356, 1747,
2519 (л. 13–38, 61–95, 96–111 )
Попиванова, Цветанка а.е. 1748
Попилиев, Тодор а.е. 186, 1235, 1749, 2512 (л. 203–
254), 2801, 2802, 2968, 2972
Попминев а.е. 1975
Попминева, Емилия а.е. 1750
Попниколов, Йордан а.е. 1751
Попов а.е. 1741, 3345 (л. 1–4)
Попов, Ал. а.е. 2418 (л. 303–390)
Попов, Андрей а.е. 1472, 1734
Попов, Б. а.е. 1735
Попов, Венелин а.е. 1743
Попов, Г. а.е 2627
Попов, Генко а.е. 832
Попов, Георги а.е. 3006
Попов, Д а.е. 1947
Попов, Емил а.е. 1736
Попов, Иван а.е. 2523 (л. 18), 3311
Попов, Кирил а.е. 623 (л. 67–103)
Попов, Кръстьо а.е. 1737
Попов, Пантелей а.е. 1738
Попов, Саша а.е. 3121

Попов, Светослав а.е. 1739
Попов, Храбър, арх. а.е. 187, 1740, 2033, 3015, 3390,
3391
Попов, Христо а.е. 2551 (л. 273–417), 3391
Попов, Цветан А.е. 2093 (л. 1–12)
Попова а.е. 1659
Попова, В. а.е. 2551 (л. 1–79)
Попова, З. а.е. 2534а
Попова, Людмила а.е. 1742
Попова, Мара а.е. 1743
Попова, Пенка а.е. 402
Попруженко, М. а.е. 2504 (л. 66–88)
Попруженко, проф. а.е. 3164
Попхристов, Георги а.е. 2421 ( л. 23–48)
Портарски, Кирил 1753, 2143 (л. 52–76)
Правчанов, Симеон а.е. 3012
Придам, Радост а.е. 78, 188, 1768
Приор, Джийн а.е. 1769
Провадалиев, Д. а.е. 2551 (л. 80–96, 97–272, 418–481)
Проданович, М. а.е. 454
Проданович, Милица а.е. 189, 1770
Просеничков, Стефан а.е. 1771
Протич, Андрей а.е. 2490, 2993, 3008
Протич, Светла а.е. 1772
Пулева, Александра а.е. 1773
Пундев, В. а.е. 2993, 3001
Пухлев, А. а.е. 2734, 2974
Пушкин, Александър а.е. 2815, 2822
Пчеларов, Матей а.е. 974
Пчински, Прохор а.е. 3020
Пъдев, Петър а.е. 1774
Пъдева, Анна а.е. 1775
Пъдева, Н. а.е. 1776
Първанов а.е. 191
Първанов, Ан. а.е. 1778
Първанов, Кирил а.е. 1779
Пътов, Николай а.е. 1777
Рагев, Ангел а.е. 1780
Радев, Иван, акад. а.е. 1781
Радев, Йордан а.е. 2949
Радев, Ненко а.е. 1782
Радев, Симеон а.е. 1783, 1857 (л. 34–43), 2138 (л.
1–22), 2663, 2835, 3024, 3028, 3032, 3041, 3047,
3091, 3164
Радев, Тодор а.е. 2991
Радев, Я. а.е. 2975
Радева, Анна а.е. 1784
Радева, Люба а.е. 1785
Радева, Христина а.е. 3312
Радевски, Христо а.е. 192, 444, 541 (л. 64–101), 929,
1786, 2093 (л. 56–79), 2515 (л. 110–172), 2524 (л.
1–31), 2798, 3117
Раденков, Р. а.е 3391
Радичев, Иван а.е. 1788
Радка а.е. 2474
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Радованов, Д. а.е. 3216
Радойков, Атанас а.е. 1789
Радомиров, Никола а.е. 1790
Радомиров, Петко а.е. 1658
Радославов, Иван а.е. 2418 (л. 303–390), 2993, 2994
Радославов, Н. а.е. 1791
Радославова, Мария Василева а.е. 65
Радулов, Димитър а.е. 1792
Раев, Александър а.е. 1793
Разцветников, Асен а.е. 1439 (л. 1–36), 2301, 2423,
2430
Райков а.е. 1199 (л. 470–475)
Райков, Димитър а.е. 2811
Райков, Иван а.е. 2517 (л. 106–154)
Райков, Райко а.е. 3166
Райна а.е. 3272
Райнов а.е. 177
Райнов, Атанас, доц. а.е. 2760, 2765
Райнов, Богомил а.е. 2036, 3117
Райнов, Николай а.е. 192а, 1795, 1857 (л. 17–33), 2517
(л. 379–465), 2992, 3001
Райнхарт, Маргот а.е. 2790
Райхенбах, Ервин а.е. 1796
Райхенбах, Цветанка а.е. 1796
Райчев, Георги а.е. 1308, 3026
Райчев, М. а.е. 2968
Райчев, П. а.е. а.е. 1797
Райчев, Райчо а.е. 44
Райчев, Райчо а.е. 44, 1798, 2511 (7–9, 10–33, 34–108),
2520 (л. 154–232), 2580, 2991
Раковски, Г. а.е. 431, 2499, 2514 (л. 1–95)
Раковски, Кръстьо а.е. 1749
Ралев а.е. 1799
Ралева, Олга а.е. 405, 1800, 2520 (л. 1–108, 233–471),
2524 (л. 75–145), 2969
Ралин, Радой а.е. 1801, 3056
Ралчев, Милко, д-р а.е. 2504 (л. 66–88)
