
1 
 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

Б ъ л г а р с к и   и с т о р и ч е с к и   а р х и в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондообразувател: Проф. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд № 111, опис № 1 

 

 



2 
 

 

 

 

Крайни дати 1855...1905 г. 

Съдържа 275 арх. ед., 3000 док. 

Започнат на 6 юли 1959 г. 

Завършен на 28 август 1959 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА НА Ф. 111 МАРИН ДРИНОВ 

 

I Дял 

1. Биографични и библиографични (от, до и за него) – а. е. 1 

2. Писма: копия, чернови, намиращи се във фонда оригинални негови 
писма – а. е. 2, л. 1-383 

3. Бележки – а. е. 3, л. 1-32 

а) Статии – а. е. 4, л. 1-121 

б) Монографии – а. е. 5, л. 1-333 

     4. Ръкописи 

 в) Рецензии – а. е. 6, л. 1-376 

 г) Спомени – а. е. 7, л. 1-83 

 д) Лекции по славяноведение – а. е. 8 

 е) Бележки и материали 

  - от него – исторически бележки, а. е. 9-14; църковна история, 
а. е. 15; филологически, а. е. 16-18; преписи от документи, а. е. 19 

  - от други – а. е. 20 

Арх. ед. 21 е пропусната при обработването на фонда  

II Дял ДЕЙНОСТ 

1. Дейност в България 1878/79 и 1881 г. – а. е. 22 

2. Кореспонденция свързана с дейността му – а. е. 23-355 

III Дял ЧАСТНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

1. Писма – а. е. 356 

2. Визитни картички – а. е. 357 

3. Покани и програми – а. е. 358 

4. Сметки – а. е. 359 

IV Дял СМЕТКИ 
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1. Архив на жена му Маргарита Ив. Дринова – а. е. 360 

2. Архивни материали на дъщеря му Мария Дринова – а. е. 361 

V Дял ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 

1. Апели – а. е. 362 

2. Възвания – а. е. 363 

3. Открити писма – а. е. 364 

4. Съобщения, програми, окръжни и др. – а. е. 365 

5. Обявления за новоизлезли руски книги и вестници – а. е. 366 

VI Дял 

1. Книги с приписки – а. е. 367 

2. Изрезки от вестници – а. е. 368 

 

VII Дял ОТ, ДО И ЗА ДРУГИ ЛИЦА – а. е. 369 

VIII Дял РАЗНИ МАТЕРИАЛИ – а. е. 370 
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ОПИС НА Ф. 111 МАРИН ДРИНОВ 

А. е. 1, л. 1-2, 1 док.; 27 авг. 1855 г.; свидетелство – от Училището, подп. от 
гл. учител Ю. Ненович – Панагюрище до М. Дринов – Панагюрище. 

 За завършване на четиригодишното следване в училището.  

 

А. е. 1, л. 3-4, 1 док.; авг. 1858 г.; свидетелство – от Училищни епитропи, х. 
Манчо Попов и Дим. Стоянов – Панагюрище до М. Дринов – Панагюрище. 

 За оставане на работа в училището. 

 

А. е. 1, л. 5-18, 1 док.; 16 апр. 1866 г..; паспорт – на М. Дринов – Женева. 

 

А. е. 1, л. 19-20, 1 док.; 1875 г.; инструкция – рус. ез.; от Съвета на 
императорския университет – Харков до М. Дринов. 

 За задгранична командировка за занятия по славянските езици. 

 

А. е. 1, л. 21, 1 док.; 1899 г.; адрес – фотокопие; от Академия на науките – 
София до М. Дринов. 

 Във връзка с юбилея му по случай 30 годишната му книжовна 
дейност. 

 

А. е. 1, л. 22-23, 1 док.; 26 юли 1877 г.; билет – рус. ез.; Полициймейстер – 
Систова (дн. Свищов) до М. Дринов. 

 За отчисляване от града и свободен пропуск. 

 

А. е. 1, л. 24-25, 1 док.; 27 авг. 1877 г.; свидетелство – бълг. и рус. ез.; 
Градско полицейско управление – Свищов до М. Дринов – Свищов. 

 За отчисляване от града и свободен пропуск за Румъния. 
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А. е. 1, л. 26-27, 1 док.; 28 авг. 1877 г.; медицинско свидетелство – рус. ез.; 
Лекар при свищовското губернаторство, подп. от д-р Радославов – Свищов 
до М. Дринов – Свищов. 

 Поради заболяване е възпрепятстван да отпътува от Свищов в 
продължение на извесно време. 

 

А. е. 1, л. 28-29, 1 док.; 22 дек. 1877 г.; свидетелство – рус. ез.; Канцелария 
по граждански дела при главнокомандващия действащата армия до М. 
Дринов. 

 За отпътуване до гр. Орхание (дн. Ботевград). 

 

А. е. 1, л. 30, 1 док.; б. д.; визитна картичка 

 На Марин Дринов. 

 

А. е. 1, л. 31, 1 док.; 1878 г.; билет – от Софийско областно 
благотворително дружество – София до М. Дринов – б. м.  

 Действителен член. 

 

А. е. 1, л. 32-33, 1 док.; 14 май 1878 г.; писмо – от Софийски губернатор – 
София до М. Дринов. 

 За сформиране на комитет за издирване на намиращите се все още в 
заточение българи. 

А. е. 1, л. 34, 1 док.; 22 май 1878 г.; приказ – рус. ез.; Управител на 
губернаторската канцелария – София до М. Дринов. 

 За командировка. 

 

А. е. 1, л. 35-36, 1 док.; окт. 1878 г.; билет – рус. ез.; Имперски руски 
комисар в България – Филипопол (дн. Пловдив) до М. Дринов. 

 За отиване в отпуск. 
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А. е. 1, л. 37-38, 1 док.; 1 февр. 1879 г.; свидетелство – рус. ез.; Имперски 
руски комисар в България – София до М. Дринов. 

 За служебна командировка в Търново (дн. Велико Търново). 

 

А. е. 1, л. 39-40, 1 док.; 11/23 юли 1879 г.; писмо – рус. ез.; Секретар на 
дипломатическото агентство. 

 Съобщава за изпратени дипломатически писма по М. Дринов. 

 

А. е. 1, л. 41, 1 док.; 21 март 1880 г.; съобщение – рус. ез.; Харковски 
окръжен съд – Харков до М. Дринов – Харков. 

 Да присъства на съдебните заседания. 

 

А. е. 1, л. 42-43, 1 док.; 15 февр. 1884 г.; писмо – рус. ез.; Директор на 
Департамента на народното просвещение до М. Дринов. 

 Относно честването на 70 годишния юбилей на проф. Франц 
Миклошич. 

 

А. е. 1, л. 44-45, 1 док.; 14 апр. 1892 г.; писмо – рус. ез.; Руско имперско 
археологическо общество до М. Дринов – б. м. 

 Относно избирането му за действителен член на обществото. 

 

А. е. 1, л. 46-47, 1 док.; 31 дек. 1892 г.; писмо – рус. ез.; Ректор на 
университета – Харков до М. Дринов – Харков. 

 Да замести излезлия в отпуск Декан на Историко-филологическия 
факултет. 

 

А. е. 1, л. 48-49, 1 док.; 15 февр. 1905 г.; писмо – от Българско 
природоизпитателско дружество – София до М. Дринов – Ялта. 

 Относно провъзгласяването му за почетен член на дружеството. 
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А. е. 1, л. 50-51, 1 док.; 14 май 1876 г.; адрес – рус. ез.; Руско императорско 
географско дружество – Петербург (дн. Санкт Петербург) до М. Дринов – 
Харков. 

 За провъзгласяването му за действителен член на обществото. 

 

А. е. 1, л. 52, 1 док.;19 дек. 1876 г.; адрес – от Дружество на любителите на 
естествознание, антропология и етнография – Москва до М. Дринов. 

 Относно избирането му за постоянен член. 

 

А. е. 1, л. 53, 1 док.; 29 апр. 1876 г.; адрес – от Императорско дружество по 
история и руски старини до М. Дринов. 

 Относно избирането му за постоянен член. 

 

А. е. 2, л. 1, 1 док.; 1879 г.; слово – чернова; М. Дринов – София до 
Александър I Батенберг. 

 При посрещането му в София. 

 

А. е. 2, л. 2-3, 1 док.; 14 март 1893 г.; писмо – чернова, рус. ез.; М. Дринов 
до Полихроний Агапиевич. 

 По научни въпроси. 

 

А. е. 2, л. 4-5, 1 док.; 12 март 1905 г.; писмо – чернова ; М. Дринов – Ялта 
до Димитър Агура. 

 Не може да довърши започнатата работа поради заболяване. 

 

А. е. 2, л. 6-7, 1 док.; 22 апр. 1880 г.; писмо – от М. Дринов – Харков до 
Председателя на югославянската академия. 

 Относно избирането му за дописен член при академията. 

 

А. е. 2, л. 8-20, 6 док.; 1904 г.; писма – от М. Дринов до Г. Баласчев. 
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 Забележки към поправките в статията на Баласчев. 

 

А. е. 2, л. 21-27, 3 док.; 1862 г.; писма – от М. Дринов до Нешо Бончев. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 28-33, 3 док.; 27 май 1863...17 юли 1863 г.; писма - от М. Дринов 
до Нешо Бончев. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 34-38, 3 док.; 1865 г.; писма, приложение - от М. Дринов до Нешо 
Бончев. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 39-50, 6 док.; 1866 г.; писма - от М. Дринов – Варшава и Женева 
до Нешо Бончев. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 51-70, 10 док.; 5 февр. 1867...29 окт. 1867 г.; писма - от М. 
Дринов – Женева и Прага до Нешо Бончев. 

 По черковни въпроси л. 59; за изпратена сума до Ив. Сергеевич и 
други лични въпроси. 

А. е. 2, л. 71-75, 3 док.; 8 ян....24 апр.; писма - от М. Дринов до Нешо 
Бончев. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 76-102, 13 док.; 8 март 1869...4 ноем. 1869 г.; писма, приложение 
– ръкоп., печатно; от М. Дринов - Прага до Нешо Бончев. 

 Съобщава, че започнал печатането на „Поглед върху произхода на 
българския народ и началото на българската история“ и „Исторически 
преглед на българската църква от началото и до наше време“; за дейността 
на книжовното дружество; за напечатването на „прегледът“; иска 
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поддръжка за разпространяването на трудовете му в България; относно 
книжовната му дейност: за събирането на материали и издаването им; 
приложение: „Писмо до българските читалища“ (л.95) 

 

А. е. 2, л. 103-104, 1 док.; б. д.; писмо - от М. Дринов до Нешо Бончев. 

 За учение на българи в Русия, Чехия и др. 

 

А. е. 2, л. 105-120, 7 док.; 1870 г.; писма – от М. Дринов – Неапол, Виена и 
др. До Нешо Бончев. 

 Относно пътуването му в Рим, Неапол, Пезаро, о. Иския във връзка с 
книжовната му дейност, за набиране на материали; за укрепване на 
книжовното дружество и други лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 121-122, 1 док.; 8/20 авг. 1871 г.; писмо – от М. Дринов – Виена 
до Нешо Бончев. 

 По лични въпроси и за Българското книжовно дружество. 

 

А. е. 2, л. 123-128, 3 док.; 1872 г.; писма – от М. Дринов до Нешо Бончев. 

 Относно „Периодическо списание“, за Българското книжовно 
дружество и др. 

 

А. е. 2, л. 129-141, 6 док.; 11 ян. 1873...17 ноем. 1873 г.; писма – от М. 
Дринов до Нешо Бончев. 

 Относно пътуването на Васил Стоянов из България, във връзка с 
пренасянето на книжовното дружество е Турция и др. 

 

А. е. 2, л. 142-155, 7 док.; февр....ноем. 1874 г.; писма – от М. Дринов - 
Харков до Нешо Бончев. 

 Моли го да препише от стария ръкопис, който се намира у Станишев 
две летописни записки; за книжовното дружество; лични въпроси. 
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А. е. 2, л. 156-172, 8 док.; 10 ян. 1875...29 септ. 1875 г.; писма – от М. 
Дринов до Нешо Бончев. 

 За книжовното дружество; за отпечатване на българската история на 
Иречек; лични въпроси. 

 

А. е. 2, л. 173-187, 8 док.; 12 февр. 1876...14/26 юни 1876 г.; писма, 
телеграма – от М. Дринов – Москва, Харков, Прага до Нешо Бончев. 

 Разрешава му се да се върне в Русия за един месец заради 
дисертацията му, която е предал: „Южните славяни и Византия в X в.“; 
сведения за Априлското въстание и др. 

 

А. е. 2, л. 188-192, 2 док.; 11 февр. 1877, 24 февр. 1877 г.; писма – от М. 
Дринов до Нешо Бончев. 

 Сведения за причините за Априлското въстание, за подготовката и 
провеждането му в Панагюрище. 

 

А. е. 2, л. 193-194, 1 док.; 9 ян. 1866 г.; писмо – от М. Дринов - Виена до 
Нешо Бончев, Станишев и др. 

 За Българското общество във Виена. 

 

А. е. 2, л. 195-197, 2 док.; 8 дек. 1899, 5 ян. 1900 г.; писма – чернови; М. 
Дринов – Харков до Николай Василевич. 

 Подарява ма музея палеографически материали и фотографически 
снимки. 

А. е. 2, л. 198-201, 2 док.; 1892, 1893 г.; писма – от М. Дринов до Игнатий 
Викентиевич. 

 Благодари за подаръка; иска услуга във връзка с книжовната му 
дейност. 

 

А. е. 2, л. 202-203, 1 док.; 12/24 юли 1876 г.; писмо – чернова, рус. ез.; М. 
Дринов – Прага до Найден Геров. 
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 За бедствието на близките му в Панагюрищев следствие на 
въстанието. 

 

А. е. 2, л. 204, 1 док.; 20 май 1893 г.; писмо – от М. Дринов до Сергей 
Димитриевич. 

 Благодари за избирането му за член на Дружеството на любителите 
на древната писменост. 

 

А. е. 2, л. 205-206, 1 док.; 1 дек. 1859 г.; писмо – от М. Дринов – Киев до 
Делчо Дринов. 

 Моли да му изпратят новини за близките му. 

Лист 207 е пропуснат при номерирането. 

 

А. е. 2, л. 208-223, 8 док.; 19 юли...17 авг. 1881 г.; писма – от М. Дринов – 
Одеса, Русе, София до М. Ив. Дринова – Харков. 

 По частни въпроси. 

 

А. е. 2, л. 224-225, 1 док.; 23 март 1871 г.; писмо – чернова; М. Дринов – 
Москва до Членовете-управители на БКД, В. Друмев и др. 

