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Преди две години, през 2014 г., няколко наши колеги навършиха уважаваната в житейско и творческо отношение 60-годишна възраст. Съвсем банално, но същевременно с това е и вярно твърдението,
че това е време на равносметка за постигнатото, с лека ирония за пропуснатото, изградена от мъдростта
на времето. Между тези колеги е и доц. д-р Стефан Иванов Анчев, преподавател и специалист по
история на балканските народи към катедра „Нова и най-нова обща история” в Исторически факултет.
Стефан Анчев е роден на 8 януари 1954 г. в град Велико Търново и е трето поколение търновчанин,
както твърди самият той. По бащина линия родът му е от град Бяла черква, а фамилията му идва от
пра-прадядо му Анчо Ненов, загинал заедно с брат си Илчо (Илия) в Дряновския манастир през
майските дни на 1876 г. Основното си и средно образование завършва в ОУ „Димитър Благоев” (сега
това е сградата на факултет (Изобразително изкуство”) и в Първа политехническа гимназия (ППГ)
Кирил и Методий, съответно през 1969 и 1972 г. Служи в българската армия от 1972 до 1974 г. в под.
80750 в град Свищов – сега вече несъществуващо на картата на въоръжените сили на Република
България. От 1975 до 1978 г. е студент във ВМИ, специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини”. Очевидно се стига до несходство на характерите с инженерната специалност, поради което напуска института и от 1979 е студент в специалност „История” във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий”. Дипломира се като специалист историк и учител по история през 1983 г. От
1984 г. е на работа в университета, като специалист в новосъздадения „Добруджански архив”. От 1987 г. е
специалист към НИР и сътрудник на зам-ректора по научноизследователската работа в университета.
От 1994 г. е „доктор по история” след защита на дисертация по тема: „Добруджанският въпрос в
политическия живот на България 1918 – 1923 г.”. Започва преподавателската си работа към новосъздадената катедра „Нова и най-нова обща история” от края на 1994 г., като асистент, кандидат на историческите науки – к.и.н. (сега доктор по история). От 1996 до 1998 г. е ст. ас. к.и.н. През 1998 г. е атестиран
като гл. ас. д-р. В 2007 г. Стефан Анчев се хабилитира и става доц. д-р по история, какъвто е досега.
От 1992 г. е секретар на списание „Архив за поселищни проучвания”. Участва в научен проект
по Наредба № 9 (сега №3) „От модернизация към обединена Европа (България и балканските страни
в сферата на европейските влияния ХIХ – ХХ век)”. Време за реализиране на проекта: 2011 – 2013
година с научен ръководител проф. д.и.н. Р. Мишев. Ръководител и лектор на/в магистърска програма
„История и съвременност на Европейския съюз (Европейска интеграция) във ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий” от 2000 до 2014 г. Ръководител е на научен проект по Наредба № 3 с тема „Религия, национална
идентичност и държавност на Балканите през ХІХ – ХХІ в.”. Време за реализиране на проекта 2015 –
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2017 г. Специализира в „Славянска академия” град Твер, Руска федерация, 23 септември – 7 октомври
2005 г. Там той изнася пред студенти и преподаватели курс лекции на тема „Русия в политиката на
Балканите през ХIХ – ХХ век”. През 2015 г. специализира в Педагогическия университет в Минск,
Република Беларус. Там доц. Анчев изнася лекции през студенти и преподаватели по тема „Политически, национални и религиозни противоречия на Балканите в края на ХХ и началото на ХХІ в.”
От 1981 г. Стефан Анчев е семеен. Съпругата му Златка Анчева е медицинска сестра в Детско
отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”. Има дъщеря – Иванина Анчева. През 2012 г. тя завършва
магистратура по психология в Санкт-Петурбургския държавен университет. Докторант е по психология –
редовно обучение.
След залелите страната демократични промени участва в политическия живот. Член е на Общонароден комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) от 1990 г. През 1990 г. участва в
изборите за Велико народно събрание от името на „Отечествена партия на труда”. Член на Националния
координационен съвет на „Отечествената партия на труда” (ОПТ) и на нейното Изпълнително бюро
от 1995 г. („Държавен вестник”, 10.11.1995, с. 47). Общински съветник от ОПТ във В. Търново за мандата
1991 – 1995 г. От 2000 г. не участва в политическия живот на никоя партия по собствено желание.
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Степен “бакалавър”:
История на балканските народи ХV – ХХ в.;
Политически организации и институции на Балканите – ХХ в;
Етнополитика на Балканите;
Нации и национални отношения на Балканите ХІХ – ХХ в.;
Балканите в международните отношения през ХХ в.
Партийни системи на Балканите.