Рандов, Норберт а.е. 1857 (л. 34–43)
Ранев а.е. 3268
Ранков, Васил а.е. 1802
Ранов, проф. а.е. 1693
Рапопорт, Шарл а.е. 2250 (л. 40–54)
Рахнев, Сл. а.е. 1803
Рачев, Ал. а.е. 2968
Рашев, Ас. а.е. 1804
Рашев, Георги а.е. 2528 (л. 1–354)
Рашева, Мария а.е. 2518 (л. 1–29)
Рашева, Соня а.е. 18 (40–136)
Рашева, Цветана а.е. 2528 (л. 1–354)
Рашенов, арх. а.е. 2423, 2431
Рашков, Любен а.е. 1805
Рашков, П. а.е. 2552 (л. 344a–495)
Рейнхард, Маргот а.е. 1809
Рейсер, С. А. а.е. 1808
Ремке, Йоханес а.е. 2799
Ризов, Сашо а.е. 159
Риимсдийк, Г. А. ван а.е. 404а

Рилски, Владимир а.е. 2039 (л. 42–79)
Ритер, Курт, проф. а.е. 197, 623, 1811, 2766
Ритер, Паул а.е. 1812
Ришпен, Жан а.е. 2880
Робева, В. а.е. 616
Робертсон, Ж. а.е. 2557 (л. 1–32)
Розанов, Йосиф а.е. 1813
Розева а.е. 1814
Ройнич, Матко 434б, 107
Ройнич, Матко а.е. 1815
Ройтблит, Анни а.е. 1816
Ройтблит, М. а.е. 1817
Ролан, Ромен а.е. 675, 2053
Ролоф, Х. а.е. 450
Романски, Ст., проф. а.е. 5, 2291 (л. 1–21), 2523 (л.
16–17), 3099
Ротер, Ханс а.е. 2766
Рубакин, К. А. а.е. 2504 (л. 89–125)
Рубакин, Н. а.е. 2488
Руд, М. а.е. 426б
Руди, Дейн а.е. 1820
Рудомино, М. а.е 198, 421, 1821, 2769
Руж, Герд а.е. 3082
Руж., Ив. а.е. 2514 (л. 1–95)
Рузер, Л. а.е. 3337
Руменов, Вл., д.р а.е. 2993
Румянцев, Сергей а.е. 1735
Рупов, Иван а.е. 1822
Русакиев, С. а.е. 2750
Русалиев, Владимир а.е. 1823
Русев а.е. 902
Русев, Иван Тодоров а.е. 199
Русев, Пеньо а.е 1824
Русев, Р. а.е. 217, 2820
Русев, Светлин, проф. а.е 1693
Русев, Харалан а.е. 1825
Русева, Евгения а.е. 1826
Русева, Зора а.е. 3241
Русенов, Минко а.е 1827, 3372
Русинов, Русин а.е 1828
Русо, Жан Жак а.е 1716
Рьоч, Хелмут а.е. 200, 440, 1829
Рюмелин а.е. 3313
Саваджан, Леон а.е. 2582
Савов, Ботьо а.е. 2422
Савов, Димитър а.е 1830
Савов, Сава П. а.е 798б
Савов, Христо а.е. 2418 (л. 303–390)
Савова, Елена а.е. 274а, 405, 1433, 1831, 2542, 2676,
2736, 2780, 2936, 2969 (л. 95–192), 3085
Савови а.е. 258
Сагаев, Константин а.е. 3013
Садуцелиус а.е 3378
Саева, Е. а.е. 1832
Саймънс, Дж. а.е. 1833
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Сакакушев, Д. а.е. 1834
Сакаров а.е. 1625, 2368, 3224
Сакаров, Г. а.е. 201
Сакаров, Никола, д-р а.е. 3121
Сакнеум, Арне а.е. 1436
Сакъзов, Милен а.е. 1835
Саламбашев, Анастас В. а.е. 2474а
Салван, Поул а.е. 202
Самисич, Милутин а.е. 1837
Самодумов а.е. 1838
Самюел, М. а.е. 1839
Санд, Йохан а.е. 2516 (л. 76–118)
Санде а.е. 3268
Санде, Вилхелмина а.е. 520а
Санде, Естер а.е. 1840
Санде, Йохан а.е. 1840
Сандуит, д-р а.е. 1768 (л. 1–13)
Сандуич, Хъмфри а.е. 78, 2598
Сапунджиев а.е. 1841
Сарафов, Ив. а .е. 2948
Сарафов, Кръстьо а.е. 1469, 3279
Сарафов, Тодор а.е. 356
Сахаров, Василий а.е. 1842
Сашка а.е. 3167
Светлинов, Борис а.е. 3056
Свиерковски, К. а.е. 1844
Свиларов, Ст. а.е. 2418 (л. 303–390)
Свиленов а.е. 203
Свиленов, Атанас а.е. 1633 (л. 125–140), 1845, 2661
Свинтила, Владимир а.е. 3048, 3051
Свраков, Георги а.е 204, 1846, 2307 (л. 20–26), 2509
(л. 268–280)
Северняк, Серафим а.е. 3072
Сегренски, Алексей а.е. 2601, 3049
Сегюр, Никола а.е. 932
Сеизов а.е. 2981
Сеизов, Никола а.е. 3062
Сеизов, В. а.е. 3023
Сеизов, Кирил а.е. 2800
Сейков, Йордан а.е. 2418 (303–390)
Сейфулах, Осман а.е. 1847, 2517 (л. 1–18)
Секулов, Илия а.е. 274а
Селиванова, Людмила а.е. 1850
Семенов, Б. а.е. 1851
Семерджиев, Георги а.е. 1634 (л. 1–17)
Семерджиева, Дора а.е. 1955 (л. 1–19), 2274 (л. 1–22)
Семов, Минчо, проф. а.е. 1852