 За поместване на статията за училищата от Нешо Бончев, в която е 
отразено значението на училището в Периодическото списание (?). 

 

А. е. 2, л. 226-231, 1 док.; 12 юли 1872 г.; писмо – чернова; М. Дринов - 
Москва до Българско книжовно дружество. 

 За дейността и задачите на Българското книжовно дружество. 

 

А. е. 2, л. 232, 1 док.; 12 март 1905 г.; писмо – от М. Дринов – Ялта до 
Председателя на природоизпитателното дружество. 

 Благодари за провъзгласяването му за почетен член на дружеството. 
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А. е. 2, л. 233-234, 1 док.; 8 септ. 1870 г.; писмо – от М. Дринов – Браила до 
Недялко Жеков – Белград. 

 Българското книжовно дружество благодари за готовността му да 
подари статията си за българската писменост; за състоянието на 
книгопечатницата в Браила и др. 

Листове 235-294 пропуснати при номерирането. 

 

А. е. 2, л. 295-296, 1 док.; 20 март 1903 г.; писмо – чернова; М. Дринов до 
Ал. Иванович. 

 Във връзка с книжовната му дейност. 

 

А. е. 2, л. 297-298, 1 док.; 23 ноем. 1904 г.; писмо – от М. Дринов – Харков 
до Ал. Иванович. 

 Във връзка с книжовната му дейност. 

 

А. е. 2, л. 299-304, 3 док.; 19 септ. 1878...18 ян. 1879 г.; писма, списък – от 
М. Дринов – София до Йисиф I. 

 Счита присъствието му на престоящото Народно събрание в Търново 
за необходимо; за необходимост от реформи във вътрешното църковно 
устройство и други черковни въпроси; наименованията на епархиите и 
имената на съответните владици. 

 

А. е. 2, л. 305, 2 док.; 19 ноем. 1879 г.; телеграми – чернови, рус. и фр. ез.; 
М. Дринов до П. Каравелов. 

 Би приел Министерството на просвещението, но не по-рано от месец 
март; съгласен е да приеме депутатствотов Пазарджик. 

 

А. е. 2, л. 306-308, 2 док.; 21 авг. 1880 г.; писмо, скица – чернова; М. 
Дринов – Харков до Комисията по постройка на княжески дворец. 

 Във връзка със заплащане на мястото му. 
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А. е. 2, л. 309-310, 1 док.; 4 март 1892 г.; писмо – чернова; М. Дринов до 
Комисия по устройство на Пето пожарно отделение. 

 Не може да присъствува на работата на комисията. 

 

А. е. 2, л. 311-313, 311а, 3 док.; 25 ноем. 1897...12 март 1905 г.; писма – 
чернови; М. Дринов до Редакционен комитет „Българско отечество“. 

 Ще му бъде възможно да изпълни поръчката на монографията и пр. 

 

А. е. 2, л. 314-317, 1 док.; 30 март 1880 г.; писмо – чернова, рус. ез.; М. 
Дринов – Харков до Леонид Николаевич Майков. 

 Бележки във връзка с програмата на научната експедиция по 
събиране материали за диалектологията на балканските славяни. 

 

А. е. 2, л.318-319, 1 док.; 15 юли 1895 г.; писмо – чернова; М. Дринов до Д. 
Матов. 

 Във връзка с книжовната му дейност, относно издаване на ръкописи. 

 

А. е. 2, л. 320-324, 1 док.; 8 юни 1902 г.; писмо – чернова; М. Дринов до 
Мисирков. 

 Във връзка с издаване на етнографски материали. 

Лист 322 пропуснат при номериране. 

 

А. е. 2, л. 325-331, 3 док.; 1891, 1898 г.; писма, приложение – от М. Дринов 
до Н. Начов. 

 Във връзка с издаване на ръкописи: „Чирпански сборник“ и др. 

 

А. е. 2, л. 332-333, 1 док.; 3 юни 1903 г.; писмо – чернова; М. Дринов – 
Харков до Вячеслав Николаевич. 

 Във връзка с книжовната му дейност. 
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А. е. 2, л. 334-335, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; М. Дринов до Модест 
Николаевич. 

 Такива чаши, каквито те търсят няма, предлагат други, които са по-
ефектни. 

 

А. е. 2, л. 336-337, 1 док.; б. д.; писмо – чернова; М. Дринов до Мих. 
Петрович. 

 Възхвалява научно-литературната му деятелност. 

 

А. е. 2, л. 338-339, 1 док.; б. д.; писмо – от М. Дринов до Нил Ал. Попов. 

 Относно харковския Комитет за помощ на славяните. 

 

А. е. 2, л. 340-343, 2 док.; б. д.; писмо, приложение – ръкоп., печатно; М. 
Дринов до Редакцията..., в отговор на В. Чолаков. 

 Във връзка с украсата на книгата му. 

 

А. е. 2, л. 343а-344, 1 док.; 9 ноем. 1899 г.; писмо – чернова; М. Дринов до 
Ал. Ив. Соболевски. 

 Във връзка с книжовната му дейност. 

А. е. 2, л. 345-346, 1 док.; 5 ноем. 1902 г.; писмо – от М. Дринов – Харков 
до Председателя на Народното събрание Др. Цанков – София. 

 За отпускане пенсия на Тано Г. Пеев. 

А. е. 2, л. 347-348, 1 док.; б. д.; писмо – от М. Дринов до Харковски 
университет, Декан на юридичесия факултет. 

 Във връзка със стипендията на Сабестиянски и пр. 

 

А. е. 2, л. 349-352, 2 док.; 10 март 1903, 10 март 1904 г.; рапорти – от М. 
Дринов – Харков. 

 Относно програмата му за полугодията. 
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А. е. 2, л. 353, 1 док.; 21 авг. 1889 г.; писмо – чернова; М. Дринов до 
Никола Б. Хартлич (?). 

 Препоръчително. 

 

А. е. 2, л. 354-359, 3 док.; 20 апр. 1878 г.; писмо, приложения – от М. 
Дринов – София до Н. Христофорович [Палаузов]. 

 Във връзка с изготвяне на благодарствен адрес до Царя Освободител 
и проект за кръст. 

 

А. е. 2, л. 360-367, 2 док.; 5 дек. 1877, 21 ян. 1878 г.; писма – от М. Дринов 
– с. Богот, Орхание до Княз Черкаски. 

 За евангелието, принадлежащо на Дряновския манастир; за 
положението на гр. Орхание. 

 

А. е. 2, л. 368-369, 1 док.; б. д.; писмо – от М. Дринов до В. Чолаков. 

 Изпълнил поръката им за костюмите и пр. 

 

А. е. 2, л. 370-371, 1 док.; 25 авг. 1884 г.; писмо – от М. Дринов – 
Панагюрище до Цв. Шиногенов (?) . 

 Във връзка с поръчката на В. Чолаков за хромолитографирането на 
костюми, необходими му при издаването на „народния сборник“. 

 

А. е. 2, л. 372-373, 1 док.; 3 ноем. 1892 г.; писмо – от М. Дринов до П. А. 
Ясински. 

 Препоръка за степендиантката Неда Тодорова. 

 

А. е. 2, л. 374-380, 5 док.; 1884, 1892, б. д.; писма – бълг., рус., фр. ез.; М. 
Дринов – Харков. 

 

А. е. 2, л. 381-383, 2 док.; 20 ян. 1877 г., б. д.; писма – бълг. и рус. ез.; М. 
Дринов – Харков, б. м.  
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 За възстановяване на разрушените български училища; за 
образованието на българските девойки. 

 

А. е. 3, л. 1-18, 1 док.; 1878 г.; пътни бележки – от М. Дринов. 

 Пътни бележки през Освободителната война. 

 

А. е. 3, л. 19-32, 12 док.; б. д.; бележки, визитна картичка – бълг., рус. и фр. 
ез; М. Дринов. 

 Адреси; относно историко-филологическото общество и др. 

 

А. е. 4, л. 1-10, 1 док.; б. д.; статия – ръкопис; М. Дринов. 

 „Български севастократор“. 

 

А. е. 4, л. 11-17, 1 док.; б. д.; статия – ръкопис; М. Дринов. 

 „По въпроса за Свети седмочисленици“. 

 

А. е. 4, л. 18-31, 8 док.; 3 ян. 1880 г.; статия, бележки – от М. Дринов - 
Харков. 

 Димитрий Кантакузин (Няколко думи за един малко известен 
южнославянски писател и български деятел в 15 век.) 

 

А. е. 4, л. 32-46, 2 док.; 12 февр. 18[90] г.; статия, притурка – от М. Дринов. 

 „Новонайден надпис в охридската „Св. София“. 

 

А. е. 4, л. 47-63, 2 док.; 30 март 1895 г.; статия, отпечатък в книга – от М. 
Дринов – Харков. 

 „Яков Крайков от София и Кара Трифук от Скопие“ (Български 
книжари в 16 век.), отпечатана в книгата „Юбилеен сборник на 
славянската беседа“, с ръкопис и бележки. 
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А. е. 4, л. 64-97, 1 док.; б. д.; статия – ръкопис; М. Дринов. 

 „Исторически осветления върху статистиката на народите в 
източната част на Българското княжество“. 

 

А. е. 4, л. 98-120, 1 док.; б. д.; статия – ръкопис; М. Дринов. 

 „Преглед на старобългарски ръкописи“. 

 

А. е. 4, л. 121, 1 док.; 1889 г.; книга – печатно; М. Дринов. 

 „Първата българска типография в Солун и някои от печатаните в нея 
книги“, с ръкописни бележки от автора. 

 

А. е. 5, л. 1-77, 4 док.; б. д.; монография – ръкопис; М. Дринов. 

 „Кратък исторически преглед на сръбското господаруване в 
Македония“. 

 

А. е. 5, л. 78-157, 11 док.; б. д.; монография – от М. Дринов. 

 „Исторически поглед на Скопската епархия“. 

 

А. е. 5, л. 158-281, 1 док.; б. д.; монография – от М. Дринов. 

 „Медно (бакърно) гумно, меден ток в славянските и гръцки 
умотворения“. 

А. е. 5, л. 282-333, 1 док.; б. д.; монография – от М. Дринов. 

 „България под византийско робство и освобождението й“ 

 

А. е. 5а, л. 1-515; б. д.; чернови, бележки и материали – от М. Дринов. 

 „О некоторых трудах Димитрия Хоматiана как историческом 
материал“. 

 

А. е. 6, л. 1-12, 1 док.; б. д.; рецензия – ръкоп., чернова; М. Дринов. 
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 „Две нови сръбски книжки за Македония“. 

 

А. е. 6, л. 13-25, 2 док.; 12 дек. 1887 г.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – 
Харков. 

 Няколко замечания поводу рецензии В. К. Надлерс и М. Н. Петрова 
на сочинение Буцинского „О Богдан Хмелницки“. 

 

А. е. 6, л. 26-48, 2 док.; дек. 1882 г.; рецензия – рус. ез.; М. Дринов. 

 Влад. Канановски „Памятники болгарского народного творчества“. 
С. Петербург 1867 г. 

 

А. е. 6, л. 49-83, 1 док.; б. д.; мнение – рус. ез.; М. Дринов. 

 За трудовете, представени за конкурс за премия на името на А. О. 
Гилфердин. 

 

А. е. 6, л. 84-106, 104а, 105а; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов. 

 „По поводу отговора проф. Безсонова о сочинение „Велико руские...“ 

 

А. е. 6, л. 107-112, 112а-112е; б. д. Рецензия – рус. ез.; М. Дринов. 

 П. А. Сырку „Очерки из истории взаимных отношении болгар и 
сербов в 14-17 веках“. 

А. е. 6, л. 113-370, б. д.; рецензия (?) – от М. Дринов. 

П. А. Сырку „ К истории исправления книг в Болгарии в 14 век.“, том I, С. 
Петербург, 1890 г. 

 

А. е. 6, л. 371-376, 1 док.; б. д.; рецензия – от М. Дринов. 

 

А. е. 7, л. 1-82, 1 док.; [1898]; спомени – от М. Дринов. 

 За Нешо Бончев. 
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А. е. 8, л. 1-2, 1 док.; б. д.; програма – рус. ез.; М. Дринов. 

 „По курсу славяноведения“. 

 

А. е. 8, л. 3-169; б. д.; лекции – рус. ез.; М. Дринов. 

 Върху църковно-славянския език. 

 

А. е. 8, л. 170-325; 4 док.; б. д.; лекции – рус. ез.; М. Дринов. 

 Към историята на славянското езикознание. 

 

А. е. 8, л. 326-506; 3 док.; б. д.; лекции – рус. ез.; М. Дринов. 

 Към историята на западните славяни. 

 

А. е. 8, л. 507-606; б. д.; лекции – рус. ез., циклостил; М. Дринов. 

 Българска история. 

 

А. е. 8, л. 607-768; 6 док.; б. д.; лекции – рус. ез.; М. Дринов. 

 Към историята на славянските народи под турска власт. 

 

А. е. 8, л. 769-1004; 3 док.; 1884, 1885 г.; лекции – ръкоп., циклостил; М. 
Дринов. 

 „Курс истории литературы южних славян“. 

 

А. е. 8, л. 1005-1414; 4 док.; 1881...1884 г.; лекции – от М. Дринов. 

 „Курс истории литературы южних славян“. 

 

А. е. 8, л. 1415-1634; 1893...1894 г.; лекции – ръкоп., рус. ез.; М. Дринов. 

 „Осем славянски наречия“. 
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А. е. 9, л. 1-12, 2 док.; 14 май 1876, 1876 или нач. на 1877 г.; бележки – рус. 
ез.; М. Дринов – Варшава и б. м. 

 За Априлското въстание. 

 

А. е. 9, л. 13-20, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „България под византийско иго“. 

 

А. е. 9, л. 21-24, 2 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 За Видин – история и бележки за града. 

 

А. е. 9, л. 25-26, 1 док.; б. д.; записки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Върху последните събития в България и състоянието на 
въоръжените й сили 1885 г.“ 

 

А. е. 9, л. 27-108, 17 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Именник на българските князе в загадъчни фрази“. 

Листове 109-110 пропуснати при номериране 

 

А. е. 9, л. 111-123, 5 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Из византийски източници – Анна Комнина и др. 

 

А. е. 9, л. 124-130а, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Исторически бележки върху втория или среднобългарския период. 

 

А. е. 9, л. 131-136, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Исторически паметник, отнасящ се до гръцко-руско-българските 
отношения през 10 и 11 век. 
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А. е. 9, л. 137-138, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Историко, политически, географски преглед на България в 14 век. 

 

А. е. 9, л. 139-149, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Материал за българската история, черпен от сръбски грамоти“. 