Национален идентитет и глобализация в Европа ХХ – ХХI век
Степен “магистър”:
Разпадането на Югославия – реализация на интереси в процеса на глобализация; Дейтън и
Рамбуйе в съдбата на Балканите;
Русия в международните отношения и сигурност – в края на ХХ – началото на ХХІ век;
Конституции и конституционна практика на Балканите през ХІХ – ХХ век.
Етнически, национални и религиозни противоречия в Европейския съюз.
Европейският съюз и външният свят – сътрудничество или противопоставяне.
Гражданското общество в ЕС.
Доц. Стефан Анчев има общо 120 публикации, от тях над 40 статии с публицистичен характер в
регионалния и централен печат, както и 18 статии, публикувани в чужди списания и сборници на
български, руски, сръбски немски и испански език.
Книгите му “Родината ми в NATO? Българийо..., ти си честна страна!” и “Русия и ‘миротворците’
над Югославия” са изпратени от международния отдел на Народна библиотека “Св. св. Кирил и
Методий” в следните библиотеки и институции в чужбина: Конгресна библиотека – Вашингтон, Публична библиотека – Ню Йорк, Британска библиотека – Лондон, Национална библиотека – Париж,
Руска държавна библиотека – Москва, Народна библиотека – Варшава, Народна библиотека – Белград,
Народна библиотека – Нови Сад.
От написаното по-горе може да се направи заключението, че той е един от многото достойни
преподаватели във Великотърновския университет.

ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ АНЧЕВ*
1981 година
1. (1) Коронясването на Калоян. – Борба, 10, 24. І. 1981г. [Koronyasvaneto na Kaloyan. – Borba,
10, 24. І. 1981g.]
* Заглавията с шрифт Bold и Italic са на статии публикувани в периодичния печат.
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1985 година
1. (2) Политиката на Кралска Румъния и Междусъюзническата война 1913 г. В: – Юбилеен
сборник на възпитаници от Историческия факултет, т. 1. В. Търново, 1985, с. 288 – 298. [Politikata na
Kralska Rumaniya i Mezhdusayuznicheskata voyna 1913 g. V: Yubileen sbornik na vazpitanitsi ot Istoricheskiya
fakultet, t. 1. V. Tarnovo, 1985, s. 288 – 298.]
1989 година
1. (3) Честване на 200-годишнината на Великата френска буржоазна революция във Велико
Търново, съобщение. – ИП, 9, 1989, с. 109 – 110. [Chestvane na 200-godishninata na Velikata frenska
burzhoazna revolyutsiya vav Veliko Tarnovo, saobshtenie. – IP, 9, 1989, s. 109 – 110.]
2. (4) Добруджанският въпрос и неговото развитие през 1912 г, резюме. – В: ХV пролетен
колоквиум “Проф. д-р Пеню Русев, ч. І. В. Търново, 4. ІV. 1989, с. 34.[Dobrudzhanskiyat vapros i
negovoto razvitie prez 1912 g., rezyume. – V: V proleten kolokvium “Prof. d-r Penyu Rusev”, ch. І. V.
Tarnovo, 4. ІV. 1989, s. 34.]
3. (5) Забележителна научна проява. – Наука и труд, 4, 6 март 1989. [Zabelezhitelna
nauchna proyava – Nauka i trud, 4, 6 mart 1989.]
1990 година
1. (6) Политиката на правителството на Александър Малинов по добруджанския въпрос – 1918 г. –
В: Сборник трудове от юбилейна научна конференция посветена на 45 годишнината на съюза на учените
в България, част ІІ, В. Търново 1990., с. 34 – 39. [Politikata na pravitelstvoto na Aleksandar Malinov po
dobrudzhanskiya vapros – 1918 g. – V: Sbornik trudove ot yubileyna nauchna konferentsiya posvetena na 45
godishninata na sayuza na uchenite v Balgariya, chast ІІ, V. Tarnovo 1990, s. 34 – 39.]
2. (7) Българската комунистическа партия и добруджанският въпрос (1919 – 1923 г.) – ИП, 6,
1990, с. 34 – 39. [Balgarskata komunisticheska partiya i dobrudzhanskiyat vapros (1919 – 1923 g.) – IP, 6,
1990, s. 34 – 39.]
3. (8) Добруджанският въпрос в 100-дневната обиколка на Александър Стамболийски. – В: 50
години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра 1990, с. 48 – 71. [Dobrudzhanskiyat vapros v
100-dnevnata obikolka na Aleksandar Stamboliyski. – V: 50 godini ot vazvrashtaneto na Yuzhna Dobrudzha,
Silistra 1990, s. 48 – 71.]