Сендов, Благовест, акад. а.е. 1853, 2208 (л. 26–44)
Серафимов, Руси а.е. 155, 1854
Сергиенко, Владимир а.е. 1855
Сестримски, Иван а.е. 18 (40–136), 205, 1857
Сечанов, Любен а.е. 3017
Сикевич, Филип а.е. 3081
Сиклунов, Н. а.е. 1858
Симеонов, Анани а.е 1859
Симеонов, Борис а.е. 1860
Симеонов, Вл. а.е. 292

Симеонов, Иван а.е. 1861
Симеонов, К. а.е. 2534а
Симеонов, Кирил а.е. 1862
Симеонов, М. а.е. 206
Симеонов, Михаил а.е. 2518 (л. 30–138, 327–458)
Симеонов, Ташо а.е. 2512 (л. 203–254)
Симидов, Митко а.е. 1863
Симов а.е. 2567
Симонс, Ж. а.е. 207, 977
Симънс, Дж. а.е. 2708
Синклер, Ъптон а.е. 1820
Сирак Скитник а.е. 1866, 2475
Сираков, М. а.е. 2581
Сираков, Н. а.е. 2992
Скачоков, Иван a.е. 16 (л. 1–11)
Скитник, Олга а.е. 1865, 1866
Скубарев, Щ. а.е. 1867, 2976, 2979
Славейков, П. а.е. 3030
Славейков, Пенчо а.е. 2990
Славейков, Петко а.е. 1308
Славейков, Р. а.е. 1869
Славик, Б. а.е. 1870
Славик, Йосиф а.е. 1871
Славик, Петър а.е. 1096
Славински, Петър а.е. 3048
Славков, Никола а.е. 1873, 3045
Славкова, Олга а.е. 1873
Славов, Иван а.е. 1874
Славов, Райчо а.е. 2418 (303–390)
Славчев а.е. 356 (л. 1–78)
Славчев, Ивайло а.е. 18 (40–136), 1875, 2841
Славчев, Сашо а.е. 1877
Славчев, Страшимир а.е. 1876
Славчева, Севаста а.е. 208, 1878
Сливополски, Йордан а.е. 1879
Слуховски, Михаил а.е. 1884
Смирненски, Христо а.е. 541 (л. 1–63), 623 (л. 1–34,
35–66), 929, 958, 1260, 1470, 1519, 1730 (л. 12–28),
1972, 1981, 1993, 2036 (л. 33–50, 116–135), 2705,
2084, 2805, 2807, 2836, 2867, 2891, 2892, 2893,
2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901,
2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909,
2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917,
2918, 2920, 2921, 2922,2961, 2962, 2963, 2964,
2965
Снегаров, Ив., проф. а.е. 3099
Содерлунд, И. а.е. 1885
Сойберлих а.е. 276
Соколов, Спас а.е. 2508 (л. 6–82)
Солженицин, Александър а.е. 516 (л. 89–185), 2815,
3079
Соловьов а.е. 2093 (л. 13–31)
Сомов, Н. а.е. 1886, 2475а
Сосульников, В. а.е. 472
Сотиров, Владимир а.е. 1887
Сотиров, Стоян а.е. 1219, 3098
Спасичев, Стефан а.е. 1892
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Спасов а.е. 3114
Спасов, Александър а.е. 1888
Спасов, К. а.е. 1889
Спасова, М. а.е. 1890
Спасова, С. а.е. 782, 2534а
Спирков а.е. 1891
Спространов, Димитър а.е. 1927
Сризман, С. а.е. 1929
Ставрев, В. а.е. 3316
Ставрев, Михаил а.е. 1930
Стайков, Атанас а.е. 3051
Стайков, Веселин, проф. а.е. 3070
Стайков, Е. а.е. 2574
Стайкова, А. а.е. 2483
Стайнов, П., проф. а.е. 1218
Стайнов, П[етър] а.е. 3379
Стайнов, Петко а.е. 974, 1933
Сталин, Й. а.е. 1214, 2517 (л. 307–378), 2558 (л. 195–
297), 2559 (л. 1–240, 351–541), 2565, 2737, 2837
Стаматов, Г. а.е. 1633 (л. 125–140), 2418 (303–390),
3317
Стамболов, Коста а.е. 2946
Стамболов, П. а.е. 1934
Стамболов, Стефан а.е. 1633, 2946
Станев, Емилиян а.е. 210, 2934, 3072
Станимиров, Ст. а.е. 1935, 2502, 2504 (л. 66–88), 3280
Станимирова-Крънзова, Р. а.е. 2534а
Станиславов, Н. а.е. 3063
Станков, Любен а.е. 1936
Станков, Мирчо а.е. 1937
Станков, П. а.е. 1938
Станчев, Лъчезар а.е. 3056
Станчев, Димитър а.е. 1939
Станчев, Коста а.е. 3216
Станчев, Кр. а.е. 3036
Станчев, Никола а.е. 1940, 1874
Станчев, Стефан а.е. 1941, 1992 (л. 1–29), 2511 (л. 34–
108), 2512 (л. 31–101, 102–132, 133–202), 2514 (л.
1–95, 165–274, 341–416), 2517 (л. 106–154, 155–
223, 247–306, 307–378 ), 2518 (л. 30–138), 2520 (л.