 

А. е. 9, л. 150-164, 7 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Новонамерен гръцки надпис от времето на Симеона“. 

 

А. е. 9, л. 165-183, 1 док.; б. д.; преписи – от М. Дринов – б. м. 

 От дипломатически документи; из книгара на М. Домоитович „Обзор 
на Руско-турската война 1877/1878 г.“ 

 

А. е. 9, л. 184-185, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „О татарах в Болгарии в 1773 г.“ 

 

А. е. 9, л. 186-187, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

„О названии Асеня“. 

А. е. 9, л. 188-191, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Первия столкновения болгар с турками при Иван Александър“. 

 

А. е. 9, л. 192-209, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Две три странички от забравената история на Рилския манастир“. 

 

А. е. 9, л. 210-218, 2 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Санстефански договор и отношенията на Великите сили“. 
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А. е. 9, л. 219-234, 12 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Върху историята на София и нейните околности. 

 

А. е. 9, л. 235-272, 8 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 За Стрез. 

 

А. е. 9, л. 273-537, 59 док.; б. д.; бележки и материали – рус. ез.; М. Дринов 
– б. м. 

 Св. Св. Кирил и Методий (живот и дейност). 

 

А. е. 9, л. 538-545, 2 док.; б. д.; бележки и материали – рус. ез.; М. Дринов – 
б. м. 

 Унищожение на Самуиловата държава. 

 

А. е. 9, л. 546-752, 594а, 77 док.; б. д.; бележки и материали – рус. ез.; М. 
Дринов – б. м. 

 По разни исторически въпроси. 

 

А. е. 10, л. 1-12, 4 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Първите години от управлението на Василий II“. 

 

А. е. 10, л. 13-48, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Към римско-византийската история“. 

 

А. е. 11, л. 1-263, 59 док.; б. д.; бележки и материали – рус. ез.; М. Дринов – 
б. м. 

 Върху историята на Македония. Сърби и българи в Македония. 

 

А. е. 11, л. 264-284, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 
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 „Към историята на крал Марко“. 

 

А. е. 11, л. 285-290, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „К новому образу Македонского вопроса“. 

 

А. е. 11, л. 291-294, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 За Скопие. 

А. е. 11, л. 295-304, 6 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Сърбите в Македония. 

 

А. е. 12, л. 1-102, 26 док.; б. д.; бележки и материали – ръкоп., печатно, рус. 
ез.; М. Дринов – б. м. 

 За Русия. 

 

А. е. 13, л. 1-66, 1 док.; 1887 г.; историография – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 За южните и западните славяни. 

 

А. е. 13, л. 67-151, 11 док.; б. д.; ръкописи, бележки и материали – рус. ез.; 
М. Дринов – б. м. 

 „К славянских древностей“. 

 

А. е. 13, л. 152-195, 9 док.; б. д.; книга и ръкописни бележки – рус. ез.; М. 
Дринов – б. м. 

 „Из истории славянских передвижении“, 1901 г. 

 

А. е. 13, л. 196-211, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Стари известия за отъждествяване на българите и славяните с готите. 
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А. е. 13, л. 212-215, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Връзки с фраките. 

 

А. е. 13, л. 216-258, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 1. История на Черна гора след разпадането на Душановата държава 
до 1875 г.; 2. История на Дубровник; 3. Положението на южните славяни 
под турско иго. 

 

А. е. 14, л. 1-8, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Военни преселения на сърбите в Австрия и Русия“. 

 

А. е. 14, л. 9-12, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Църковнославянска писменост у сърбите“. 

 

А. е. 15, л. 1-55, 20 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „К церковной символике“. 

 

А. е. 15, л. 56-70; б. д.; бележки и запис – от М. Дринов – б. м. 

 Охридски запис от 1703 г. заедно с няколко бележки за славянското 
богослужение в Охридската архиепископия през миналия век. 

 

А. е. 15, л. 71-90, 2 док.; б. д.; ръкописи, бележки и материали – от М. 
Дринов – б. м. 

 Откъслеци от един непознат хрисовул и няколко исторически 
бележки за Охридската архиепископия. 

 

А. е. 15, л. 91-105, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Преподобни Иван Рилски и неговите свети мощи“. 
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А. е. 15, л. 106-128, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Румънски надписи на икона в Харковския окръг. 

 

А. е. 15, л. 129-130, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 „Софийска епархия“. 

 

А. е. 15, л. 131-132, 2 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Църковно съдопроизводство“. 

 

А. е. 15, л. 133-184, 34 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Хронологически определения за събора в 1360 година и пр. 

 

А. е. 15, л. 185-188, 2 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Московский Пентикостарион 1680 г. Повелением патриарха 
Йоакима. 

 

А. е. 15, л. 189-240; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Вопросы Атанасие к Антиалу“. 

А. е. 15, л. 241-255, 8 док.; б. д.; ръкописи, бележки и материали – бълг. и 
рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 По разни църковни въпроси. 

 

А. е. 16, л. 1-201; б. д.; тетрадка и др. – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „Материалы для изучения новобългарского языка“. 

 

А. е. 16, л. 202-255, 14 док.; б. д.; бележки и материали – ръкоп. и печатно; 
М. Дринов – б. м. 

 По диалектология. 
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А. е. 16, л. 256-346, 19 док.; б. д.; бележки и материали – ръкоп. и печатно; 
М. Дринов – б. м. 

 По морфология. 

 

А. е. 16, л. 347-475; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

По български език. 

 

А. е. 16, л. 476-485, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Върху езика и парвописа на ...евангелие. 

 

А. е. 16, л. 486-539, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 По полски език. 

 

А. е. 16, л. 540-553, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Върху чешкия правопис. 

 

А. е. 16, л. 554-1029; б. д.; бележки и материали – бълг. и рус. ез.; М. 
Дринов – б. м. 

 По различни въпроси на фонетиката. 

 

А. е. 17, л. 1-334, 34 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Фолклор: „Две народни песни, записани в южна Македония“; 
„Мифические водные существа у славян восточных и южных“; Н. Чеканов; 
„К мифолигии“ и др. 

 

А. е. 18, л. 1-75, 1 док.; б. д.; бележник – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Библиографски, църковнославянски език. 
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А. е. 18, л. 76-87, 1 док.; б. д.; извадки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 От Кочубински. 

 

А. е. 18, л. 88-164, 1 док.; б. д.; извадки – от М. Дринов – б. м. 

 „Светославов сборник 1076 год.“ 

 

А. е. 18, л. 165-199, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Ячич: „Чтения о церковнославянском язике“. 

 

А. е. 18, л. 200-317, 1 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 „К палаузовском рукописем“ и др. 

 

А. е. 18, л. 318-500, 26 док.; 1899 г., б. д.; бележки, ръкописни материали и 
книги – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Синодик на цар Борила. 

Листове 332-333 и 460-463 прехвърлени към а. е. 6 л. 112а-112д, 499а, 499б 

 

А. е. 18, л. 501-690, 9 док.; б. д.; бележки и материали – бълг. и рус. ез.; М. 
Дринов – б. м. 

 „Панагюрский сборник 15-го века“ и др. 

 

А. е. 18, л. 691-724, 11 док.; б. д.; бележки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 Иа шестоднева на Йоан Екзарх. 

 

А. е. 18, л. 725-1083, 3 док.; б. д.; тетрадки – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 

 С фолологически бележки. 

 

А. е. 19, л. 1-17, 1 док.; б. д.; препис – рус. ез.; М. Дринов – б. м. 



29 
 

 „Сборник на попа Драгола“. 

 

А. е. 19, л. 18-134, 4 док.; б. д.; препис – от М. Дринов – б. м. 

 Из сръбски сборник от 15 век. 

 

А. е. 19, л. 135-164, 8 док.; б. д.; препис – от М. Дринов – б. м. 

 Из Хлудовски сборник. 

 

А. е. 19, л. 165-1014, 8 док.; б. д.; препис – от М. Дринов – б. м. 

 На документи из италианските архиви. 

 

А. е. 19, л. 1015-1132, 12 док.; б. д.; препис – от М. Дринов – б. м. 

 Из стари ръкописи. 

 

А. е. 20, л. 1-45, 8 док.; б. д.; бележки и материали. 

 Библиография на българските вестници и списания. 

 

А. е. 20, л. 46-51; б. д.; бележки и материали – рус. ез. 

 „Выписка из грамото патриарха Григория“. 

 

А. е. 20, л. 52-59, 2 док.; б. д.; бележки и материали. 

 Послание на цариградския патриарх Григорий. 

 

А. е. 20, л. 60-154, 1 док.; б. д.; бележки – от М. Дринов – б. м. 

 Върху похвалното слово за великомъченица св. Неделя от патриарх 
Евтимий Търновски. 
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А. е. 20, л. 155-183, 1 док.; б. д.; похвално слово – препис; архиепископ. 
Григорий (Гр. Цамблак). 

 За патриарх Евтимий. 

 

А. е. 20, л. 184-239, 1 док.; б. д.; похвално слово – препис; Патриарх 
Евтимий. 

 За Константин и Елена, с бележки от М. Дринов. 

 

А. е. 20, л. 240-259, 1 док.; б. д.; ръкопис. 

 „Евтимия монаха честныи обители Перивлепт“ и др. 

 

А. е. 20, л. 260-353, 1 док.; б. д.; ръкопис. 

 „Житие Теодосия“; „Слово великом. Недели“ и др. 

 

А. е. 20, л. 354-464, 6 док.; б. д.; статия, тетрадки, бележки – Мисирков. 

 „Народността и популярността на македонския крал Марко“, 
бележки от М. Дринов. 

 

А. е. 20, л. 465-474, 3 док.; б. д.; част от кодекс – препис и превод, бълг. и 
гр. ез. 

 За черквата „Св. Петка“ в Пловдив. 

 

А. е. 20, л. 475-561, 1 док.; 20 апр. 1860 г.;описание – от проигумен 
Неофит. 

 На Рилския манастир. 

 

А. е. 20, л. 562-779, 1 док.; 1406 г.; история – препис; Козма Коломн (?) 

 Апокрифна библейска история. 
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А. е. 20, л. 780-817, 14 док.; 1898 г., б. д.;ръкописи, бележки и материали – 
бълг. и рус. ез. 

 По различни въпроси: „21-я песен из чистилища“; фотокопия от 
стари ръкописи; „Хорошое предзнамениеокончатеьного болгарского 
вопроса“ и др. 

 

А. е. 20, л. 818-839, 13 док.; дек. 1899 г.; бележки и фотокопия – рус. ез.; М. 
Дринов – Харков. 

 На ръкописи. 

 

А. е. 20, л. 840-901, 10 док.; б. д.; ръкописни фрагменти – до М. Дринов – 
Харков. 

 Изпратени от Н. Начов, Матов и други, по различни въпроси. 

 

А. е. 22, л. 1-16, 3 док.; 26 дек. 1878 г.; бележки и фотокопия – рус. ез.; до 
М. Дринов – Харков. 

 Относно проектоустава на Българска народна банка. 

 

А. е. 22, л. 17-26, 5 док.; б. д.; биографични бележки – бълг. и рус. ез.; 
Димитър Н. Промков, Н. К. Жейнов и др. До М. Дринов. 

 Кандидати за служба в Българска народна банка. 

 

А. е. 22, л. 27-50, 3 док.; б. д.; сметка – рус. ез. 

 „Расходам, назначенным и производству из болгарских доходов с 1 
марта 1879 года по 1 марта 1880 года. 

 

А. е. 22, л. 51-59, 2 док.; б. д.; доклад с приложение. 

 За състоянието на болницата при църквата „Св. Петка“ в Пловдив. 
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А. е. 22, л. 60-74, 6 док.; 10 май, 12 май 1878 г., б. д.; докладни записки – 
бълг. и рус. ез.; М. Дринов до Софийския губернатор П. Алабин. 

 По административни въпроси в Софийски окръг. 

 

А. е. 22, л. 75-100, 1 док.; б. д.; доклад – рус. ез.; В. Каченовски. 

 По въпроса за железниците в България. 

 

А. е. 22, л. 101-111, 2 док.; б. д.; изложение и приложение – от М. Дринов. 

 По пиротския въпрос. 

 

А. е. 22, л. 112-123, 2 док.; 1877 г.; записка – чернова, рус. ез.; Вл. 
Черкаски. 

 По въпроса за сръбско-българската граница. 

 

А. е. 22, л. 124-136, 2 док.; 6 авг. 1878 г.; изложения – рус. ез. 

 Български черковен въпрос и Берлинския договор. 

 

А. е. 22, л. 137-175, 19 док.; изложения, рапорти, писма и сметки – бълг. и 
рус. ез.; Комисия по събиране сведения за данъците. 

 Финансово дело. 

 

А. е. 22, л. 176-191, 1 док.; 1878 г.; забележки – рус. ез.; М. Дринов. 

 По някои членове на Берлинския договор. 

 

А. е. 22, л. 192-193, 1 док.; ноем. 1877 г.; докладна записка – от М. Дринов 
– с. Богот до Вл. Черкаски. 

 За издаването на български вестници в окупираните от русите 
области. 
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А. е. 22, л. 194-195, 1 док.; дек. 1877 г.; показание – рус. ез.; Ломските 
депутати. 

 За поведението на румънските войски в Ломската каза. 

 

А. е. 22, л. 196-199, 1 док.; б. д.; статистически сведения. 

 За разорените къщи в Сливенски окръг. 

 

А. е. 22, л. 200-207, 1 док.; 3 юли 1879 г.; доклад – от М. Дринов до Княз 
Александър Батенберг. 

 Общи бележки за положението на народното просвещение в 
българското княжество. 

 

А. е. 22, л. 208-213, 1 док.; 15 юли 1878 г.; изложение – от Никола 
Михайловски – Пловдив. 

 Разпределение на грамотността в Търновския санджак. 

 

А. е. 22, л. 214-222, 1 док.; б. д.; изложение – от Никола Михайловски. 

 За състоянието на габровските училища до Руско-турската война. 

 

А. е. 22, л. 223-224, 1 док.; 20 февр. 1879 г.; изложение – от Габровските 
учители – Габрово до Инспектора на народните училища – Търново (дн. В. 
Търново). 

 За скандал между един офицер от габровската дружина и учениците. 

 

А. е. 22, л. 225-228, 2 док.; б. д.; щатни таблици – рус. ез. 

 За първите три класа на класическата гимназия в Българското 
княжество. 

 

А. е. 22, л. 228а-233, 1 док.; б. д.; ведомост – рус. ез. 

 „По церковным делам“. 
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А. е. 22, л. 234, 1 док.; б. д.; училищна програма – печатно. 

 На едно основно училище от 4 години. 