4. (9) Българите пред “съда” на Фердинанд. – Литературен вестник, 11, 12 – 25 окт. 1990
г.[ Balgarite pred “sada” na Ferdinand. – Literaturen vestnik, 11, 12 – 25 okt. 1990 g.]
5. (10) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник, 11,
12 – 25 окт. 1990г. [Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik, 11, 12–
25 okt. 1990 g.]
6. (11) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник, 12,
26 окт. – 8 ноем. 1990 г. [Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik, 12,
26 okt. – 8 noem. 1990 g.]
7. (12) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник, 13, 9 –
22 ноем. 1990 г.[ Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik, 13, 9 – 22
noem. 1990 g.]
8. (13) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник, 16,
21 – 31 дек. 1990 г. [Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik, 16, 21 – 31
dek. 1990 g.]
9. (14) На разсъмване най-тъмно става… – Отечество, 11, 12 юни 1990, с. 4 – 5. [Na
razsamvane nay-tamno stava… – Otechestvo, 11, 12 yuni 1990, s. 4 – 5.]
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1991 година
1. (15) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник, 1, 8
ян. 1991 г. [Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik, 1, 8 yan. 1991 g.]
2. (16) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник 2, 14
ян. 1991 г. [Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik 2, 14 yan. 1991 g.]
3. (17) Из архива на Фердинанд – публикувани документи. – Литературен вестник, 3,
21 ян. 1991 г. [ Iz arhiva na Ferdinand – publikuvani dokumenti. – Literaturen vestnik, 3, 21 yan.
1991 g.]
4. (18) Нашите политически беди се дължат на чужди влияния. – Движение, 38, 10
окт. 1991. [ Nashite politicheski bedi se dalzhat na chuzhdi vliyaniya. – Dvizhenie, 38, 10 okt. 1991.]
5. (19) Как да построим Вавилонската кула. – Движение, 36, 26 септ. 1991. [ Kak da
postroim Vavilonskata kula – Dvizhenie, 36, 26 sept. 1991.]
6. (20) За провокацията в Сухиндол и нейните аналози в страната. – Движение, 41, 31
окт. 1991. [ Za provokatsiyata v Suhindol i neynite analozi v stranata. – Dvizhenie, 41, 31 okt. 1991.]
7. (21) Нов поглед за Солунското примирие и събитията около него. – Движение, 43, 14
ноем. 1991. [ Nov pogled za Solunskoto primirie i sabitiyata okolo nego. – Dvizhenie, 43, 14 noem.
1991.]
8. (22) Тъжна годишнина от Ньойския международен диктат. – Зора, 7, 4 дек. 1991.[
Tazhna godishnina ot Nyoyskiya mezhdunaroden diktat. – Zora, 7, 4 dek. 1991.]
9. (23) Кратка история на Добруджа (отзив в съавторство). – Архив за поселищни проучвания,
2, В. Търново, 1991, с. 108 – 114. [Kratka istoriya na Dobrudzha (otziv v saavtorstvo). – Arhiv za poselishtni
prouchvaniya, 2, V. Tarnovo, 1991, s. 108 – 114.]
1992 година
1. (24) Трагедията и оцеляването на един народ – предговор към книгата на Михаил Хаджийски
“Българи в Таврия”, В. Търново, 1992, с. 57 – 60. [Tragediyata i otselyavaneto na edin narod – predgovor
kam knigata na Mihail Hadzhiyski “Balgari v Tavriya”, V. Tarnovo, 1992, s. 57 – 60.]
1993 година
1. (25) Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918 – 1923 г. (автореферат).
В. Търново 1994 г. 31 с. [Dobrudzhanskiyat vapros v politicheskiya zhivot na Balgariya 1918 – 1923 g.
(avtoreferat). V. Tarnovo 1994 g. 31 s.]
2. (26) Музеят във Велико Търново си създава история (в съавторство със Стефан
Йорданов). – в. “Времена”, год. ІV, бр. 43, 25. ХІ. – 1. ХІІ. 1993[
Muzeyat vav Veliko Tarnovo si sazdava istoriya (v saavtorstvo sas Stefan Yordanov) – v.
“Vremena”, god. ІV, br. 43, 25. І. – 1. ІІ. 1993.]
1994 година
1. (27) Румънското законодателство в Южна Добруджа след Букурещкия договор от 1913 г. и
неговият отзвук. – В: Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич 1994, с. 43 – 49.
[Rumanskoto zakonodatelstvo v Yuzhna Dobrudzha sled Bukureshtkiya dogovor ot 1913 g. i negoviyat otzvuk. – V:
Bukureshtkiyat dogovor i sadbata na Yuzhna Dobrudzha. Dobrich 1994, s. 43 – 49.]