109–153), 2521 (л. 1–100), 2524 (л. 42–50), 2586,
2629, 2988, 3046, 3050, 3068, 3391
Станчева, Мария а.е. 2969
Станчева, Ц. а.е. 1711
Станчов, Димитър а.е. 516 (л. 186–247)
Станчов, Иван а.е. 516 (л. 186–247)
Статев, Хр. а.е. 1942
Статков, З. а.е. 1943, 2538 (л. 234–411)
Статков, Захари а.е. 159, 212
Стефанов а.е. 623, 3115
Стефанов, Асен а.е. 1946
Стефанов, Борис а.е. 1946
Стефанов, Васил а.е. 213, 1947
Стефанов, Г. а.е. 2994
Стефанов, Ем. а.е. 1948, 2801
Стефанов, Ив. а.е. 274, 675, 1949, 2525 (л. 181–255)
Стефанов, Ил. а.е. 3115

Стефанов, Константин а.е. 1950
Стефанов, Павел Ев. а.е. 3121
Стефанов, Ст. а.е. 2468а, 3334 (л. 1–18), 3364
Стефанова, Величка Михайлова а.е. 2273
Стефанова, Дора а.е. 3263
Стефанова, Ек. а.е. 3334 (л. 1–18)
Стефанова, Женя а.е. 2418 (303–390)
Стефанова, Искра а.е. 156, 198, 423, 1951, 2518 (л.
139–166), 2520 (л. 154–232), 2765, 2774, 2775,
2780, 2784, 2786, 2787, 2789, 2795, 2974
Стефанова, Лиляна а.е. 2036 (л. 212–294)
Стефанова, Отилия а.е. 1952
Стефанова, Т. а.е. 1953
Стефанови а.е. 552
Стефанови а.е. 629
Стефков, В. а.е. 2418 ( 303–390)
Стефчев, Борис а.е. 1954
Стивънсън, Р. а.е. 3202
Стиклер, Д. Алфонс а.е. 419
Стоев, К. а.е. 2776
Стоев, Любен а.е. 800
Стоенчева, Жана а.е. 1955, 1957 (л. 1–6)
Стойков а.е. 2418 (л. 303–390)
Стойков, Ат. а.е. 3391
Стойков, Ст. а.е. 1668, 1961, 2525 (л. 395–423)
Стойков, Хр. а.е. 2684
Стойков, Христо, ген.-лейт. а.е. 2981
Стойкова, Добринка а.е. 1962
Стойкова, Соня а.е. 1963
Стоилов, Ан. а.е. 2803
Стоилов, Борис а.е. 159, 1956, 2525 (л. 313а–313о)
Стоилов, Васил а.е. 35, 2039 (л. 42–79), 1957, 2509 (л.
247–267а), 3358
Стоилов, К. а.е. 1634, 2754
Стоилов, Петко а.е. 2523 (л. 16–17)
Стоилов, Славчо а.е. 1958
Стоилов, Христо а.е. 1959
Стоилова а.е. 963
Стоилова, Василия а.е. 1957
Стоилова, Евгения а.е. 1244
Стоилова, Елена а.е 2511 (л. 1–6)
Стоименов, Стоян а.е. 1960
Стоин, Васил а.е. 1754
Стойчев а.е 1965, 2945, 2949, 2952
Стойчев, Ив. Кр. а.е. 2998
Стойчев, Иван а.е. 1964, 2610, 2952, 2937, 2957
Стойчев, Любен Иванов а.е 1004
Стойчева, Теодорина а.е. 3011
Стоичков, Любен а.е. 2514 (л. 298–340)
Столев, Трайко а.е. 1966
Стоун, Ъруинг а.е. 1507
Стоянов а.е 762, 973
Стоянов, Анастас а.е. 3117
Стоянов, Андрей а.е. 3170
Стоянов, Асен a.e. 1969
Стоянов, Вичо a.e. 1970
Стоянов, Димитър а.е. 3128
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Стоянов, д-р а.е. 1955 (л. 71–86)
Стоянов, Захари а.е. 1308, 2932
Стоянов, К. a.e. 1971
Стоянов, Людмил а.е. 1972, 2519 (л. 13–38), 2569,
2610, 2934, 2961, 3121, 3029, 3294
Стоянов, Маньо а.е. 16 (л. 1–11), 61, 214, 516 (л.
89–185), 1825, 1829, 1973, 2508 (л. 6–82), 2517 (л.
52–105, 106–154)
Стоянов, Мишо а.е. 356 (л. 79–144)
Стоянов, Парашкев, д-р а.е. 3228
Стоянов, Рачо a.е. 215, 1308, 2036 (л. 76–98)
Стоянов, Ст. а.е. 2937
Стоянов, Тодор a.e. 1974
Стоянов, Филип a.e. 1975
Стоянова a.e. 1965
Стоянова, В. а.е. 2534а, 3382
Стоянова, Р. Д. а.е. 2937
Стоянова, Цецка a.e. 1976
Стоянчов, Янко a.e. 1977
Странски а.е. 2946
Странски, Антонин a.e. 1978
Стратиев, Йордан a.e. 1979
Страшимиров, Антон а.е. 962, 1218, 1633 (л. 37–100),
1980, 2596, 3035
Страшимиров, Д. а.е. 3351
Страшимирова, Весела а.е. 3318
Стрелков, Лозан a.e. 1981
Стридсберг, Г. а.е. 2519 (л.52–60)
Стрнадел, Йосиф а.е. 451а
Струмски, Георги a.e. 1982
Стубел, Йордан a.е. 2418 (л. 215–302), 2484
Сукманджиева, М. а.е. 2528 (л. 355–611)
Султанов, Симеон a.e. 217, 1857 (л. 17–33), 1985
Суходолски, Богдан а.е. 218
Събев, Фр. а.е. 3105
Събева, Емилия а.е. 2969
Събева, Цветанка а.е. 2528 (л. 1–354), 2529, 2550 (л.