 

А. е. 22, л. 235-242, 1 док.; б. д.; мнение – рус. ез.; на М. Дринов. 

 За устройството на Българското княжество. 

 

А. е. 22, л. 243-244, 1 док.; 3 ян. 1886 г.; доклад – от М. Дринов до 
Комисията по образованието в Русия на южните славяни. 

 Относно стипендианта Каичев (?). 

 

А. е. 22, л. 245-246, 1 док.; б. д.; писмо – от М. Дринов до Екзарх Йосиф. 

 Относно приемането на йеродякон Антим Върбанов на 
правителствена издръжка. 

 

А. е. 22, л. 247-250, 3 док.; б. д.; списъци. 

 На имената на фотографическата група от представители тракийски 
и македонски. 

Листове 251-251 липсват в описа. 

 

А. е. 22, л. 253-297, 14 док.; 1881 г.; проектоустави, бележки, списък и др. – 
бълг. и фр. ез.; М. Дринов – София. 

 „Учреждението на Държавний съвет...“. 

 

А. е. 23, л. 1-2, 1 док.; 1877 г.; писмо – рус. ез.; Иван Аксаков – Москва до 
М. Дринов. 

 Получил писмото му, писал на княза за желанието му да участва в 
делото за България и др. 
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А. е. 24, л. 1-30, 21 док.; 4 февр. 1878...25 дек. 1878 г., б. д.; писма, 
телеграми, визитна картичка – рус. ез.; П. Вл. Алабин до М. Дринов. 

 Да отиде в Пловдив за получаване разпорежданията на комисаря в 
България княз Дондуков; за привеждане в изправност пътищата и 
мостовете в поверения му район; за желанието му да напусне София; по 
пиротския въпрос и др. 

 

А. е. 24, л. 31-38, 3 док.; 12 ян. ...30 май 1879 г.; писма – рус. ез.; П. Вл. 
Алабин – Самара до М. Дринов. 

 За уреждане на библиотеките и др.; по лични въпроси. 

 

А. е. 24, л. 39, 1 док.; б. д.; бележка – рус. ез.; П. Вл. Алабин до М. Дринов. 

 Да отиде при него, има новости. 

 

А. е. 25, л. 1, 1 док.; 22 март 1893 г.; пощенска карта – рус. ез.; А. 
Александров – Казан до М. Дринов – Харков. 

 Могулски в своята работа“Произхождение физиолога“ говори за 
български списък „физиолога“, интересува се как може да се сдобие с него 
и пр. 

 

А. е. 26, л. 1-5, 3 док.; 30 ян. 1869...28 септ. 1878 г.; писма – от Д. Г. Анев – 
Виена, Свищов до М. Дринов. 

 За основаване на музикално дружество в Свищов; за работите на 
културното дружество във Виена и др. 

А. е. 27, л. 1-2, 1 док.; 20 юни 1878 г.; писмо – от Екзарх Антим I – 
Пловдив до М. Дринов. 

 Приел от Дринов назначените му от императорския комисар пари. 

 

А. е. 28, л. 1-2, 1 док.; 21 септ. 1874 г.; писмо – от О Аристова до М. 
Дринов. 

 За посещение на опера.    
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А. е. 29, л. 1-2, 1 док.;16 юни 1889 г.; писмо – от Ст. Арнаудов до М. 
Дринов. 

 Във връзка със завръщането му в България. 

 

А. е. 29, л. 3-6, 1 док.; 27 февр. 1890 г.; писмо – от Ст. Арнаудов – Одеса до 
М. Дринов. 

 Получил писмото му; и тей не е получил писмо от Груев; за 
прекомндироването му в България; ходил при проф. Кирпичников и др. 

 

А. е. 29, л. 7-11, 2 док.;11 апр. ...2 юли 1892 г.; писмо, пощенска картичка – 
от Ст. Арнаудов до М. Дринов. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 30, л. 1-2, 3 док.; 6 май 1879...15 авг. 1880 г.; писма, приложение – от 
В. Атанасов – Прага, Лом до М. Дринов. 

 Изпраща му програмата на австрийските реални училища; не може 
да му изпрати тазгодишния „Славянски алманах“ поради конфискуването 
му и др. 

 

А. е. 31, л. 1-4, 2 док.; 2 апр. 1904 г.; писмо с приложение – ръкоп., 
печатно; Г. Баласчев – София до М. Дринов. 

 Закъснял с изпращането на статийката, но утре ще я изпрати заедно с 
една снимка на една част от листа, където се намира глаголическото 
заглавие и пр. 

А. е. 31, л. 1-17, 5 док.; 13 септ. 1883...26 септ. 1883 г., б. д.; писма, 
приложение – от А. Байчов – Цариград, Солун и др. До М. Дринов. 

 За настаняването му на учителска работа; за дописка предназначена 
за в. „Ново време“; за Македония и пр. 

 

А. е. 33, л. 1-2б, 2 док.;12 ян. 1875 г. и б. д.; писма – от М. Балабанов – 
Цариград и б. м. до М. Дринов. 
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 Канят го за сътрудник в техния вестник; за назначението му в 
Държавния съвет и пр. 

 

А. е. 34, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – фр. ез.; Джон Балгрейв до М. Дринов. 

 

А. е. 35, л. 1-4, 2 док.; 22 апр. ...3 юли 1872 г.; писма – рус. ез.; Олга Бар... 
до М. Дринов. 

 От частен характер. 

 

А. е. 36, л. 1, 1 док.; б. д.; визитна картичка – рус. ез.; П. Ю. Батюшков до 
М. Дринов. 

 Покана за чай. 

 

А. е. 37, л. 1-3, 2 док.; 21 септ. 1891 г.; писмо, приложение – от В. И. 
Бекяров – Стара Загора до М. Дринов – Харков. 

 Изпраща му един стар надпис и го моли да му го преведе. 

 

А. е. 38, л. 1-2, 1 док.; 16 май 1860 г.; писмо – рус. ез.; М. Белозерски до М. 
Дринов.  

 От частен характер. 

 

А. е. 38, л. 3, 1 док.; 11 окт. 1880 г.; писмо – фр. и рус. ез.; М. Белозерски – 
Киев до М. Дринов. 

 Желаят да го посетят той и Г. Пигулевски и пр. 

 

А. е. 38, л. 4-5, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; М. Белозерски до М. Дринов. 

 Относно книгата, която разгледал и пр. 

 

А. е. 39, л. 1-13, 7 док.; б. д.; писма, пощенска картичка – от Райко Н. 
Белопитов. 
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 Във връзка с отпускане средства за следването му. 

 

А. е. 40, л. 1-20, 3 док.; 10 март 1889...18 апр. 1890 г.; писма – от А. 
Бендерев – Петербург до М. Дринов. 

 По емигрантския въпрос; по македонския въпрос; за подготвяне на 
протест във връзка с македонския въпрос и др. 

 

А. е. 41, л. 1-4, 2 док.; 21 март 1871 г., б. д.; писма – от Васил х. Ст. Берон – 
Болград до М. Дринов. 

 Изпраща му една част от новата естествена история; поздравява го 
по случай заемането на поста министър на просвещението и пр. 

 

А. е. 42, л. 1-2, 1 док.; 11 юли 1879 г.; квитанция – Народна библиотека – 
София. 

 За получаването на подарените от М. Дринов книги. 

 

А. е. 43, л. 1-8, 2 док.; 31/12 окт. 1875...6 дек. 1892 г.; писма – от П. Н. 
Близнаков – Пловдив, Лом до М. Дринов. 

 Моли благодеянието му, за да му осигури влизане в училище; за 
положението в България и пр. 

 

А. е. 44, л. 1-2, 2 док.; 11 юли, 16 юли 1903 г.; пощенска картичка, визитна 
картичка – от Ив. Ст. Бобеков – Полтава и б. м. до М. Дринов – Харков. 

 Намира се в Русия и желае да го посети. 

 

А. е. 45, л. 1-3, 2 док.; 15 юни 1879 г. и б. д.; писмо, визитна картичка – от 
С. С. Бобчев до М. Дринов. 

 Желае да завърши напълно юридическото си образование; за 
стипендия на брат му Юрдан и др. 
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А. е. 46, л. 1-2, 1 док.; 19 май 1872 г.; писмо – рус. ез.; П. Богитич – Одеса 
до М. Дринов. 

Изпраща му един екземпляр от неговия „Разбор“ за тамошните познати и 
пр. 

 

А. е. 46, л. 3-4, 1 док.; 28 ян./8 февр. 1878 г.; писмо – от П. Богитич – 
Париж до М. Дринов. 

 Ако може да му изпрати и следващата част от разпореждането на 
правителството за България; получена ли е записката от княз вл. Черкаски 
и др.  

 

А. е. 46, л. 5-8, 2 док.; б. д.; писма – от П. Богитич – Петербург (дн. Санкт 
Петербург) до М. Дринов – б. м. 

 Препоръка за Р. Милич; изпраща му своята книжка „Правни обичай“ 
като го мили да я предаде на проф. Бусласву и др. 

 

А. е. 47, л. 1-2, 1 док.; 12 ян. 1875 г.; писмо – от С. Богодулович до М. 
Дринов. 

 Моли за отпускане на средства. 

 

А. е. 48, л. 1, 1 док.; 5 март 1868 г.; писмо – от И. Богоров – Виена до М. 
Дринов. 

 Печата френско-български речник и моли да разреши да впише и 
неговото имепри имената на другите спомоществуватели. 

 

А. е. 49, л. 1-7, 4 док.; 28 окт. 1875...24 ян. 1876 г.; писма, плик – рус. ез.; О. 
Бодянски – Москва до М. Дринов. 

 Във връзка с книжовната му дейност и др. 

 

А. е. 50, л. 1-6, 3 док.; 27 май...25 юни 1860 г.; писма – от Н. Бончев до М. 
Дринов. 
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 По лични въпроси; за покупки, пари и др. 

 

А. е. 50, л. 7-12, 4 док.; 21 май...19 юли 1862 г.; писма – от Н. Бончев – 
Москва, Богородско до М. Дринов. 

 Във връзка с положените от него изпити; съобщава му новини за 
техни общи познати и др. 

 

А. е. 50, л. 13-15, 2 док.; 7 юни...8 юли 1863 г.; писма – от Н. Бончев – с. 
Пустотин до М. Дринов. 

 Намира се у Кисловски; научил за смъртта на майка си и други 
лични въпроси. 

 

А. е. 50, л. 16-17, 1 док.; 24 авг. 1865 г.; писмо – от Н. Бончев – Москва до 
М. Дринов – б. м. 

 Успешно завършил изпитите и др. 

 

А. е. 50, л. 18-29, 7 док.; 1 февр....26 ноем. 1866 г.; писма – от Н. Бончев до 
М. Дринов. 

 По лични въпроси, дава сведения за техни общи познати; за 
дисертацията си „Турция в начале XIX столет“ или „Реформы Селима III и 
их последсвия“ и др. 

 

А. е. 50, л. 29, 1 док.; [26 ноем. 1866 г.]; писмо – от Андрей Маколов – 
Москва до [М.] Дринов – [Женева]. 

  

А. е. 50, л. 30-38, 5 док.; 15 ян....14 дек. 1867 г.; писма – от Н. Бончев до М. 
Дринов – Париж. 

 Свършил курса и смята да остане в отечеството си, но не може да 
намери учителско място; иска да му съобщи новини от Париж и да му купи 
някои книги; има в гимназията 6 урока в неделя; иска да си отиде 
напролет, но слушали, че турците гледат на тях с голямо подозрение. 
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А. е. 50, л. 39-42б, 4 док.; 12 февр....15 авг. 1868 г.; писма – от Н. Бончев до 
М. Дринов. 

 Чувства се угнетен, защото не може да употреби своите сили за 
общото добро; съобщава му за настроенията между българите относно 
въпроса за свободата; за участници в българския легион в Белград и др. 
Споменават се Симеон, Еванчо, Младен. 

 

А. е. 50, л. 42в-76, 12 док.; 16 февр...1 дек. 1869 г.; писма – от Н. Бончев – 
Москва, Русе и др.; П. Феодоров – [Москва] до М. Дринов – [Прага]. 

 Приканва го да се върнат в родината си; за преследванията и 
заточенията в България; за книгата на Липранди „Восточный вопрос и 
Болгария“; за разпространение на книгите му в България; прави 
критически бележки върху книгата му „Поглед връх произхождението на 
българския народ и началото на българската история“; за завръщането му в 
Панагюрище и новините от там и др. 

 

А. е. 50, л. 77-78; 23 ян....5 авг. 1870 г.; писма – от Н. Бончев – Москва до 
М. Дринов. 

 Относно книжовната им дейност; за превода на „Разбойници“; за 
дейността на дружеството в Брагела и др. 

 

А. е. 50, л. 79-80, 2 док.; 4 юни...2 юли 1871 г.; писма – от Н. Бончев до М. 
Дринов. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 50, л. 81-87, 4 док.; 5 авг....21 септ. 1872 г.; писма – от Н. Бончев до М. 
Дринов. 

 Получил три книжки от „Периодическо списание“ и писмо от 
Друмев, в което му пише извлечение от „Свобода“ и др. 

 

А. е. 50, л. 88-97, 5 док.; 8 ян....25 ноем. 1873 г.; писма – от Н. Бончев – 
Москва, Орел до М. Дринов – б. м. 

 По лични въпроси. 
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А. е. 50, л. 98-105, 4 док.; 3 юли...11 дек. 1874 г.; писма – от Н. Бончев – 
Москва до М. Дринов – б. м. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 50, л. 106-115, 5 док.; 13 февр....20 септ. 1875 г.; писма – от Н. Бончев 
– Москва до М. Дринов – б. м. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 50, л. 116-141, 12 док.; 18 февр....13 дек. 1876 г.; писма – от Н. Бончев 
– Москва, Одеса и др. до М. Дринов – б. м. 

 За здравословното си състояние; честити му докторската степен и 
прави бележки върху дисертацията му за въстанието; интересува се за 
новини от Панагюрище и др. 

 

А. е. 50, л. 142-160, 9 док.; 11 ян....2 септ. 1877 г.; писма – от Н. Бончев – 
Симферопол, Москва и др. до М. Дринов – б. м. 

 Иска да му пише по-подробно за организацията на въстанието, за 
Бенковски, Ив. Соколов и др. 

 

А. е. 50, л. 161-165, 3 док.; б. д.; писма – от Н. Бончев – Москва до М. 
Дринов – б. м. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 50, л. 166-176, 2 док.; б. д.; ръкописи – от Н. Бончев – б. м. до М. 
Дринов – б. м. 

 За Турция. 