2. (28) Бесарабският въпрос в българо-румънските отношения 1918 – 1922 г. – В: Българите в
Северното Причерноморие (изследвания и материали). Т. ІІІ. В. Търново 1994, с. 205 – 214. [Besarabskiyat vapros v balgaro-rumanskite otnosheniya 1918 – 1922 g. – V: Balgarite v Severnoto Prichernomorie
(izsledvaniya i materiali). T. ІІІ. V. Tarnovo 1994, s. 205 – 214.]
3. (29) Добруджанският въпрос в политическия живот на България 1918 – 1923 г. (монография).
В. Търново 1994, 324 с. [Dobrudzhanskiyat vapros v politicheskiya zhivot na Balgariya 1918 – 1923 g.
(monografiya). V. Tarnovo 1994, 324 s.]
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4. (30) БРСДП (о) и Добруджанският въпрос 1918 – 1923 г. – Архив за поселищни проучвания, г.
ІІ (1993), кн. 3 – 4. В. Търново 1994, с. 84 – 91. [BRSDP (o) i Dobrudzhanskiyat vapros 1918 – 1923 g. –
Arhiv za poselishtni prouchvaniya, g. ІІ (1993), kn. 3 – 4. V. Tarnovo 1994, s. 84 – 91.]
5. (31) Положението на добруджанските бежанци (юни 1922 – юни 1923 г.). – Добруджа, 10 /за
1993 г./, 1994, с. 259 – 268. [Polozhenieto na dobrudzhanskite bezhantsi (yuni 1922 – yuni 1923 g.). – Dobrudzha,
10 /za 1993 g./, 1994, s. 259 – 268.]
1995 година
(32) Добруджанският въпрос на международната сцена (1919 – 1923 г.). – Военноисторически
сборник, 1, 1995, с. 57 – 69. [Dobrudzhanskiyat vapros na mezhdunarodnata stsena (1919 – 1923 g.). –
Voennoistoricheski sbornik, 1, 1995, s. 57 – 69.]
(33) Отзив за статията на Велико Лечев. Младежките съюзи и организации на политическите
партии в България (октомври 1918 – юни 1923 г.). Велико Търново, Изд. “Сириус – 4”, 194 с. – ИП, 3,
1994 – 1995., с. 178 – 180. [Otziv za statiyata na Veliko Lechev. Mladezhkite sayuzi i organizatsii na
politicheskite. partii v Balgariya (oktomvri 1918 – yuni 1923 g.). Veliko Tarnovo, Izd. “Sirius – 4”, 194 s. – IP,
3, 1994 – 1995, s. 178 – 180.]
(34) Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.) – В:
Българите в Северното Причерноморие (изследвания и материали). Т. ІV. В. Търново 1995, с. 231 –
236. [Besarabskiyat vapros i opredelyaneto na balgaro-rumanskata granitsa v Dobrudzha (1878 g.) – V:
Balgarite v Severnoto Prichernomorie (izsledvaniya i materiali). T. ІV. V. Tarnovo 1995, s. 231 – 236.]
(35) Румънският “неутралитет” по време на балканската война – В: Балканските войни 1912 –
1913 г. В. Търново, 1995, с. 33 – 42. [Rumanskiyat “neutralitet” po vreme na balkanskata voyna – V:
Balkanskite voyni 1912 – 1913 g. V. Tarnovo, 1995, s. 33 – 42.]
(36) Русия и Австро-Унгария в българо-румънските отношения по време на Балканските войни
1912 – 1913 г. – В: Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан 1995, с. 117 – 134.
[Rusiya i Avstro-Ungariya v balgaro-rumanskite otnosheniya po vreme na Balkanskite voyni 1912 – 1913 g. –
V: Tutrakan v istoricheskoto razvitie na Dobrudzha. Tutrakan 1995, s. 117 – 134.]
(37) Българо-румънските отношения през втората фаза на Балканската война (от преговорите в
Лондон до Петербургската конференция 1913 г.). – Архив за поселищни проучвания, 1, В. Търново
1995, с. 28 – 41. [Balgaro-rumanskite otnosheniya prez vtorata faza na Balkanskata voyna (ot pregovorite v London
do Peterburgskata konferentsiya 1913 g.). – Arhiv za poselishtni prouchvaniya, 1, V. Tarnovo 1995, s. 28 – 41.]
1996 година
1. (38) Великите сили, балканските държави и добруджанският въпрос 1912 – 1915 г. – В: Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа. Тутракан 1996, с. 29 – 39. [Velikite sili, balkanskite
darzhavi i dobrudzhanskiyat vapros 1912 – 1915 g. – V: Tutrakanskata epopeya i osvobozhdenieto na Dobrudzha.
Tutrakan 1996, s. 29 – 39.]