113–154)
Сълева, Стефка a.e. 1024
Сълпиева, Божана Стоилова а.е. 3034
Сърмаджиев, Хараламби а.е. 2508 (л. 6–82)
Сърмаджиев, Хр. a.е. 2024
Съсълов, Димитър, арх. а.е. 2025 (л. 32–49),
Съсълов, Димитър, историк а.е. 136, 2524 (л. 146–
161), 3059, 3067, 3075, 3077, 3083, 3171
Съсълова, Олга Д. a.е. 2025 (л. 1–19)
Съсълова, Параскева а.е. 3171
Съсълови a.е. 2025, 3379
Сяров, Димо а.е. 2992

Табакова, Екатерина a.е. 2061
Табакова, Леса a.е. 222, 2060
Табакова, Цветана a.е. 2061
Табакови a.е. 2061
Таков, Йордан а.е. 3107, 3108, 3109, 3111
Таков, Пеко а.е. 2519 (л. 13–38)
Талев, Димитър а.е. 2567, 3025
Талрот, Толе а.е. 222а
Танев, Никола a.е. 1219, 1475, 2063, 2491а
Танева, М. a.е. 2063
Танков, Тодор a.е. 2064
Танчева, С. а.е. 121
Тарабанов, Милко a.е. 2065		
Тарашманов, Никола, адвокат а.е. 2066, 2507 (л. 140–
159)
Тасев, В. а.е. 3060
Тасев, Христо a.е. 2067
Тасева, Ст. a.е. 2068
Таслаков, Веселин a.е. 2069
Татев, Хр. а.е. 2965
Ташева, Ангелина a.е. 2070
Ташева, С. а.е. 2733
Твардовски, Александър а.е. 2036 (л. 76–98)
Твен, Марк a.е. 2036 (л. 456–520)
Тенев, Любомир а.е. 3117
Тенчева, Минка а.е. 3320
Теодорова, Ана a.е. 2078
Теодорова, М. a.е. 2422, 3004
Теодоров-Балан, Александър, акад. a.е. 274, 274а, 361,
1848, 2077, 2138 (л. 36–58), 2533, 2707, 2719,
2997, 3368, 3374
Терзийски, Петър а.е. 553
Терзийски, Петър a.е. 2080, 2779
Тилева, Виктория а.е. 2513 (л. 46–154)
Тилков, Д.– а.е. 782
Тилов a.е. 2081
Тилчке, Ернст a.е. 2082
Тинчев, Нед. a.е. 2084
Тито, Й. а.е. 2515
Тихолов, П. а.е. 2085, 2868а, 2989
Тоболка, Зденек а.е. 2558 (л. 1–20)
Тодоринов, Любен a.е. 2088
Тодоринов, Тодор a.е. 2097
Тодоров, Ангел а.е. 2036 (л. 33–50), 2089, 3006
Тодоров, Борис a.е. 2090
Тодоров, Величко a.е. 2091
Тодоров, Димо a.е. 2092
Тодоров, Иван, акад. а.е 34, 122, 223, 623 (л. 67–103),
1506 (л. 84–132), 1510, 1642, 1671, 1693, 2093,
2100 (л. 313–337, 338–358), 2101, 2107 (л. 26–54,
55–72), 2124 (л. 1–18), 2228, 2515 (л. 28–109),
3173, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189 (л.
1–33, 34–45), 3190, 3191, 3192, 3193, 3194 (л. 1–7,
8–12), 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3212
Тодоров, Илия а.е. 3033
Тодоров, К. а.е. 2094, 2994
Тодоров, Н. а.е. 2095, 2100 (л. 254–266, 376–397),

Табаков, Борис a.е. 2058, 3226
Табаков, Д. Георгиев a.e. 1957 (л. 20–29)
Табаков, Иван a.е. 2059
Табаков, Симеон a.е. 516 (л. 89–185), 2061
Табаков, Цветан а.е. 3208
Табакова, Александра a.е. 2058
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2509 (л. 38–103, 127–133 ), 3233, 3234, 3235, 3236,
3237
Тодоров, Николай Ил. a.е. 2096
Тодоров, П. а.е. 2681
Тодоров, Петко Ю. a.е. 217, 2106
Тодоров, Т. а.е. 3309
Тодоров, Тодор а.е. 224, 2098, 2553 (л. 518–598),
3116, 3245, 3251
Тодоров, Тошко а.е. 3185
Тодоров, Цветан a.e. 18 (1–22), 31, 208, 226, 227, 397,
623 (л. 67–103), 641, 782, 798а, 1385 (л. 16–37),
1412, 1690 (л. 1–32), 2100, 2101, 2107 (л. 26–54,
55–72), 2485, 2515 (л. 28–109), 3142, 3172 (л. 34–
172), 3174, 3175, 3183, 3199, 3202, 3203, 3204,
3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3211,
3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219,
3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227,
3228, 3229, 3230, 3231, 3240, 3251, 3282
Тодоров, Цветан (баща) а.е. 225
Тодоров, Ценко а.е. 2100 (л. 134–165, 220–253, 254–
266, 359–375), 2102, 2513 (л. 46–154), 3214, 3227,
3235, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3245
Тодоров, Я. а.е. 2728
Тодорова, Ани а.е. 3172 (л. 1–33)
Тодорова, Анка a.е. 2095 (л. 96–107)
Тодорова, Боряна а.е. 3173
Тодорова, Василка (Веска) a.е. 2100, 2103
Тодорова, Вера a.е. 227, 2095 (л. 96–107), 2100 (л.