 

А. е. 51, л. 1-6, 3 док.; 4 юни...6 юли 1870 г.; писма – ит. ез.; Силвестро 
Босси – Рим до М. Дринов. 
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 За пари; ще завърши копията от миниатюрите избрани от него от 
славянския ръкопис и др.  

 

А. е. 52, л. 1-2, 1 док.; 17 ноем. 1878 г.; писмо – рус. ез.; Г. Брадел – Москва 
до М. Дринов – б. м. 

 Не може да вземе участие в народното дело, което се намира под 
негово ръководство. 

 

А. е. 53, л. 1-2, 1 док.; 25 март 1878 г.; писмо – от Х. Бракалов – София до 
М. Дринов. 

 Моли за ходатайство пред губернатора във връзка с взети коне от 
турците, за които искат отговорност от него. 

 

А. е. 54, л. 1-7, 4 док.; 10, 11 юли 1879 г., б. д.; писма, телеграма – от 
Свещеническо братство „Св. Йоан Рилски“ – София до М. Дринов – 
Харков. 

 За заслугите му за създаването свещеническо братство; за подарени 
книги. 

 

А. е. 55, л. 1-12, 4 док.; 22 дек. 1891...18 ноем. 1892 г.; писма – рус. ез.; А. 
Буликов – Варшава и др. До М. Дринов – Харков. 

 Във връзка с книжовната му дейност. 

А. е. 56, л. 1-15, 8 док.; 15 ян. 29 май 1878 г.; писма, телеграма – от Т. 
Бурмов – Габрово, Сан Стефано и др. до М. Дринов. 

 За депутация в Сан Стефано от жителите на Одрин с прошение да не 
остават под турска власт; за назначаването на княз Дондуков за комисар; 
по пиротския въпрос и др. 

 

А. е. 56, л. 16-19, 1 док.; 16 февр. 1880 г.; писмо – от Т. Бурмов – София до 
М. Дринов. 

 Избран е за депутат от Трън за в Народното събрание. 
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А. е. 56, л. 20-25, 3 док.; б. д.; писма – от Т. Бурмов до М. Дринов. 

 Да му изпрати меморандумът; за облеклото на депутатите и др. 

 

А. е. 57, л. 1, 1 док.; 24 апр. 1892 г.; пощенска картичка – от В. 
Василевский – б. м. до М. Дринов – Харков. 

 Частно. 

 

А. е. 58, л. 1-2, 1 док.; 29 май 1888 г.; писмо – от С. Ватйов – София до М. 
Дринов – б. м. 

 Събрал е народни песни от софийско и желае той да му помогне при 
подреждането им. 

 

А. е. 59, л. 1-2, 1 док.; 1 септ. 1878 г.; писмо – чеш. ез.; Ж. Виетц (?) до М. 
Дринов. 

 

А. е. 60, л. 1-2, 1 док.; 20 авг. 1878 г.; писмо – рус. ез.; В. Вознесенски – 
Узун Кюпрю до М. Дринов. 

 Ходатайства за Ал. Економов, който желае да учи. 

 

А. е. 61, л. 1-5, 3 док.; 2 септ. 1875 г., б. д.; писма, визитна картичка – фр. и 
рус. ез.; Е. Голицина – Сеньково до М. Дринов. 

 Частни. 

 

А. е. 62, л. 1-2, 1 док.; 21 юни 1878 г.; писмо – от Н. Начев – Пловдив до М. 
Дринов. 

 Моли да му се намери работа. 

 

А. е. 63, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – от П. Генчев – до М. Дринов. 

 Да отиде в управлението, защото ген. Грессер и Лукианов желаят да 
говорят с него. 
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А. е. 64, л. 1-2, 1 док.; 18 ноем. 1878 г.; писмо – от А. Георгиев – Лом до М. 
Дринов. 

 Моли за препоръката му по комисионерското дело. 

 

А. е. 65, л. 1-2, 1 док.; 9 апр. 1864 г.; писмо – от Д. Георгиев – Панагюрище. 

 Описва пътуването си до Панагюрище. 

 

А. е. 66, л. 1, 1 док.; 10 юни 1872 г.; пощенска картичка – от Н. Геров – 
Москва до М. Дринов. 

 Пристигнал е в Москва и желае да се видят. 

 

А. е. 66, л. 2-5, 2 док.; 23 апр., 28 юни 1878 г.; писма – от Н. Геров – 
Пловдив до М. Дринов – София. 

 Моли да приемат и запознаят със забележителностите на София 
Деволан, член на славянското благотворително общество в Петербург; 
желае да присъства на събранията на намиращите се в града учени по 
въпроса за българския език. 

 

А. е. 67, л. 1-3, 3 док.; 6 юли...29 ноем. 1892 г.; пощенски картички – рус. 
ез.; К. Герущ – Петроград до М. Дринов – Харков. 

 За получаване на някои книги. 

 

А. е. 68, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – от И. Гешов – б. м. до М. Дринов – б. 
м. 

 Имат нужда от един полицейски, ако протежето му желае този пост 
да се яви. 

 

А. е. 69, л. 1-2, 1 док.; 19 дек. 1860 г.; писмо – от Ц. Гинчев, Г. Шопов – 
Городищенский завод до М. Дринов. 

 По лични въпроси. 
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А. е. 70, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; Т. Гиняров – Петербург до М. 
Дринов. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 71, л. 1, 1 док.; б. д.; телеграма – от Головин – Русе до М. Дринов – 
София. 

 Да изпрати във Варна на Цанков речта на Княза, произнесена на 
обяда и др. 

А. е. 72, л. 1-2, 1 док.; 31 май 1878 г.; писмо – чеш. ез.; Ю. Грегр... – Прага 
до М. Дринов – б. м. 

 

А. е. 73, л. 1-10, 5 док.; б. д.; писма – рус. ез.; П. Гресер – б. м. до М. 
Дринов. 

 

А. е. 74, л. 1-33, 16 док.; 19 апр. 1878...29 авг. 1879 г., б. д.; писма, 
телеграма и др. – от К. Григориев до М. Дринов – Пловдив, Харков. 

 По пиротския въпрос; за килимарското дружество в Пирот; за 
материалното си положение и др. 

 

А. е. 75, л. 1-13, 7 док.; 13/25 май 1869...20 май 1874 г.; писма, приложение 
– от Й. И Г. Груеви – Цариград до М. Дринов – б. м. 

 За разпространението на трудовете му; за написване кратък учебник 
по българска история; за отзоваването на цариградското читалище на 
молбата му за издирване на стари български ръкописи. 

 

А. е. 76, л. 1-4, 2 док.; 31 май 1888, 19 апр. 1890 г.; писма – от П. Груев – 
Петербург до М. Дринов. 

 За положението на българските офицери в емиграция, потърсили 
прибежище в Русия след събитията в България около свалянето на княз 
Александър Батенберг. 
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А. е. 77, л. 1-2, 1 док.; 18 окт. 1870 г.; писмо – рус. ез.; В. Губис (?) до М. 
Дринов. 

 За напечатване на книгата, която му дал; за създаване на българската 
типография в Тракия и др. 

 

А. е. 78, л. 1-2, 1 док.; 12/25септ. 1865 г.; писмо – от Хр. Данов – Виена до 
М. Дринов – б. м. 

 Да се обади в Панагюрище на близките си. 

 

А. е. 78, л. 3-6, 4 док.; 3 окт....23 ноем. 1867 г.; писма – от Хр. Данов – 
Виена до М. Дринов – б. м. 

 Съобщава за смъртта на Раковски; по въпроса за училищата; за 
предаване сума на брат му Найден и др. 

 

Лист 7 е пропуснат при номерирането. 

 

А. е. 78, л. 8-20, 8 док.; 1 ян....25 окт. 1868 г.; писма – от Хр. Данов – Виена 
до М. Дринов – б. м. 

 За нарначаване редактор на в. „Народност“; положили основите на 
зданието на бъдещата гимназия в Пловдив; за опити на Патриарха за 
помирение между българи и гърци; за предложение от българите в 
Букурещ за създаване на книжовно дружество; по черковния въпрос и др. 

А. е. 78, л. 21-57, 20 док.; 14 ян....24 септ. 1869 г.; писма – от Хр. Данов – 
Виена, Пловдив и др. до М. Дринов – Прага, Браила и др. 

 За отпечатване на някои книги; за уреждане на книжовното 
дружество; за издаване на „Черковната история“ и за набиране на 
спомоществуватели; за училището в Пловдив и за откриване на читалище; 
за настаняване на българчета в учебни заведения на запад; за издирване на 
учители чужденци за България и др. 

 

А. е. 78, л. 58-63, 3 док.; 16/28 юни...29/17 ноем. 1870 г.; писма – от Хр. 
Данов – Русе, Виена до М. Дринов – Браила. 
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 За задържани книги от цензурата; за учителски събор за създаване на 
обща програма за училищата в целия окръг; за уреждане на сметките 
помежду им и др. 

 

А. е. 78, л. 64-65, 2 док.; 12 март, 15 юни 1871 г.; писма – от Хр. Данов – 
Пловдив до М. Дринов – Москва. 

 За разпространяването на книги; за предадена сума на баща му и др. 

 

А. е. 78, л. 66-67, 1 док.; 21 авг. 1874 г.; писмо – от Хр. Данов – Виена до 
М. Дринов – Харков. 

 За печатане на книги: „Черковна история“ и др. 

 

А. е. 78, л. 68-71, 2 док.; 31 ян., 7 март 1875 г.; писма – от Хр. Данов – 
Пловдив до М. Дринов – б. м. 

 За освобождаване на секвестираните му книги и др. 

 

А. е. 78, л. 72, 1 док.; 10 авг. 1877 г.; писмо – от Хр. Данов – Търново до М. 
Дринов – б. м. 

 За положението в Панагюрище и Пловдив след въстанието. 

 

А. е. 78, л. 73-74, 1 док.; 28 ян. 1878 г.; писмо – от Хр. Данов – Свищов до 
М. Дринов – София. 

 По въпроса за тютюна. 

 

А. е. 78, л. 75-76, 1 док.; б. д.; писмо – от Хр. Данов – Пловдив. 

 Интересува се кои от учебниците, издавани от него ще бъдат 
одобрени за новата учебна година, за да се отпечатат; за издаването на в. 
„Марица“ и др. 

 

А. е. 78, л. 77-86, 5 док.; б. д.; писма – от Хр. Данов – б. м. до М. Дринов – 
б. м. 
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 Изпратил му лист с имената на спомоществувателите на в. 
„Народност“ и първия брой от в. „Дунавска зора“; ако иска календари или 
някои книги, да му пише да му ги изработи; поздравява го за 
вицегубернаторската длъжност; за издаване на в. „Витоша“; за събрание на 
представителите от южна България; по училищни въпроси и др. 

 

А. е. 79, л. 1-4, 1 док.; 26 ян. 1889 г.; писмо – от Я. Дейков – Киев до М. 
Дринов – б. м. 

 Моли го да му помогне да постъпи в някое висше учебно заведение; 
за стамболовия режим и др. 

 

А. е. 80, л. 1-10, 5 док.; 13 март...23 май 1878 г.; писма – рус. ез.; В. Дельсал 
– Радомир, б. м. до М. Дринов. 

 По административни въпроси в Радомир: данъци, поддържане 
училища и др. 

 

А. е. 81, л. 1-2, 1 док.; 11 май 1903 г.; писмо – рус. ез.; Н. Державин – 
Батуми до М. Дринов. 

 Относно прередактирането на окончателното подготвяне за издаване 
записаните български песни и заедно с тях събрани материали за 
етнографско изследване и др. 

 

А. е.82, л. 1-2, 1 док.; 19 юни 1878 г.; писмо – от Н. Десев – б. м. до М. 
Дринов – б. м. 

 Честити му министерския пост; моли го да му намери служба и др. 

 

А. е. 83, л. 1-2, 1 док.; 14 юни 1876 г.; писмо – от И. Ждуждов – Белград до 
М. Дринов – Прага. 

 Нищо не може да му каже за станалото в Панагюрище; интересува се 
как мислят по българското въстание братята славяни на запад и др. 

 



50 
 

А. е. 84, л. 1-2, 1 док.; 28 май 1879 г.; писмо – от М. Джуджев – 
Панагюрище до М. Дринов – б. м. 

 Моли да го назначи на работа. 

 

А. е. 85, л. 1, 1 док.; 24 март 1878 г.; оплакване – от Жителите на с. Долна 
Диканя. 

 Молят за помощ за защита на житото и воловете и др. 

 

А. е. 86, л. 1-6, 3 док.; б. д.; писма – от А. Домонтович – б. м. до М. Дринов 
– б. м. 

 Имат намерение да дадат представление с благотворителна цел, 
поради което им е необходима „Женитба“ – книгата, която се намита в 
библиотеката и моли за разрешение да им я дадат и др. 

 

А. е. 87, л. 1-3, 3 док.; 1877 г.; телеграми – от Домонтович – Кишинев и др. 
до М. Дринов – Харков. 

 За среща с Черкаски. 

 

А. е. 87, л. 4-6, 2 док.; 7 апр. 1877, 1 юли 1878 г.; писмо, визитна картичка – 
рус. ез.; Домонтович – б. м. до М. Дринов – б. м. 

  

А. е. 88, л. 1-7, 5 док.; 7 окт. 1878...30 юни 1879 г., б. д.; писма, бележки – 
рус. ез.; Княз Дондуков – Пловдив до М. Дринов – б. м. 

 Относно подарък на хазаина му д-р Рашко Петров и др. 

 

А. е. 89, л. 1-4, 2 док.; 25 юли 1879 г., б. д.; писма – рус. ез.; Алексей 
Дондуков-Корсаков – б. м. до М. Дринов – б. м. 

 Интересува се от неговия труд „О произхождение болгар“ и др. 

 

А. е. 90, л. 1-5, 3 док.; 30 март 1879 г., б. д.; писма, бележка – рус. ез.; 
Николай Дондуков-Корсаков – б. м. до М. Дринов – б. м. 



51 
 

 За награждаването на русенския арменски митрополит Огнес 
Киркорян; бележка с името му и др. 

 

А. е. 91, л. 1-2, 1 док.; ян. 1879 г.; писмо – от Самоковския митрополит 
Доситей – Самоков до М. Дринов. 

 Поздравява го по случай новата година. 

 

А. е. 92, л. 1-174, 73 док.; 11 дек. 1868...27 апр. 1898 г.; писма, списъци, 
обявления, дневник, телеграми, проект и др. – Българско книжовно 
дружество – Браила до М. Дринов – Рим, о. Исхия и др. 

 От писмата на Друмев, Пеев и В. Д. Стоянов се вижда развитието на 
дружеството; за отпечатването и разпространението на „Периодическо 
списание“ на БКД; за връзките на БКД с други чуждестранни дружества; за 
подкрепа от страна на разни славянски учени и българи и др. 

