ОПИС НА АРХИВЕН ФОНД “ПРОФ. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ”
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ръкописи

Ръкопис на книгата “История на българския народ” (собственоръчен текст – 318 листа,
машинопис с ръкописни поправки, бележки и добавки – 214 листа)
Структура и съдържание на “Книга за българския народ”. Ръкопис с молив в
ученическа тетрадка, малък формат. Изписани 4-5 листа.
Библиография на “Книга за българския народ”. Ръкопис с молив и мастило в
ученическа тетрадка, малък формат.
Машинописен текст на “Записки по българска история”, подготвен за издаване в
издателство Анубис, 1996 г. от Васил Гюзелев, с помощта на професор Вера
Мутафчиева
Два надписа на старобългарски, прерисувани от паметници;

Писма

Копие и превод на писмо до проф. Петър Мутафчиев от Ян Домбровски от Краков,
Полша, в което му съобщава, че е приет за член на Полската академия на науките,
15.07.1939 г. Оригиналният документ се намира в Научния архив (НА) на Българската
академия на науките (БАН), Ф.56к П.М., а.е. 259

Книги

История на Византия – според лекциите на проф. Петър Мутафчиев. Проредактирани
от проф. Димитър Ангелов. Част I (395-1204). №140. Издание на “Фонда за
подпомагане на студентите във висшите учебни заведения в България”. С., 1947, 273
листа
Георгиев, Георги Ст. Слово за дълга, без година и място на издаване. В него дава
информация за Петър Мутафчиев при една контраатака на Добруджанския фронт по
времето на Първата световна война. 8 листа
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Мутафчиев, Петър. Изток и Запад в Европейското средновековие. Встъпителна лекция.
Отделен отпечатък от ХХ годишник на СУ- Историко-филологически факултет – 1925.
Печатница “Ив.К.Божинов”, София 1925. 34 стр. р-р:15-23 см.

Отпечатъци

“Из Шубайските Алпи. През Лангентал и Нюрнбергската хижа към Бехер”, пътепис
от
Петър
Мутафчиев,
публикуван
в
списание
“Български
турист”,
кн. 18, април 1926 г. с. 56-76, общо 7 листа
Отпечатъци от списание “Просвета”, кн. 10, 1943 г. със статии в памет на
дългогодишния му редактор, професор Петър Мутафчиев, от Г. Константинов (Проф.
Петър Мутафчиев 4.V.1883-2.V.1943), Ив. Дуйчев (Обаянието на проф. Петър
Мутафчиев), Л. Диков (Петър Мутафчиев), Д. Крънджалов (Личността и заслугите
на професор П. Мутафчиев), Ст. Брашованов (Живот-доблест), Бешевлиев
(Източната половина на Балканския полуостров като жизнено пространство в
миналото. В памет на проф. Петър Мутафчиев), Г. К. (Един характерен “случай” в
живота на Петър Мутафчиев), Библиография на професор Петър Мутафчиев.
Научни трудове, статии и рецензии.
Лекции по българска история, четени пред курсисти по физическо възпитание през
1935 г. Публикувани в неизвестно печатно издание. 25 листа
Шницлер, Артур Из самотен път. Драма в 5 действия. Превел от руски Петър
Мутафчиев, С., Издание на книгоиздателство “Буревестник”, 1908, 35 листа
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