267–278, 279–312), 2104, 3174, 3213, 3221, 3247,
3248, 3249, 3250
Тодорова, Елена а.е. 3172 (л. 1–33, 34–172), 3231,
3232, 3236
Тодорова, Еленка a.е. 228, 2100, 2500 (л. 1–53), 3200,
3251
Тодорова, Люба а.е. 3142, 3199, 3213
Тодорова, Людмила а.е. 2093 (л. 13–31, 32–55, 56–79,
94–97)
Тодорова, Олга a.е. 2105
Тодорова, Райна a.е. 2106
Тодорова, Харитина a.е. 18 (1–22), 35, 91, 172, 221,
236, 337, 356, 360, 510, 515, 516 (л. 186–247), 562,
568, 573, 584, 1199 (л. 754–764), 1742, 1955 (л.
37-55), 1969, 2100 (л. 279–312, 415–435), 2104 (л.
72–101), 2107, 2515 (л. 28–109), 3112, 3129, 3130,
3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138,
3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3146, 3147 3148,
3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156,
3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164,
3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172,
3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180,
3181, 3182, 3189 (л. 1–33, 34–45), 3208
Тодорова, Цв. а.е. 2500
Тодоров-Хиндалов, Вл. а.е. 3032, 3041
Тойбнер, Б. Г. a.е. 2108
Токев, Тодор а.е. 229
Токева, Маци a.е. 2109
Токева, Цветанка a.е. 2110

Токин а.е. 2936 (л. 229–268)
Токин, Божко а.е. 233
Токич, Б. a.е. 2111
Толной а.е. 2519 (л. 112–139)
Толстой, Лев а.е. 2822
Толчев, Никола a.е. 2112
Томалевски, Георги а.е. 2113, 2512 (л. 255–285)
Томеску, Мирча а.е. 469, 475, 2114
Томов, Божидар а.е. 2987
Томов, Е. а.е. 2594
Томов, С. а.е. 2485а
Томов, Т. а.е. 2115, 2757
Томова, Екатерина а.е. 230
Томова, Еленка a.е. 2116
Томова, М. a.е. 2117, 3176
Томсън, Антъни a.е. 2118
Тонев, Л. а.е. 2119, 2512 (л. 203–254), 2680
Тонкова, М. а.е. 3334 (л. 1–18)
Тончев a.е. 2431
Топалджиков, Ст. а.е. 2944
Топалов, проф. a.е. 2120
Топалова, Т. a.e. 1693 (л. 28–61), 2121, 2974
Топарлиев, Т. а.е. 356
Топенчаров, Владимир a.е. 2107 (л. 73–82), 2122,
2549, 3128
Топоров а.е. 3357
Топузанова, Богдана а.е. 2518 (л. 1–29)
Топузова, Валентина a.е. 2123
Топчиев, А. а.е. 3060
Торбов, Цеко a.е. 2043 (л. 56–101), 2123, 2124, 3388
Торбов, Цеко а.е. 231
Тотев a.е. 2127
Тотев, Атанас a.е. 2125
Тотев, Стефан a.е. 2126
Тотомпанц, проф. а.е. 3376
Тошев, А. а.е. 2128, 3029, 3255, 3283
Тошев, Господин a.е. 2129
Тошев, Д. а.е. 623 (л. 35–66, 67–103), 105, 2130, 2734
Тошев, Саша a.е. 2131
Тошеви а.е. 552
Тошков, Йосиф a.е. 2132
Тошков, Михаил а.е. 1857 (л. 17–33), 2133
Трайков, В. а.е. 2134, 2183, 2534а, 2541, 2556 (л.
70–262, 323–377), 2560 (л. 1–234, 388–434), 2562,
2564 (л. 1–181), 2568, 2572, 2573, 2588, 2593 (л.
1–10), 2642, 2647, 2667, 2928, 2973, 2987, 3100,
3357
Трайков, Веселин а.е. 232, 429
Трайков, Д. а.е. 2528 (л. 355–611)
Трайков, Н. а.е. 1964 (л. 25–34), 2951, 2952, 3008,
3023
Траянов а.е. 2677
Траянов, Коста a.е. 2135
Траянов, Теодор a.е. 647, 1633 (л. 15–30), 2136, 2418
(л. 1–12)
Траянова а.е. 2969, 2973
Трелер, Ерих a.е. 2137
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Трендафилов, Й- а.е. 2528а
Трендафилова а.е. 1823
Тренева, Цв. а.е. 2589
Тренклер, Ернс 418
Тренков, Хр., д-р a.e. 47, 405, 413, 423 (л. 1–87), 488,
955 (л. 1–60), 2138, 2508 (л. 83–106), 2518 (л. 327–
458), 2519 (л. 96–111), 2520 (л. 539–725), 2536,
2537, 2538 (л. 234–411), 2539, 2540, 2541, 2543,
2547, 2552 (л. 89–180), 2553 (л. 305–363, 416–
461), 2556 (л. 70–262), 2557 (л. 1–32, 33–91), 2558
(л. 21–76, 151–194, 195–297 ), 2559 (л. 1–240, 241–
350, 351–541), 2560 (л. 1–234), 2561, 2562, 2566 (л.
375–532, 533–716 ), 2568, 2572, 2579, 2583, 2584,
2588, 2593 (л. 79–101), 2618, 2621, 2624, 2707,
2734, 2736, 2737 (л. 1–35), 2754, 2766, 2801, 2803,
2928, 2969, 2974, 3100, 3177
Третьяков, П. Н. a.е. 2139
Трингов, Константин a.е. 2140
Трифонов, Йовчо a.e. 1644
Трифонов, Р. a.e. 692
Трифонов, Трифон a.е. 2141
Тричков, Иван a.е. 2142
Троянова, Б. а.е. 404а, 2518 (л. 459–518), 2519 (л.