 

А. е. 93, л. 1, 1 док.; 22 март 1880 г.; писмо – от Дружество „Св. 
Пантелеймон“ – Пловдив до М. Дринов – б. м. 

 Относно бъдещите цели и действия на дружеството. 

 

А. е. 93, л. 2, 1 док.; б. д.; писмо – от С. К. Салганджиев до М. Дринов. 

 Моли да му се даде възнаграждението във връзка с дадената 
статистика по описанието на населението в Серския санджак и пр. 

 

А. е. 94, л. 1, 1 док.; 5 юни 1890 г.; телеграма – бълг. ез. с лат. букви; 
Дружество „Славянска беседа“ – София до М. Дринов – Харков. 

 Поздравяват го по случай полагането на основния камък на зданието 
на дружеството. 

 

А. е. 95, л. 1-4, 2 док.; 27 юни 1876 г.; писма – от Българска 
благотворителна дружина – Браила до М. Дринов – Прага. 

 Да създаде там клон на дружбата; запазено му е почетното място 
между членовете и др. 
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А. е. 96, л. 1-5, 3 док.; писма – от В. Друмев – Търново до М. Дринов – б. м. 

 Броил заплатата на Вълков и др. 

 

А. е. 96, л. 6, 1 док.; 31 авг. 1880 г.; телеграма – бълг. ез. с лат. букви; В. 
Друмев – Търново до М. Дринов – Харков. 

 По случай освещаването на Петропавловската семинария. 

 

А. е. 96, л. 7-8, 1 док.; 1 юли 1888 г.; писмо – от В. Друмев – Търново до М. 
Дринов – б. м. 

 Препоръка за Марин Стоянов. 

 

А. е. 96, л. 9-10, 1 док.; 19 ян. 1889 г.; писмо – от В. Друмев – Търново до 
М. Дринов – б. м. 

 Препоръка за Иван Я. Дейков. 

 

А. е. 97, л. 1-4, 2 док.; 8/20 и 25 юни 1876 г.; писма – от Н. Дръцков – 
Цариград до М. Дринов – Прага. 

 Положението в Панагюрище във време на въстанието и след това. 

 

А. е. 98, л. 1-8, 3 док.; 25 ноем. 1877 г., 6 февр...24 септ. 1878 г.; писма – от 
Д. Душанов – Търново, Казанлък до М. Дринов – Орхание (дн. Ботевград), 
б. м. 

 Моли го да му намери служба; чувства се оскърбен от клеветите 
срещу него, но се надява, че истината ще се разбере. 

 

А. е. 99, л. 1-4, 2 док.; 1 и 15 ноем. 1892 г.; писма – от Л. Дюверица – б. м. 
до М. Дринов – б. м. 

 Благодари му за монографията на проф. Бузсекула, която му е 
необходима за упражненията по история на Гърция и др, 
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А. е. 100, л. 1-2, 1 док.; 8 окт. 1865 г.; писмо – от Пелагонийски 
митрополит Евстатий – б. м. до М. Дринов. 

 За написването на неговото съчинение са му необходими някои 
книги като константинополски журнал „Български книжици“ и др., моли 
го да му услужи с това, с което разполага. 

 

А. е. 100, л. 3-19, 9 док.; 30 ян. 1878...8 юли 1879 г.; писма – от 
Пелагонийски митрополит Евстатий – София, Ниш и др. до М. Дринов – 
София и др. 

 За отвеждането му в заточение; за адрес във връзка с искането на 
жителите на Пиротската епархия да се съединят с българския народ; за 
желанието на австрийски офицери да постъпят на служба в България; 
поздравява го по случай заемането на поста министър на просвещението и 
др. 

 

А. е. 101, л. 1-2, 1 док.; 27 ян. 1890 г.; писмо – от Българска екзархия, 
училищен отдел – Цариград до М. Дринов – Харков. 

 Да уреди въпроса с даване кандидатския диплом на Д. Матов. 

 

А. е. 102, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – от Ф. Ефимий – Харков. 

 Частно. 

А. е. 103, л. 1-56, 29 док.; 7 февр. 1866...7 дек. 1876 г., б. д.; писма – от Р. 
Жинзифов – Москва до М. Дринов – б. м. 

 За обществените и книжовни интереси на Жинзифов; осведомява го 
за литературните си занимания и по-специално за отпечатването на 
поемата му „Кървава кошуля“; за впечатленията си от литературните 
трудове на Бончев; за трудовете на М. Дринов, излезли през 1869 г. и за 
изпращането им в Македония и др. 

 

А. е. 104, л. 1-2, 1 док.; 3 юли 1870 г.; писмо – от К. Жинзифов – Браила до 
М. Дринов. 



54 
 

 Присъствието му на предстоящото събрание на книжовното 
дружество е наложително. 

 

А. е. 105, л. 1-4, 2 док.; 8 март...18 септ. 1877 г.; писма – от Н. Задерацкий – 
Киев до М. Дринов. 

 За разпространението на „Славянски ежегодник“; за мнение по 
отношение програмата на статиите за поместване в настоящата година и 
пр. 

 

А. е. 106, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; Занировски – Лозана. 

 Относно молба за услуга. 

 

А. е. 107, л. 1-2, 1 док.; 2 апр. 1874 г.; писмо – от Т. Запрянов – Браила до 
М. Дринов – б. м. 

 Интересува се от всички книги, издадени на руски език относно 
български език, моли го да му съобщи понеже иска да ги купи. 

 

А. е. 108, л. 1, 1 док.; 19 май 1879 г.; телеграма – рус. ез.; Зарубин – Харков 
до М. Дринов – София. 

 Благодари за поздравите. 

 

А. е. 109, л. 1-2, 1 док.; 9 авг. 1879 г.; писмо – от Г. Згурев – Киев до М. 
Дринов – б. м. 

 Моли да му издейства стипендия. 

 

А. е. 110, л. 1-4, 2 док.; 16 септ. 1892...10 юли 1893 г.; писма – от Т. 
Зеленогорский до М. Дринов – б. м. 

 По книжовни въпроси и др. 

 

А. е. 111, л. 1-2, 1 док.; 1865 г.; писмо – от х. М. Попов, Н. Златаровв – 
Панагюрище до М. Дринов – б. м. 
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 За вещите на удавения му син и др. 

 

А. е. 112, л. 1-4, 2 док.; 30 март... 26 ноем (?) 1878 г.; писма – от С. 
Зографски – София до М. Дринов – б. м. 

 За пари, за снабдяване с учебници първоначалните училища. 

 

А. е. 113, л. 1, 1 док.; 25 юли 1879 г.; писмо – рус. ез.; В. Золотарев – б. м. 
до М. Дринов. 

 Частно. 

 

А. е. 114, л. 1-8, 4 док.; 1 юни 1876...24 февр. 1878 г.; писма – рус. ез.; Я. 
Засимович – б. м. до М. Дринов. 

 По книжовни въпроси. 

 

А. е. 115, л. 1-9, 5 док.; 5 март 1878...21 февр. 1893 г., б. д.; писма, 
телеграма – от И. Иванов – Пловдив, Кишинев, б. м. до М. Дринов – 
Харков. 

 Благодари за сведенията; идеята за кръста е много добра и ще се 
приеме; адресът е подписан от Пловдив, Чирпан и др. 

 

А. е. 116, л. 1-2, 1 док.; 3 май 1878 г.; писмо – от К. Иванов – Кюстендил до 
М. Дринов – б. м. 

 Дава оставката си на определената му от него слъжност в окръжния 
съвет. 

 

А. е. 117, л. 1-2, 1 док.; 29 апр. 1879 г.; писмо – от Е. Иванова – б. м. до М. 
Дринов. 

 Изпраща подарък и моли за обезпечение в бъдещия ѝ живот. 

 

А. е. 118, л. 1-4, 2 док.; 7 юни...10 дек. 1879 г.; писма – от И. Рилски – 
София до М. Дринов. 
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 За получена сума от Дринов, подарена на Рилския манастир от княз 
Дондуков; изпраща му няколко екземпляра от излязлото от печат описание 
на Рилския манастир и пр. 

 

А. е. 119, л. 1-4, 2 док.; 14 март...14 май 1878 г.; писма – от Иларион 
Кюстендилски – Кюстендил до М. Дринов. 

 Желаят му успех в предстоящата работа като помощник на 
губернатора; приложеното писмо да преведе и предаде на губернатора. 

 

А. е. 120, л. 1-2, 1 док.; 22 ян. 1877 г.; писмо – от И. Николов – Петербург 
до М. Дринов – б. м. 

 Благодари за бързото изпълнение на просбата му 

 

А. е. 121, л. 1, 1 док.; б. д.; писмо – от И. Тодоров до М. Дринов – 
Панагюрище. 

 По частни въпроси. 

 

А. е. 122, л. 1-2, 1 док.; 17 юни 1893 г.; писмо – рус. ез.; М. Ильинский – 
Харков до М. Дринов – б. м. 

 Частно. 

 

А. е. 123, л. 1-6, 4 док.; 19 юни...10 май 1878 г.; писма – от Екзарх Йосиф I 
– Пловдив, Цариград до М. Дринов – б. м. 

 Относно границата на Битолското окръжие; препоръка за Ст. 
Спануди, който спасявал от зверствата и преследванията на турците, 
българите избягали в Цариград; за уреждане въпроса на движимите и 
недвижими черковни имоти и др. 

 

А. е. 124, л. 1-176, 75 док.; 15 окт. 1871...8/20 апр. 1891 г.; писма, пощенски 
карти, телеграма – К. Иречек – Прага, Дофия до М. Дринов. 

 Относно книжовната им дейност; за набавяне материали във връзка с 
научната им работа; относно съвременните политически и културни 
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събития в България; за организирането и укрепването на културно-
просветното дело; създаване и подобряване на училищната мрежа; 
реорганизиране на Народната библиотека в София; създаване на музей и 
др.; за впечатленията му от българския народ и за природните красоти на 
страната и пр. 

 

А. е. 125, л. 1-2, 1 док.; 11/23 авг. 1878 г.; писмо – от П. Исаков до М. 
Дринов. 

 Частно. 

 

А. е. 126, л. 1-2, 1 док.; 17 февр. 1889 г.; писмо – от Ц. Кавосов – Санкт 
Петербург до М. Дринов – б. м.  

 Относно обявяването на емигрантската амнистия и др. 

 

А. е. 127, л. 1, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; А. Калмыкова – б. м. до М. 
Дринов. 

 За пари. 

 

А. е. 128, л. 1-2, 1 док.; 2 март 1882 г.; писмо – от Г. Калянджиев – Одеса 
до М. Дринов. 

 За искреното му родолюбие; за властничеството на Греков, Начев и 
др. 

 

А. е. 129, л. 1-2, 1 док.; 25 апр. 1877 г.; писмо – рус. ез.; Канцелария по 
гражданските дела при главнокомандващия действащата армия – Кишинев 
до М. Дринов. 

 За командировка в Букурещ и др. 

 

А. е. 130, л. 1-14, 9 док.; 24 май 1862...17 ноем. 1879 г.; писма, телеграми – 
от П. Каравелов – София, б. м. до М. Дринов – Харков, б. м. 
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 За напредък на българската журналистика; предава уроци по 
география; брат му заминал в Турско; за определяне на София за столица; 
относно започване издаването на „Периодическо списание“ и др. 

 

А. е. 131, л. 1-6, 3 док.; 13 ян.(?) 1878...2 ян. 1892 г.; писма, визитна 
картичка – от В. Караконовски – Атина до М. Дринов – б. м. 

 От частен характер. 

 

А. е. 132, л. 1-6, 3 док.; 25 юли 1878...8 септ 1881 г.; писма – от Е. Каранов 
– Кюстендил, Самоков до М. Дринов – б. м. 

 Иска да му се даде работа като събирач и изследовател на 
българската поезия и етнография; за хода на работите на духовното 
училище и др. 

 

А. е. 133, л. 1-4, 2 док.; 17 юни 1878 г.; писмо, приложение – нем. ез.; Т. 
Карамфилович – София до М. Дринов. 

 Поздравява го със заетия пост министър на просвещението; отправил 
телеграми до германския император и до конгреса и др. 

 

А. е. 134, л. 1-4, 2 док.; 15 окт...17 ноем. 1892 г.; писма – от А. Карастоянов 
– б. м. до М. Дринов. 

 Иска указания за литература във връзка с кандидатското му 
съчинение; съобщава имената на учащите се българи в Киевската духовна 
академия. 

 

А. е. 135, л. 1-2, 1 док.; 2 ноем. 1877 г.; писмо – от И. Касабов – Букурещ до 
М. Дринов 

 Частно. 

 

А. е. 136, л. 1-25, 13 док.; 26 апр. 1882...12 дек. 1891 г.; писма – рус. ез.; В. 
Качановски – Петербург, Солун и др. до М. Дринов. 



59 
 

 Благодари му за съдействието, което му оказва при издаването на 
сборник български песни; по въпроси относно правописа; за пътуването му 
в Македония за събиране на материали; представя му първи том от 
„История на Сърбия XIV – XV в.“ 

 

А. е. 137, л. 1-2, 1 док.; 16 авг. 1878 г.; разписка – от Архимандрит Кесарий 
– Пловдив до М. Дринов – Пловдив. 

 За пари. 

 

А. е. 138 пропусната. 

 

А. е. 139, л. 1-3, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; К. Кесяков до М. Дринов – б. 
м. 

 Относно библиотеката на Славянския комитет. 

 

А. е. 140, л. 1, 1 док.; б. д.; визитна картичка – рус. ез.; Н. Киреев – б. м. до 
М. Дринов. 

 Частно. 

 

А. е. 141, л. 1-2, 1 док.; 12 септ. 1879 г.; писмо – от Георги Кирков – София 
до М. Дринов. 

 За състоянието на библиотеката и др. 

 

А. е. 142, л. 1-2, 1 док.; 21 юни 1879 г.; писмо – от Р. П. Киркович – 
Пловдив до М. Дринов. 

 За откриване на женска гимназия в София. 

 

А. е. 143, л. 1-4 – 3 док.; б. д.; писма – рус. ез.; А. Кирпичников – б. м. до 
М. Дринов. 

 По лични въпроси. 
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А. е. 144, л. 1-2, 1 док.; 18 март 1879 г.; писмо – от П. Кисимов – Търново 
до М. Дринов – Търново. 

 Относно търновските древности. 

 

А. е. 145, л. 1-2, 1 док.; 15 юли 1888 г.; писмо – от Й. Ковачев – София до 
М. Дринов – б. м. 

