ОПИС НА АРХИВЕН ФОНД “АКАД. ВЕРА МУТАФЧИЕВА”
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ръкописи
“Аз, Анна Комнина”. Роман. Ръкопис. /машинописен препис с ръкописни поправки/,
376 л.
Документация към романа “Аз, Анна Комнина“. Ръкописни записки, ксерокопия на
документи от епохата и др.
Вакъфи. Студия. Ръкопис. /машинописен препис с ръкописни поправки/, 18 л.
В папка на Великотърновски университет от Международна научна конференция,
20.22.05.1987, която съдържа още: ръкописни записки, библиография /картотечни
фиши/, ксерокопие от османски документ.
Българските земи в Османската държава 15-19 век. Ръкопис. /машинописен препис с
ръкописни поправки/, 31 л.
Вакъфите в Карамания според регистъра ЦГ 78/19. Ръкопис. /машинописен препис/,
44 л. Планова научно-изследователска работа на колектив от Института по
Балканистика и външни сътрудници.
Приложени документи: Рецензии за труда от проф.д-р Борис Христов Недков,
проф.Петър Миятев; протоколи от заседания на секция Османистика към Института по
Балканистика; докладни на Вера Мутафчиева във връзка с трудностите около
публикуването на документа от издателството на БАН.
За преводачите, редакторите и издателите. Доклад на Вера Мутафчиева на Конгреса на
жените писателки в Beurs van Berlage, 24-28 June 1992; папката съдържа още: каталози
с издания на феминистка литература, програма с докладите на участниците; копие от
разпространяван разговор на Юрий Афанасиев на тема “Сталинизмът и историческата
наука”; брошура и листовка от Център за изучаване на Исляма и на християнскомюсюлманските отношения и др.
Записки от испански библиотеки и архиви. Тетрадка, ръкопис.
Записки по различни изследвания. Тетрадка, ръкопис.

Документи

Йениже Вардар. Подробен регистър на земевладението от 1663-1664 г. Ксерокопие.
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Ксерокопия на османски ръкописи и документи.
Справки от документи, на български език: 1. Баланс на приходите и разходите на
имарета от вакъфите на покойния Шахабедин паша, лека му пръст навеки, в
богопазения /град/ Фелибе; /машинопис и ръкопис/. 2. Вакъф на имарета и на джамията
на Шахабедин паша.
Турски документи /ксерокопия/, изпратени до Вера Мутафчиева от Кирки Георгиаду от
Солун, без дата. В оригинален плик със защита.

Чужди ръкописи

Красимира Мутафова. Вера Мутафчиева – явление в българската наука. Компютърна
разпечатка, 40 л.
Иван Гарелов. И Клио е муза. Сценарий за документален филм.Декември, 2003 г.

Отпечатъци

Отпечатъци с научни публикации на Вера Мутафчиева на български, руски, френски,
немски, турски – 44 броя.
Отпечатъци с публикации от други автори /турски, гръцки, сръбски, испански, немски
и др./ по темите за вакъфите, за османското присъствие на Балканите, на Пиринеите и
др., свързани с научните интереси на Вера Мутафчиева – 121 броя документи, някои с
придружителни писма.
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