2. (39) Град Силистра в българо-румънските отношения през първата фаза на Балканската война
(до преговорите в Лондон). – Архив за поселищни проучвания. 1 – 2. В. Търново 1997, с. 90 – 103. [Grad
Silistra v balgaro-rumanskite otnosheniya prez parvata faza na Balkanskata voyna (do pregovorite v London). – Arhiv za
poselishtni prouchvaniya. 1 – 2. V. Tarnovo 1997, s. 90 – 103.]
1998 година
1. (40) България в геополитиката на балканските държави и на Великите сили ХІХ – ХХ в. –
Българистични проучвания 3, В. Търново 1998 г, с. 213 – 224. [Balgariya v geopolitikata na balkanskite
darzhavi i na Velikite sili ХІХ – ХХ v. – Balgaristichni prouchvaniya 3, V. Tarnovo 1998 g, s. 213 – 224.]
1999 година
1. (41) Как, след като бе “употребена”, България беше изоставена от великите си
съюзници. – Янтра днес, 233, 29 ноем. 1999 г. [Kak, sled kato be “upotrebena”, Balgariya beshe
izostavena ot velikite si sayuznitsi. – Yantra dnes, 233, 29 noem. 1999 g.]
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2. (42) Ние на Балканите… – Янтра днес, 243, 13 дек. 1999 г. [Nie na Balkanite… – Yantra
dnes, 243, 13 dek. 1999 g.]
3. (43) Идеята за обединена Европа има петвековна история. – Янтра днес, 248, 20 дек.
1999 г. [Ideyata za obedinena Evropa ima petvekovna istoriya. – Yantra dnes, 248, 20 dek. 1999 g.]
2000 година
1. (44) Ние на Балканите. – Янтра днес, 5, 10 ян. 2000 г. [Nie na Balkanite. – Yantra dnes,
5, 10 yan. 2000 g.]
2. (45) Турската пропаганда и нейните организации у нас не са от вчера. – Новини, 21,
1 февр. 2000 г.; 22, 2 февр. 2000 г.; 23, 3 февр. 2000 г.; 24, 4 – 6 февр. 2000 г. [ Turskata
propaganda i neynite organizatsii u nas ne sa ot vchera. – Novini, 21, 1 fevr. 2000 g.; 22, 2 fevr.
2000 g.; 23, 3 fevr. 2000 g.; 24, 4 – 6 fevr. 2000 g.]
3. (46) Европа на Балканите, или Балканите в Европа? – Новини, 28, 10 февр. 2000 г.
[Evropa na Balkanite, ili Balkanite v Evropa? – Novini, 28, 10 fevr. 2000 g.]
4. (47) Оборвайте с факти, а не с декларации (след публикацията). – Новини, 32, 16
февр. 2000 г. [Oborvayte s fakti, a ne s deklaratsii (sled publikatsiyata). – Novini, 32, 16 fevr. 2000 g.]
5. (48) Народе ???? – Новини, 33, 17 февр. 2000 г. [Narode ???? – Novini, 33, 17 fevr. 2000 g.]
6. (49) Възстановената българска държава и нейните орисници. – Новини, 46, 7 март,
2000 г. [Vazstanovenata balgarska darzhava i neynite orisnitsi. – Novini, 46, 7 mart, 2000 g.]
7. (50) Българското обединение през 1885 година – достойнството на един народ. –
Новини, г. ІV, бр. 174, 5. ІХ. 2000 г. [Balgarskoto obedinenie prez 1885 godina – dostoynstvoto na edin
narod. – Novini, g. ІV, br. 174, 5. ІХ. 2000 g.]
8. (51) Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика
на великите сили през 1907 – 1910 г.). – В: Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново,
2000, с. 163 – 172. [Obyavyavaneto na nezavisimostta na Balgariya (ili malkite darzhavi v golyamata politika
na velikite sili prez 1907 – 1910 g.). – V: Balgaristichni prouchvaniya. 6. Aktualni problemi na balgaristikata i
slavistikata. Peta mezhdunarodna nauchna sesiya. V. Tarnovo. 13. VІІІ. 1999 g. V. Tarnovo, 2000, s. 163 – 172.]
9. (52) Преди шейсет години Южна Добруджа пак влиза в границите на България. –
Новини, г. ІV, бр. 177, 11. ІХ. 2000 г. [Predi sheyset godini Yuzhna Dobrudzha pak vliza v granitsite
na Balgariya. – Novini, g. ІV, br. 177, 11. ІХ. 2000 g.]
10. (53) Зависимата независимост на Балканите. – Новини, г. ІV, 184, 20. ІХ. 2000 г.
[Zavisimata nezavisimost na Balkanite. – Novini, g. ІV, 184, 20. ІХ. 2000 g.]