1–12), 2520, 2735, 2752, 2754, 2755, 2764, 2776,
2778, 2780, 2787, 2789, 2793, 2800, 2801, 2768,
2769, 2771, 2775, 2787, 3105
Троянова, Божана (Божинова, Божана) Вж Божинова-Троянова, Божана
Трънка, Христина а.е. 2534а
Трънка-Чипева, Ана а.е 2520 (л. 472–538)
Тумтаров, Никола а.е. 3332
Турани, К. a.е. 2144
Турчински, Йозеф, проф. а.е. 3121
Тухолски, Курт а.е. 1439

Фархи, Йозеф a.е. 2171, 2516 (л. 46–75), 2519 (л.
13–38)
Фархи, Х. А. а.е. 1218
Федоров, Иван а.е. 168
Федосеев, П. а.е. 2557 (л. 33–91)
Фелман, Ф. М. а.е. 237а
Фентер, Х. a.е. 2174
Фетваджиев, Иван Ст. a.е. 2176
Фетваджиев, Стефан a.е. 2177
Феърс, Патрик a.e. 1520
Филимонов, Хр. a.е. 28
Филипов, Ал. a.е. 2418 ( 303–390)
Филипов, Борис a.е. 2178
Филипов, Н. а.е. 2179, 2487
Филипов, Русин а.е. 2180, 2488, 3048
Филипов, Сашо а.е. 2489
Филипова, Ефросина a.е. 2181
Филов а.е. 3390
Филов, Богдан а.е. 2182, 2421, 2490, 2514 (л. 1–95,
275–297), 2993, 3048, 3228, 3256
Филова, Евдокия a.е. 2182
Фирсов, Георгий Гаврилович а.е. 239, 152
Фирсов, Георгий a.е. 2183
Фичев, Иван (Ването) a.е. 2421 (л. 49–62)
Фишер, Едит а.е. 3087
Флайшхак, Курт a.е. 240, 2184
Флорин a.е. 2138
Флорин, Сидер а.е. 664
Фол, Александър а.е. 2185, 2522
Фол, Николай а.е. 3 (л. 1–107), 2036 (л. 212–294), 3383
Форсел, Арне a.е. 2189
Форстиус, Йорис a.е. 2154
Фортунов, Конст. а.е. 2805
Форщиус, Йорис а.е. 450
Франк, М. a.е. 2191
Франц Йосиф, австрийски император a.е. 2103
Францов, проф. а.е. 1560
Фрауендорфер, Зигмунд фон а.е. 2192, 2766, 2767
Фрелер a.е. 2193
Фролов, Ст. а.е. 2913
Фунев, Иван a.е. 2194
Фурнаджиев, Иван а.е. 1645, 2195, 2513 (л. 46–154)
Фурнаджиев, Игнат а.е. 2196, 2491
Фурнаджиев, Никола a.е. 929, 2418 (л. 215–302)
Фурнаджиева, Елена а.е. 2195, 2987
Фурнес, К. З. a.е. 2197
Фьодоров, Б. а.е. 3079

Угаров, Григор а.е. 3124
Удальцов, проф. а.е. 1251
Узунов, А. а.е. 3028, 2250 (л. 59–67)
Узунов, Дечко a.е. 2145
Уивън, Боб a.е. 2146
Уйевич, М. a.е. 2147
Улендал Хайнрих а.е. 544
Унгер а.е. 234
Унгер, Рут a.e. 1019
Унджиев, Иван а.е. 2950
Уорман, К. а.е. 426в
Урбан, Зденек a.е. 2160, 2259
Уроева, А. a.е. 237, 2161
Урумов, д-р а.е. 3183
Усов, А. а.е. 2515 (л. 173–192)
Ууд, Дж. а.е. 438, 2557 (л. 1–32)

Хаве, Жак а.е. 2557 (л. 33–91)
Хаджибонев, Бончо a.е. 2199
Хаджидимов, Иван a.е. 2200
Хаджидимова, Дафина a.е. 2200
Хаджиев а.е. 3377
Хаджиев, Александър a.е. 2201
Хаджиев, Димитър a.е. 2202
Хаджиев, Здравко а.е. 2551 (л. 273–417)

Фаденхехт, Й. а.е. 2486, 2528 (л. 1–354)
Файл, проф. a.е. 2143 ( л. 52–76)
Фанта, проф. a.e. 1693
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Хаджиев, Хр. а.е. 2203, 2508 (л. 126–139), 2533
Хаджиеви a.е. 2204
Хаджииванов, д-р a.е. 19 (7–27)
Хаджийска, Мария а.е. 3033
Хаджийски, М. а.е. 2606
Хаджиолов, А. а.е. 1690 (л. 1–32), 2205, 2548, 2556 (л.