 Започнал да превежда френската книга “La politique experimentale par 
Lion…” I pr. 

 

А. е. 146, л. 1-47, 30 док.; 6 май 1870...16/29 май 1882 г., б. д.; писма, 
телеграми, приложение, плик – бълг. и нем. ез.; Н. С. Ковачов – Виена до 
М. Дринов – Харков и др. 

 Относно книжовното дружество; за пари; изпратени книги, 
календари и описания; за опожаряването на Панагюрище; за залавянето на 
Пренгов; по пиротския въпрос; за вътрешните работи на България и др. 

Листове 14-16 липсват. 

 

А. е. 147, л. 1-30, 17 док.; 27 окт. 1871...10 юни 1879 г., б. д.; писма, 
визитна картичка, плик – от Я. Ковачов – Виена и др. до М. дринов – б. м. 

 Относно печатарската им и книгоиздателска дейност; за разпращане 
на „Летоструй“, календара „Българска история“ и др.; за среща на 
виенските българи с ген. Черняев; за отваряне на печатница в Свищов и за 
издаване на български лист „Свободна България“ и де. 

 

А. е. 148, л. 1-20, 10 док.; 21 ноем. 1878...29 юни 1879 г.; писма – рус. ез.; 
Руско комисарство – София до М. Дринов – София. 

 За заседание на съвета и за разглеждане на въпроси внесени за 
обсъждане от отдела „Народного просвещения и духовных дел“; за 
разглеждане проектоустава на Българска народна банка и др. 
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А. е. 149, л. 1-4, 2 док.; 17 окт. 1892...15 ян. 1893 г.; писма – от Постоянна 
окръжна комисия – Разград до М. Дринов – Харков. 

 За настаняването на стипендиантката Н. Тодорова в харковското 
акушерско училище. 

 

А. е. 150, л. 1-3, 1 док.; 24 юли 1880 г.; писмо с плик – Комисия за 
постройките на княжеския дворец – София до М. Дринов. 

 Във връзка с отчуждаване на мястото му при предстоящия строеж на 
дворец. 

 

А. е. 151, л. 1-2, 1 док.;17 ноем. 1883 г.; писмо – рус. ез.; Военно-учебен 
кабинет – б. м. до М. Дринов – б. м. 

 Изпраща му за лично ползване „Сербии – исторический очерк, общая 
статистика и вооруженыя силы“. 

 

А. е. 152, л. 1-14, 7 док.; 23 юни 1897...19 апр. 1905 г.; писма – от 
Редакционен комитет на „Българско отечество“ – София до М. Дринов – 
Харков. 

 За написване на монографиите „Населението на Балканския 
полуостров“, „Християнството в България до покръстването на българите“, 
„България под турско иго“ и др. 

 

А. е. 153, л. 1-2, 1 док.; 3 февр. 1879 г.; писмо – от Архимандрит 
Константин – Плевен до М. Дринов – Плевен. 

 Във връзка с посещението му на града. 

 

А. е. 154, л. 1-2, 1 док.; 28 апр. 1893 г.; писмо – рус. ез.; Т. Корш до М. 
Дринов – б. м. 

 Частно. 

 

А. е. 155, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – от А. Костов – б. м. до М. Дринов – 
София. 
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 Получил приятелското му писмо; делото започнато от техния град се 
приело в града им и др. 

 

А. е. 156, л. 1-3, 3 док.; 29 март 1878...24 ноем. 1883 г.; писма, телеграма – 
от Д. Коцов – Пазарджик, Пловдив и др. до М. Дринов – Харков и б. м. 

 Относно набиране подписи и изпращане на представители в Одрин. 
Споменават се: Консулов, Ив. Герджиков, Ив. Гешев и др.; за пари. 

 

А. е. 157, л. 1-4, 2 док.; 30 март 1878 г.; писмо, приложение – чеш и нем. 
ез.; Игнац Крайцл – Прага до М. Дринов – б. м. 

  

А. е. 158, л. 1-2, 1 док.; 1876 г.; писмо – чеш. ез.; Г. Крек до М. Дринов. 

 

А. е. 159, л. 1-4, 1 док.; 12 апр. 1878 г.; автобиография – от З. И. Круша – 
София до М. Дринов. 

 Като излага биографията си, моли за помощ. 

 

А. е. 160, л. 1-2, 1 док.; 12 февр. 1878 г.; автобиография – от Хр. Крушов – 
София до М. Дринов. 

 Да му се изплати заплатата и пр. 

 

А. е. 161, л. 1-2, 1 док.; 28 март 1878 г.; писмо – от Жителите на с. 
Крушево, Демирхисарско до М. Дринов. 

 За преследването на българите. 

 

А. е. 162, л. 1-2, 1 док.;  23 март 1878 г.; писмо – от Жителите на с. Кръноля 
до М. Дринов. 

 Да се присъедини селото им към Дупница. 
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А. е. 163, л. 1-16, 9 док.; 17/1 февр. 1867...23 авг. 1867 г.; писма – от Н. Х. 
Кръстович – Париж до М. Дринов. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 164, л. 1-2, 1 док.; 1879 г.; писмо – от Е. Кунт – Москва до М. Дринов 
– Харков. 

 По книжовни въпроси. 

 

А. е. 165, л. 1-52, 25 док.; 26 дек. 1870...8 апр. 1895 г.; писма, приложения – 
от В. Кънчов – Солун до М. Дринов – б. м. 

 За учителската му дейност в Солун; по училищни въпроси; за 
политическото положение и сръбската пропаганда в Македония; за 
научните му занимания; за старинни находки и паметници и др. 

Л. 28-29 – писмо от Д. Матов 

 

А. е. 166, л. 1-14, 7 док.; 12 септ. 1871...20 септ. 1874 г.; писма – рус. ез.; Н. 
Лавровский до М. Дринов – б. м. 

 Относно написване на магистърската му теза; за получаване на 
стипендия; за присъствие на член на съвета на тържеството при 
откриването на Загребския университет и др. 

 

А. е. 167, л. 1-6, 3 док.; 2 апр. 1884...5 ян. 1891 г.; писма – рус. ез.; В. 
Ааманский – б. м. до М. Дринов. 

 По книжовни въпроси. 

 

А. е. 168, л. 1-4, 2 док.; 24 септ. 1875...30 дек. 1878 г.; писма – от Н. 
Ланджов – Панагюрище, Т. Пазарджик до М. Дринов. 

 Името на панагюрския мюдюрин е Мемети ефенди Ибраим; за имота 
на Тосун ага. 
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А. е. 169, л. 1-2, 1 док.; 4 май 1892 г.; писмо – рус. ез.; В. Ларишев – 
Харков до М. Дринов. 

 Благодари за изпратените му три тома от името на историко-
филологическото общество. 

 

А. е. 170, л. 1-24, 9 док.; 14 ян. 1890...3 апр. 1893 г., б. д.; писма – рус. ез.; 
Г. Ласкин – Седлец, Таганрог до М. Дринов. 

 Във връзка с книжовната му и научна дейност. 

 

А. е. 171, л. 1-4, 2 док.; 14 окт. 1876...25/7 апр. 1878 г.; писма – рус. ез.; А. 
Лебедев – б. м. до М. Дринов. 

 За пари; поздравява го по случай освобождението на България; 
ходатайства за българина В. Атанасов и др. 

 

А. е. 172, л. 1-14, 7 док.; 19 окт. 1871...29 май 1874 г., б. д.; писма – рус. ез.; 
А. Лебедев – Харков – б. м. до М. Дринов. 

 За постъпването му в Харковския университет и други лични 
въпроси. 

 

А. е. 173, л. 1-2, 1 док.; 27 ноем. 1871 г.; писмо – рус. ез.; А. Леонидов – б. 
м. до М. Дринов. 

 

А. е. 174, л. 1-3, 2 док.; 19 юли 1878 г.; писмо, визитна картичка – рус. ез.; 
С. Лукиянов – б. м. до М. Дринов. 

 Частно 

 

А. е. 175, л. 1-4, 3 док.; 26/7 авг. 1892...22/4 юли 1893 г.; писмо, пощенски 
карти – от И. Лунден – Упсала до М. Дринов – Харков. 

 Иска някои сведения относно имената на професорите, за 
изразходваните средства, за броя на научните дружества в Харковския 
университет и др. 
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А. е. 176, л. 1-2, 1 док.; 27 ян. 1892 г.; писмо – от Д. Македонски – София 
до М. Дринов. 

 Съобщава му за житието на 15-те свещеномъченици от Струмица; 
иска да му изпрати екземпляр от житието на св. Климент; за сборника на 
Шапкарев и др. 

 

А. е. 177, л. 1-58, 26 док.; 30 дек. 1869...26 септ. 1871 г.; писма, 
приложение, телеграма – от В. Макушев – Палермо, Анкона, Венеция и др. 
до М. Дринов – б. м. 

 За работата им в италианските архиви за издирване на документи за 
българската история и др.  

 

А. е. 177, л. 59-76, 8 док.; 8 ян. 1872...3 юли 1878 г.; писма – от В. Макушев 
– Санкт Петербург, Варшава до М. Дринов – б. м. 

 Осведомява го за своите научни занимания, за лекциите си по 
български език във Варшавския университет; относно написване 
дисертацията на Дринов; изказва радостта си във връзка с назначението му 
за министър и др. 

 

А. е. 178, л. 1-2, 1 док.; 6 септ. 1891 г.; писмо – от Х. Мангъров – Санкт 
Петербург до М. Дринов. 

 Иска да постъпи в медицинския факултет в Харков и пр. 

 

А. е. 179, л. 1, 1 док.; 13 окт. 1903 г.; телеграма – от Манолов – София до 
М. Дринов – Харков. 

 Поздравителна. 

 

А. е. 180, л. 1-3, 3 док.; 4 февр. 1867 г., б. д.; писма – от А. Манолов – 
Москва, б. м. до М. Дринов – б. м. 

 За заминаването на Л. Каравелов от Москва в Белград и др. 
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А. е. 181, л. 1-2, 1 док.; 11 септ. 1870 г.; писмо – от Д. Манолов – Галац до 
М. Дринов – Браила. 

 За отпътуването му в Галац и др. 

 

А. е. 182, л. 1-4, 2 док.; 3 май и 29 май 1878 г.; прошения – от И. Маркович 
– Кюстендил до М. Дринов – София. 

 За освобождаване на младежи от военна служба; за положението в 
Кюстендил; за оръжието на четника Костадин Попгеоргиев и др. 

 

А. е. 183, л. 1-2, 1 док.; 6 март 1862 г.; писмо – ср. ез.; А. Марсянович (?) – 
Киев до М. [Дринов], Нешо [Бончев] – б. м. 

 

А. е. 184, л. 1-2, 1 док.; 2 дек. 1879 г.; писмо – хърватски ез., П. Маткович – 
Загреб до М. Дринов – б. м. 

 

А. е. 185, л. 1-129, 45 док.; 27 юни 1887...29 авг. 1896 г.; писма, пощенски 
картички – от Д. Матов – Харков, Битоля, Солун и др. до М. Дринов – 
Харков, б. м. 

 Относно изучаването на солунските наречия; за събиране на народни 
песни от Велешко; за издирване на стари ръкописи; за трудности около 
издаването и разпространението на „Книжици за прочит“; за поведението 
на турската цензура и др. 

 

А. е. 186, л. 1-15, 8 док.; 20 авг. 1872...23 май 1892 г.; писма – от Г. Мачев – 
Москва, Карлово и др. до М. Дринов – б. м. 

 По лични въпроси; за пари и др.; съобщава имената на учители в 
Панагюрище: Искро, Павел Ст. Бобеков, Цв. Бърнчев и др. 

 

А. е. 187, л. 1-36, 21 док.; 21 ян. [1878]...19 ноем. 1878 г.; писма – от 
Митрополит Мелетий – София, Одрин, б. м. до М. Дринов – София, 
Пловдив, б. м. 
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 Относно избор на депутати, събиране на подписи за адрес във връзка 
със Санстефанския договор; изказва радостта си относно назначението 
мму за член на Върховния съвет и министър на народното просвещение и 
църковните работи; за решенията на Берлинския конгрес по македонския 
въпрос; за прииждане в Кюстендил на македонци бежанци и др. 

 

А. е. 187, л. 37-58, 13 док.; [1878]...20 ян...29. юли. 1879 г., б. д.; писма – от 
Митрополит Мелетий – София, б. м. до М. Дринов – София, б. м. 

 За освещаване на двореца във връзка с идването на княза и др. 

 

А. е. 188, л. 1-4, 2 док.; 19 авг. 1874, 1 февр. 1875 г.; писма – рус. ез.; С. 
Микуцкий – Варшава до М. Дринов – б. м. 

 По въпроси относно езикознанието. 

 

А. е. 189, л. 1-2, 1 док.; 16 март 1878 г.; писмо – от С. Миларов – Сан 
Стефано до М. Дринов. 

 Възхищава се от патриотизма, с който работи за благото на 
отечеството. 

 

А. е. 190, л. 1-2, 1 док.; 12 май 1972 г.; писмо – ср. ез.; Х. Милич – Москва 
до М. Дринов. 

 

А. е. 191, л. 1-4, 2 док.; 9 авг., 15 септ. 1877 г.; писма – рус. ез.; А. Мин – 
Москва до М. Дринов. 

 По лични въпроси, за пари и др. 

 

А. е. 192, л. 1-2, 1 док.; 17 февр. 1889 г.; писмо – от Министерство на 
правосъдието – София до М. Дринов – Харков. 

 Относно обсъждане на проекта за наказателния закон, на сесията на 
Народното събрание. 
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А. е. 193, л. 1-2, 1 док.; 16 ян. 1905 г.; писмо – машиноп.; Министерство на 
народното просвещение – София до М. Дринов. 

 Молят да изпрати преписа на Паисиевата история, който се намира у 
него и пр. 

 

А. е. 194, л. 1-5, 3 док.; 11 февр. 1880...22 май 1903 г.; писма – рус. ез.; 
Академия на науките – Петербург до М. Дринов – б. м. 

 Изпращат му съчинението на Успенски и молят да го анализира и др. 

 

А. е. 194, л. 6-9, 2 док.; 19 окт. 1899...29 февр. 1900 г.; писма – печатно, рус. 
ез.; Археологически институт – Петербург до М. Дринов – б. м. 

 Молят го да съдейства при откриването на палеографическата 
изложба в института. 

 

А. е. 194, л. 10-15, 3 док.; 10 май 1873...12 март 1884 г.; писма – печатно – 
рус. ез.; Общество за руска история и старини – Москва до М. Дринов. 

 Относно напечатването на „Заселването на славяните на Балканския 
полуостров“; покана за присъствие на тържественото събрание по случай 
80-годишнината на Императорското дружество по руска история и 
старини. 