11. (54) “Стари” и “нови” балкански войни. – Новини, ІV, 210, 26. Х. 2000. [“Stari” i
“novi” balkanski voyni. – Novini, ІV, 210, 26. Х. 2000]
2001 година
1. (55) Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили. – В: Общества в преход –
теория и практика. Сборник доклади от V международна научна конференция Велико Търново 2000 г.
с. 12 – 22. [Balkanite ot Rayhshtad do Deytan – poligon na velikite sili. – V: Obshtestva v prehod – teoriya i
praktika. Sbornik dokladi ot V mezhdunarodna nauchna konferentsiya Veliko Tarnovo, 2000 g. s. 12 – 22.]
2. (56) Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 –
1918 г. – В: 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, с. 12 – 22. [Balgaro-germanskite
otnosheniya v Dobrudzha prez vreme na etapnoto upravlenie 1916 – 1918 g. – V: 80 godini ot Parvata svetovna
voyna. V. Tarnovo, 2000, s. 12 – 22.]
3. (57) Демонизирането на Балканите – утвърдена традиция в политиката на Запада. –
в. “Пари плюс”, г. І, бр. 13, 7 април 2001, с. 20 – 21. [Demoniziraneto na Balkanite – utvardena
traditsiya v politikata na Zapada. – v. “Pari plyus”, g. І, br. 13, 7 april 2001, s. 20 – 21.]
4. (58) Националното достойнство на Балканите? – в. “Пари плюс”, г. І, бр. 15, 21 април
2001 г., с. 18 – 19. [Natsionalnoto dostoynstvo na Balkanite? – v. “Pari plyus”, g. І, br. 15, 21 april
2001 g., s. 18 – 19.]
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5. (59) Разиграва се поредната балканска пиеса: монарх срещу партии. – в. Пари плюс, г. І,
бр. 20, 2 юни 2001, с. 14. [ Razigrava se porednata balkanska piesa: monarh sreshtu partii. – v. Pari
plyus, g. І, br. 20, 2 yuni 2001, s. 14.]
6. (60) Der Balkan 1850 – 1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen – Pulverfass Balkan
Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober, 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert,
s. 265 – 276.
7. (61) Ньойският договор – поредното балканско разделяне. – Добруджа, 14 – 16. 1997 – 1999.
Ньойският договор и съдбата на Южна Добруджа. Национална конференция. Добрич, 1999 г.
Изследвания, извори и документи. [Nyoyskiyat dogovor – porednoto balkansko razdelyane. – Dobrudzha,
14 – 16. 1997 – 1999. Nyoyskiyat dogovor i sadbata na Yuzhna Dobrudzha. Natsionalna konferentsiya.
Dobrich, 1999 g. Izsledvaniya, izvori i dokumenti.]
8. (62) Балканите в прегръдката на НАТО. – в. Пари плюс, г. І, бр. 23, 23 юни 2001 г., с.
18 – 19. [Balkanite v pregradkata na NATO. – v. Pari plyus, g. І, br. 23, 23 yuni 2001 g., s. 18 – 19.]
9. (63) На България се налагат чужди матрици. – в. Пари плюс, г. І, бр. 27, 21 юли, 2001
г., с. 14 – 15. [Na Balgariya se nalagat chuzhdi matritsi. – v. Pari plyus, g. І, br. 27, 21 yuli, 2001 g.,
s. 14 – 15.]
10. (64) Корупцията като елемент от политиката. – Корупцията – традиционни и съвременни
измерения. Faber, В. Търново 2001, с. 91 – 98. [Koruptsiyata kato element ot politikata. – Koruptsiyata –
traditsionni i savremenni izmereniya. Faber, V. Tarnovo 2001, s. 91 – 98.]
11. (65) Великите сили – гасящи балканския пожар пиромани. – в. “Пари плюс”, г. І, бр.
29, 4 август, 2001 г., с. 22 – 24.[ Velikite sili – gasyashti balkanskiya pozhar piromani. – v. “Pari
plyus”, g. І, br. 29, 4 avgust, 2001 g., s. 22 – 24.]
12. (66) Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции –
Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия. Велико Търново, 17 – 18 август, 2000 г, с. 149 – 161. [Balkanskite darzhavi i noviyat
svetoven red – istoricheski traditsii i novi ambitsii – Balgaristichni prouchvaniya. Aktualni problemi na balgaristikata
i slavistikata. Shesta mezhdunarodna nauchna sesiya. Veliko Tarnovo, 17 – 18 avgust, 2000 g, s. 149 – 161.]
13 .(67) Зависимата българска независимост. – в. “Пари плюс”, г. І, бр. 35, 22 септември
2001 г, с. 14. [Zavisimata balgarska nezavisimost. – v. “Pari plyus”, g. І, br. 35, 22 septemvri, 2001 g,
s. 14.]