30–67), 2970
Хаджипенчев, Илия a.е. 3386
Хаджисотирова, Росица а.е. 37
Хаджихристов, Христо a.е. 2206
Хаджов, Ив. а.е. 3008
Хаджов, Ив. а.е. 3045
Хайденстам, Вернер фон а.е. 2519 (л. 230–401)
Хайне, Хаинрих а.е. 1666
Хайтов, Николай а.е. 516 (л. 186–247), 3117
Халаджов, Илия a.е. 2207
Хамсун, Кнут а.е. 63, 656, 2700
Хан, Андре а.е. 407
Ханджиев, Л. a.e. 2568, 2937
Хане, Бистра а.е. 240а, 2207, 2226
Хане, Курт a.е. 240а. 2207, 2266
Ханкок a.e. 1754
Ханра, Ралф Отто а.е. 656
Ханчев, Веселин a.е. 2209
Харалампиев, Кирил a.е. 241, 2211
Харалампиев, Леон а.е. 1362
Харасовиц, Ото a.е. 242, 2212
Харджи, Нарих Векил a.e. 1825
Хармс а.е. 2577
Хауптман а.е. 3280
Хвалебнова, О. а.е. 2777
Хватов, Алексей a.е. 2213
Хедстранд, Лилиян а.е. 409
Хербст, Й. а.е. 675, 2418 (л. 104–109), 2993, 3257
Херземан, Карл a.е. 2214
Хесапчиев, Симеон a.е. 2215
Хесе, Херман а.е. 516 (л. 89–185)
Хиков а.е. 2800
Хилденбранд, Фред а.е. 1199 (л. 375–389)
Хирземан, Карл а.е. 3384
Хитов, Александър Панайотов а.е. 2216
Хитов, Панайот а.е. 243
Хитова а.е. 159
Хитова, Мара а.е. 2216
Хлебаров, Хр. а.е. 2217
Хлебаров, Ячо а.е. 2218
Хлеб-Козанска, Хелена 243, 429, 433б, 1185, 2219,
2645
Холкуист, Бен а.е. 3117
Холман, проф. а.е. 1768 (л. 14–24)
Хорак, Ф. а.е. 408
Хорецки, Пол а.е. 244, 2093 (л. 56–79), 2220
Хорнвал, Герт а.е. 424, 464
Хородиски, Богдан а.е. 327, 433б
Хосе, Гасет а.е. 2815
Хосе, Ортега а.е. 2815
Хофман, Г. а.е 420

Хофманстал, Хуго фон а.е. 2430
Хрелков, Николай а.е. 1527, 2012
Хренкова, А. а.е. 426а
Хренкова, А. а.е. 2221
Хрисиу, Василе а.е. 2913
Христо а.е. 3268
Христов а.е. 2230
Христов, Веселин а.е. 2222
Христов, д-р а.е. 2500,
Христов, Е., д-р а.е. 3183
Христов, Ем. а.е. 2975
Христов, И. а.е. 2223, 2491а, 3105, 3107
Христов, Кирил а.е. 356 (л. 346–377), 1085, 1308,
2996, 3350, 3370
Христов, Коко а.е. 2492
Христов, Константин, д-р а.е. 2224
Христов, Кънчо а.е. 2225
Христов, Л. К. а.е. 2226
Христов, Петко Я. а.е. 2227
Христов, проф. а.е. 1461
Христов, Рашо а.е. 3382
Христов, Х. а.е. 2713
Христов, Христо Я., акад. а.е. 2228
Христов, Я. а.е. 2962
Христова, Анна 1634, 2232, 2512 (л. 6–23)
Христова, Елена a.е. 2233
Христова, Лиляна a.е. 2233
Христова, Н. К. a.е. 2234
Христова, Р. а.е. 2534а, 2738
Христови, Инга, Михаил, Милко a.е. 2235
Христович, Константин a.е. 2236
Христосков а.е. 2514 (л. 341–416)
Христофоров, Петър a.е. 2237
Хрусанов, проф. Г. а.е. 2773
Хуилър, Дж. а.е. 2603
Хумболт, Александър фон а.е. 275, 1572, 2713, 2764
Хъчинс, М. а.е. 2618
Цаков, Ц. a.е. 2238
Цакова, Елена Антонова a.е. 2238
Цанев а.е. 762
Цанев, Георги a.е. 247, 2036 (л. 16–32), 2239, 2941
Цанева, Ганка а.е. 2534а
Цанкар, Иван а.е. 2558 (л. 195–297)
Цанков, Александър, министър-председател а.е. 356
(л. 1–78), 3369
Цанков, Г. а.е. 2968
Цанков, К. а.е. 67
Цанков, Любен а.е. 1697, 2240
Цанков, Хр. а.е. 3370
Цанкова, Мина a.е. 2241
Цанчев, Д. а.е. 2511 (л. 10–33)
Царева, Ваня a.е. 2242
Цачев, Климент a.е. 2036 (л. 456–520)
Цветаева, Марина a.e. 1671 (л. 32–55)
Цветанов a.e. 963
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Цветанов, Павел a.е. 2249
Цветанов, Ценко 248, 1821 (л. 1–13), 2250, 2493,
2502, 2518 (л. 327–458), 2520 (л. 233–471), 2536,
2537, 2538 (л. 1–233), 2539 (л. 1–150), 2541, 2555
(л. 1–29), 2586, 2589
Цветанова, Еленка a.е. 2251
Цветков, З. a.е. 2252
Цветкова, Мария a.е. 2253
Цвиянович, С. а.е. 2493а
Ценков, В. а.е. 3089
Ценов, Петър а.е. 3028
Ценова, Лили a.e. 1667, 2254
Церковски, Цанко a.е. 3370
Циганелска, Елена Цанкова a.e. 1702
Цимерман, Ерих а.е. 249
Цицерон, Марк Тулий а.е. 279
Цолов, Д., арх. а.е. 2519 (л. 1–12), 2524 (л. 75–145),
2525 (л. 395–423, 424–496)
Цолов, Лъчезар а.е. 191
Цолов, Радол a.е. 2265
Цолов, Станислав a.е. 2265, 2267
Цолов, Цоло a.е. 2265
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