14. (68) Световният тероризъм и САЩ. – в. “Пари плюс”, г. І, бр. 36, 29 септември,
2001, с. 13. [Svetovniyat terorizam i SASHT. – v. “Pari plyus”, g. І, br. 36, 29 septemvri, 2001, s. 13.]
15. (69) Господарите също плачат. – “Пари плюс”, г. І, бр. 38, 13 октомври, 2001, с. 20.
[Gospodarite sashto plachat. – “Pari plyus”, g. І, br. 38, 13 oktomvri, 2001, s. 20.]
16. (70) Плочките на световното домино са в опасни ръце. – в. “Пари плюс”, г. І, бр. 40,
27 октомври, 2001, с. 24. [Plochkite na svetovnoto domino sa v opasni ratse. – v. “Pari plyus”, g. І,
br. 40, 27 oktomvri, 2001, s. 24.]
17. (71) Мирните договори са къс хартия... – в. “Пари плюс”, г. І, бр. 45, 1 декември
2001, с. 23. [Mirnite dogovori sa kas hartiya... – v. “Pari plyus”, g. І, br. 45, 1. dekemvri 2001, s. 23.]
18. (72) Натовизацията на Балканите. – в. “Пари плюс”, г. І, бр. 47, 15 декември, 2001,
с. 16. [Natovizatsiyata na Balkanite. – v. “Pari plyus”, g. І, br. 47, 15 dekemvri, 2001, s. 16.]
19. (73) Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността. – В:
Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври, 2001. В. Търново, 2001, с. 98 – 107. [Armiya i darzhava –
osnovopolagashti i sahranyavashti funktsii na darzhavnostta. – V: Armiya, darzhava, obshtestvo. Yubileyna
nauchna konferentsiya, posvetena na 50-godishninata ot sazdavaneto na Tsentralniya voenen arhiv, 5 oktomvri,
2001. V. Tarnovo, 2001, s. 98 – 107.]
2002 година
1. (74) Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения. – В: Анчев, Ст.
Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през
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1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново, Faber, 2002, с. 15 – 35. [Traditsionnata ruska politika
na Balkanite i neynite novi izmereniya. – V: Anchev, St. Rusiya i „mirotvortsite” nad Yugoslaviya. Ruskata
politika kam agresiyata sreshtu Yugoslaviya prez 1999 g. v dokumenti, fakti i komentari. V. Tarnovo, Faber,
2002, s. 15 – 35.]
2. (75) Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново, Faber, 2002, 312 с. ISBN 954-775-1344 [Rusiya i „mirotvortsite” nad Yugoslaviya. Ruskata politika kam agresiyata sreshtu Yugoslaviya prez 1999 g.
v dokumenti, fakti i komentari. V. Tarnovo, Faber, 2002, 312 s. ISBN 954-775-134-4]
3. (76) Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистични материали за
съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново, Faber,
2002, 192 с. ISBN 954-775-093-3 [Rodinata mi v NATO? Balgariyo,… ti si chestna strana! Publitsistichni
materiali za savremennata ni deystvitelnost, pisani prez perioda 1990 – 1992 i 1999 – 2001 g. V. Tarnovo,
Faber, 2002, 192 s. ISBN 954-775-093-3.]
2003 година
1. (77) La politica traditional Rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones. – Trienio, Ilustratiуn y
Liberalismo. Rev. de Historia. Madrid, 2003, N 42, s. 107 – 127.
2004 година
1. (78) Увод и съставител на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско
движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г., с. 7 – 8. [Uvod i sastavitel na
sbornik “Pavlikenskiyat kray – lyulka na organiziranoto zemedelsko dvizhenie”. Nauchna konferentsiya “100
godini BZNS” – 25 yuni 1999 g., s. 7 – 8.]
2. (79) Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919 – 1923 г. – В:
Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение. Научна конференция “100 години
БЗНС” – 25 юни 1999 г., с. 124 – 137. [Balkanskite problemi v politikata na zemedelskoto pravitelstvo 1919 –
1923 g. – V: Pavlikenskiyat kray – lyulka na organiziranoto zemedelsko dvizhenie. Nauchna konferentsiya
“100 godini BZNS” – 25 yuni 1999 g., s. 124 – 137.]
2005 година
1. (80) Балканы в объятиях ЕС и НАТО. – В: Из истории европейской интеграции: взгляд из
России и Болгарии. Сборник статей. Тверь 2005, с. 65 – 82. [Balkany v obyatiyakh ES i NATO. – V: Iz
istorii yevropeyskoy integratsii: vzglyad iz Rossii i Bolgarii. Sbornik statey. Tver’ 2005, s. 65 – 82.]
2. (81) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО в края на ХХ век. – В: Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България. Сборник статии. Велико Търново, 2005, с. 75 – 94.
[Balkanite v pregradkata na ES i NATO v kraya na ХХ vek. – V: Iz istoriyata na evropeyskata integratsiya:
pogled ot Rusiya i Balgariya. Sbornik statii. Veliko Tarnovo, 2005, s. 75 – 94.]
3. (82) Предговор и редактор на сборника „Из историята на европейската интеграция: поглед от
Русия и България”. Сборник статии. Велико Търново, 2005, с. 7 – 8. [Predgovor i redaktor na sbornika „Iz
istoriyata na evropeyskata integratsiya: pogled ot Rusiya i Balgariya”. Sbornik statii. Veliko Tarnovo, 2005, s. 7 – 8.]
4. (83) Балканите в сянката на НАТО. – V: Savremenni Balkani i kontekstu geokulture razvoja,
culture mira i evrointe gracijskih procesa. Niš, 2005, с. 187 – 19. [Balkanite v syankata na NATO. – V: Savremenni
Balkani i kontekstu geokulture razvoja, culture mira I evrointe gracijskih procesa. Niš, 2005, s. 187 – 19.]
5. (84) Българският етнически модел. – В: MODERN HISTORY, Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск V. Материалы научной
сесии кафедры новой и новейшей истории Баш. ГУ. 20 октября, 2005 г. УФА РИО Баш. ГУ 2005, с. 269 –
281. [Balgarskiyat etnicheski model. – V: MODERN HISTORY, Partiyno-politicheskaya, duhovnaya istoriya
i obshtestvennaye dvizheniya v stranah Zapada i Vostoka. Vaypusk V. Materialay nauchnoy sesii kafedray
novoy i noveyshey istorii BashGU. 20 oktyabrya, 2005 g. UFA RIO Bash. GU 2005, s. 269 – 281.
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6. (85) Балканите в края на ХХ век. – В: Надежди и разочарования в историята. Сборник в
памет на професор Милчо Лалков. Благоевград, 2005, с. 232 – 239. [Balkanite v kraya na XX vek. – V:
Nadezhdi i razocharovaniya v istoriyata. Sbornik v pamet na profesor Milcho Lalkov. Blagoevgrad, 2005, s.
232 – 239.]
2006 година
1. (86) Балканите – начин на употреба 1918 – 1938 г. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В.
Търново 2006 г, 185 с. [Balkanite – nachin na upotreba 1918 – 1938 g. Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy”, V.
Tarnovo 2006 g, 185 s.]
2007 година
1. (87) Нашите пет медицински сестри в Либия вече са пожертвани. – В: Монитор,
31.01.2007. [Nashite pet meditsinski sestri v Libiya veche sa pozhertvani. – V: Monitor, 31.01.2007.]
2. (88) Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. (част втора). Унив. изд. „Св. cв. Кирил и
Методий”, В. Търново, 2007, 320 с. ISBN 978-954-524-604-3 [Balkanite – nachin na upotreba 1944 – 1955 g.
(chast vtora). Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy”, V. Tarnovo, 2007, 320 s. ISBN 978- 954-524-604-3.]
2. (89) Употребата на Балканите между мира и войната (1919 – 1938 г.). – В: Епохи, № 1 – 2, г.
ХV, 2007, с. 123 – 140. ISBN 1310-2141. [Upotrebata na Balkanite mezhdu mira i voynata (1919 – 1938 g.). – V:
Epohi, № 1 – 2, g. ХV, 2007, s. 123 – 140. ISBN 1310-2141.]
2008 година
1. (90) Русия, западните „миротворци” и агресията срещу Югославия.– В: България и Русия
между признателността и прагматизма. София, март 2008, с. 743 – 751. ISBN 978-954-92392-1-8. [Rusiya,
zapadnite „mirotvortsi” i agresiyata sreshtu Yugoslaviya. – V: Balgariya i Rusiya mezhdu priznatelnostta i
pragmatizma. Sofiya, mart 2008, s. 743 – 751. ISBN 978-954-92392-1-8.]
2009 година
1. (91) Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна
война. – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин.
Радослав Мишев. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2009, с. 189 – 201. ISBN 978-954524-675-3. [Rumaniya i Albaniya v politikata na „Golyamata troyka” v kraya na Vtorata svetovna voyna. – V:
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и Методий”, В. Търново 2009, с. 358 – 376. ISBN 978-954-524-713-2. [Politikata na SASHT v Zapadna
Evropa i na Balkanite prez parvite godini na „studenata voyna”. – V: Balgariya, balgarite i Evropa – mit,
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Blagoevgrad 2010, s. 265 – 275.]
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