 

А. е. 194, л. 16-17, 1 док.; 4 апр. 1877 г.; писмо – рус. ез.; Инспектор на 
учебния окръг – Харков до М. Дринов – Харков. 

 Назначен е за представител при годишните зрелостни изпити. 

 

А. е. 194, л. 18, 1 док.; 26 май 1877 г.; писмо – от Директора на Втора 
гимназия – Харков до М. Дринов. 

 Изпраща му за преглед писмените работи по руски, латински и 
гръцки език. 

А. е. 194, л. 19-33, 9 док.; 3 дек. 1879 г., б. д.; писма, приложения – рус. ез.; 
Университет – Харков до М. Дринов. 
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 Изпращат му по един екземпляр от „ Временной инструкции для 
инспекции за студентами“; за присъствие на изпита по сравнително 
езикознание и славянско езикознание; за предаване в библиотеката на 
Харковския университет поверителната записка за Албанския и Косовския 
вилаети, съставена от консула в Нуш и др. 

 

А. е. 195, л. 1-2, 1 док.; 28 септ. 1874 г.; писмо – рус. ез.; Т. Минков – 
Николаев до М. Дринов – б. м. 

 Представя му майор Осман бей и др. 

 

А. е. 196, л. 1-8, 3 док.; 23 апр...10 юни 1902 г.; писма, приложение – рус. 
ез.; К. Мисирков – Петрбург до М. Дринов. 

 Относно работата му, екземпляр от която представил в Държавната 
изпитателна комисия; за предложение да остане в университета; изпраща 
му статията си за Крали Марко, която се надява да чете на предстоящия 
археологически конгрес в Харков и др. 

 

А. е. 197, л. 1-7, 4 док.; 25 окт. 1877...2 апр. 1898 г.; писма – рус. ез; Д. 
Моллов – София, Видин, б. м. до М. Дринов. 

 За хода на военните действия; събират материал за съставяне на 
етнографията на българския народ; за положението в..., Белоградчишкия и 
Видински окръзи, за своеволията на сърбите; за уредбата на Ломския 
окръг; за книжовното дружество и др. 

 

А. е. 198, л. 1-30, 5 док.; 20 ян. 1893..24/8 март 1893 г.; писма – рус. ез.; В. 
Мошков – Варшава до М. Дринов – б. м. 

 Относно събиране на етнографически материали; благодари за 
съгласието му да редактира сборника му „Болгарские песни“. 

 

А. е. 199, л. 1-6, 3 док.; 28 септ. 1878...24 ян. 1879 г.; писма – от 
Митрополит Натанаил Охридски – Пловдив, Кюстендил и др. до М. 
Дринов. 



70 
 

 За пари; за македонския комитет в София и за подготовката на 
въстание. 

 

А. е. 200, л. 1-9, 2 док.; 18 дек. 1898 г.; писмо, приложение – от Н. Начов – 
София до М. Дринов. 

 Изпраща му съдържанието на един сборник от апокрифни разкази. 

 

А. е. 201, л. 1-60, 20 док.; 14 юни 1890...24 май 1898 г.; писма – Н. А. Начов 
– Солун, Варна, б. м. до М. Дринов. 

 За събиране на стари ръкописи, фолклорни материали; за езикови 
проучвания; за отпечатване на проучени материали; за положението в 
Македония. Две писма (л. 39-420) преп. До Начов от А. Наумов във връзка 
с изпращане на заточение Самарджиев и Насте. 

 

А. е. 202, л. 1-62, 30 док.; 21 окт. 1868...11 дек. 1878 г., б. д.; писма, визитна 
картичка – от Гр. Д. Начович – Браила, Виена, Пловдив и др. до М. 
Дринов. 

 За създаване на книжовното дружество; за отношенията между 
старите и младите; по книжовни въпроси; за протестантската пропаганда в 
България; относно прошение на пловдивските младежи до губернатора, за 
разрешение да се сформира въоръжена сила от българския народ за защита 
на отечеството; за облика на пловдив след освобождението и др. 

 

А. е. 203, л. 1, 1 док.; 6 ян. 1878 г.; писмо – от Н. Нейчев – Свищов до М. 
Дринов – б. м. 

 Моли да му бъде даден пост според способностите му. 

 

А. е. 204, л. 1-3, 2 док.; 20 юни 1878 г.; писмо, визитна картичка – рус. ез.; 
П. Неклюдов – Чаталджа до М. Дринов. 

 Относно църковни вещи, принадлежащи на българската черква и др. 
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А. е. 205, л. 1-2, 1 док.; 24 септ. 1878 г.; писмо – рус. ез.; Я. Немец – Одеса 
до М. Дринов. 

 Моли да го приеме на служба и др. 

 

А. е. 206, л. 1-11, 5 док.; 4 юни 1871...31 ян. 1898 г.; писма, пощенска карта 
– от Ю. Ненов – Татар Пазарджик до М. Дринов – Харков, б. м. 

 За изпращането на сина му Владимир на учение в Русия или другаде; 
за положението му след завръщане от заточение и др. 

 

А. е. 207, л. 1-29, 15 док.; 28 февр. 1866...25 юли 1867 г., б. д.; писма – от Л. 
Нейчев (?) – Париж, б. м. до М. Дринов – б. м. 

 По лични въпроси. 

 

А. е. 208, л. 1-4, 2 док.; 4 юни 1893 г., б. д.; писма – рус. ез.; М. Нетушин – 
Славянск до М. Дринов – б. м. 

 Относно програмата на катедрата му и по лични въпроси. 

 

А. е. 209, л. 1-10, 5 док.; 13 окт. 1891...24 апр. 1892 г.; писма – бълг. и нем. 
ез.; В. Облак – Щаермарк, Солун до М. Дринов. 

 Иска препоръчително писмо до учителите в Македония във връзка с 
изучаването на тукашните български наречия и пр. 

 

А. е. 210, л. 1-2, 1 док.; 12 септ. 1902 г.; писмо – рус. ез.; Императорско 
археологическо дружество – Москва до М. Дринов. 

 Да приготви за печат реферата, който е чел на XII археологически 
конгрес в Харков. 

 

А. е. 211, л. 1-4, 2 док.; 27 юни 1890...19 ян. 1891 г.; писма – рус. ез.; 
Славянско благотворително общество – Петербург до М. Дринов. 
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 Относно обявяване на конкурс за Гилфердинговска премия за най-
хубаво съчинение на тема „Представит географический и етнографический 
очерк современной Македонии...“ 

 

А. е. 212, л. 1-6, 3 док.; 14 юли 1878...24 юли 1878 г.; писма – рус. ез.; 
Славянски общества – Москва, Петербург, Главен агент в България до М. 
Дринов. 

 Ходатайства да се даде работа на нуждаещия се Берович; за 
поибренския кръст и пр. 

 

А. е. 213, л. 1-2, 1 док.; 27 февр. 1880 г.; писмо – рус. ез.; Руско географско 
общество – Петрбург до М. Дринов – б. м. 

 Молят за съдействие от негова страна при обсъждането на програма 
за научна експедиция в България относно славянския език, старини и бит. 

 

А. е. 214, л. 1-2, 1 док.; 4 май 1893 г.; писмо – от Общество на любителите 
на древната писменост – Петербург до М. Дринов. 

 Относно избирането му за член-кореспондент на обществото. 

 

А. е. 215, л. 1-2, 1 док.; 15 окт. 1889 г.; писмо – от Община Варна до М. 
Дринов – Харков. 

 Ще му се изпраща безплатно „Варненски общински вестник“. 

 

А. е. 216, л. 1-4, 2 док.; 22 март 1872...5 апр. 1878 г.; писма – от Българска 
пиротска община – Пирот до М. Дринов – София. 

 По въпроса за западните покрайнини и сръбската пропаганда в тях. 

 

А. е. 217, л. 1-6, 3 док.; 1 апр...16 окт. 1878 г.; писма – рус. ез.; Н. Овсяний 
– Кюстендил, б. м. до М. Дринов – б. м. 

 Да изпрати лекар от какъвто имат нужда; за вълнения във Велес и др. 
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А. е. 218, л. 1-2, 1 док.; 10 септ. 1903 г.; писмо – от Учителите при Основно 
училище с. Одърне, Плевенско до М. Дринов – Харков. 

 Във връзка с назоваването на училището им Марин Дринов. 

 

А. е. 219, л. 1-2, 1 док.; 2 март 1878 г.; прошение – от Жителите на 
Разложка околия – Разлог. 

 Да съдейства да изпратят руски войници за тяхното освобождение. 

 

А. е. 220, л. 1-2, 1 док.;31 юли 1884 г.; писмо – от Духовенството на 
Трънска околия – Трън до М. Дринов – София. 

 Благодарят за старанието му за съединение на всички българи. 

 

А. е. 221, л. 1, 1 док.; 18 март 1878 г.; писмо 0 от Жителите на Пиянечки 
окръг – Кюстендил до М. Дринов – б. м. 

 Молят да бъде назначен управител на Пиянечкото окръжие. 

 

А. е. 222, л. 1-2, 1 док.; 13 юни 1874 г.; писмо – рус. ез.; А. Павлов – Одеса 
до М. Дринов. 

 За източници по българска история и пр. 

 

А. е. 223, л. 1-6, 3 док.; 9 ян. ...30 ноем. 1878 г.; писма – от Н. Павлович – 
Свищов до М. Дринов – София. 

 Данов не ще добие позволение да издава български вестник; за 
въстание в Македония; относно избори в Свищов; за откриване на реална 
гимназия и др. 

 

А. е. 224, л. 1-2, 1 док.; 25 окт. 1892 г.; писмо – рус. ез.; Ст. Павловски – б. 
м. до М. Дринов – б. м. 

 Иска да се види с него във връзка с честването на А. Потебний и др. 
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А. е. 225, л. 1-4, 2 док.; 10 март...20 септ. 1878 г.; писма – рус. ез.; В. 
Палаузов – Одеса и др. до М. Дринов. 

 Получил писмо от К. Иречек; по въпроса за напечатване на 
историята; Иречек получил коректурен лист до 256 стр; по училищни 
въпроси и др. 

 

А. е. 226, л. 1-14, 8 док.; 11 апр. 1875...14 септ. 1889 г.; писма, телеграми – 
бълг., рус., фр. ез.; Н. Палаузов – Одеса до М. Дринов. 

 Желае да преговаря с него относно историята на Иречек, която е 
започната да се печата; за желанието на одеските българи да се включат в 
адреса до Царя Освободител; за избиране на княз; за изработване на 
конституцията; за придобиване на библиотеката на Спиридон Н. Палаузов 
за Народната библиотека в София; за Габровската гимназия и др.  

 

А. е. 227, л. 1-4, 2 док.; 17 юли, 16 септ. 1878 г.; писма – от Митрополит 
Панарет Пловдивски – Пловдив до М. Дринов – Пловдив. 

 Получили са писмото му заедно с подаръците от Екатерина 
Алексеевна, изпратени дар на градския им храм; за откриване на 
централното българско училище в Пловдив. 

 

А. е. 228, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – от С. Паница до М. Дринов – Прага. 

 Изпраща писмо от букурещките българи до Чешкия комитет за 
народния празник на Ян Хус. 

 

А. е. 229, л. 1-6, 3 док.; 23 март 1878...7 юли 1879 г.; писма – от 
Пантелеймон, игумен на Рилския манастир до М. Дринов – София. 

 Моли да съдейства за освобождаване от заточение на йеромонах 
Теофилакт и др. 

 

А. е. 230, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; П. Паренсов – б. м. до М. 
Дринов – б. м. 

 Да отите у него на гости, където ще може да се види с полковник 
Боголюбов. 
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А. е. 231, л. 1-2, 1 док.; 21 ян. 1891 г.; писмо – от Н. Пасхов – Охрид до М. 
Дринов – Харков. 

 Пита за стойността на надписите, които е намерил. 

 

А. е. 232, л. 1-10, 5 док.; 30 апр. 1870...25 март 1878 г.; писма – чеш. ез.; А. 
Патера – Прага до М. Дринов – б. м. 

 

А. е. 233, л. 1-2, 1 док.; 9 юни 1862 г.; писмо – от Д. Паунов – б. м. до М. 
Дринов – б. м. 

 За арестуването на Партений във Видин; според съобщението на 
един сърбин, московците забранили на Раковски да издава вестника си и 
др. 

 

А. е. 234, л. 1-14, 7 док.; 21 апр. 1878 г., б. д.; писма, пликове – от Тако 
Пеев – София до М. Дринов. 

 За сръбската пропаганда в Западните покрайнини; за посрещането на 
русите в Брезник; за пенсия и др. 

 

А. е. 235, л. 1-12, 6 док.; 14 март...3/15 авг. 1876 г.; писма – от Тодор Пеев – 
Браила до М. Дринов. 

 За превод на книги; получил изпратените книги за дружеството; 
относно подготовката на Априлското въстание; за превод на българската 
история на Иречек; за избухването на Априлското въстание; за печатането 
на „Периодическо списание“; за борбата между старите и младите и др. 

 

А. е. 235, л. 13-39, 10 док.; 7 ян. 1878...7 септ. 1885 г., б. д.; писма – от 
Тодор Пеев – Етрополе, Орхание (дн. Ботевград), София, б. м. до М. 
Дринов – София, б. м. 

 Приема привременно да служи като председател в Окръжния съвет; 
честити му министерския пост; за книжовното дружество; отпечатване на 
„Периодическо списание“ и др. 
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А. е. 236, л. 1-2, 1 док.; 8 юли 1878 г.; писмо – рус. ез.; Й. Перволф – 
Варшава до М. Дринов – б. м. 

 Относно Берлинския договор; за изучаване на руски език във всички 
български училища и др. 

 

А. е. 237, л. 1-6, 3 док.; 11 юли 1878, 1 февр. 1879 г., б. д.; писма – от А. 
Петков – София, б. м. до М. Дринов. 

 Относно благотворително дружество; за училищата в София; приема 
предложението му за длъжност старши чиновник по особени поръчения 
при софийския губернатор и др. 

 

А. е. 238, л. 1-2, 1 док.; 29 апр. 1862 г.; писмо – от Д. Петров – Киев до М. 
[Дринов], Нешо [Бончев] – [Москва]. 

 Частно. 

 

А. е. 239, л. 1, 1 док.; 17 май 1879 г.; писмо – от Н. Петров – Радомир до М. 
Дринов. 

 За учителстването му в Радомир. 

 

А. е. 240, л. 1-2, 1 док.; 5 апр. 1878 г.; писмо – от Т. Петров – София до М. 
Дринов. 

 За гръцката пропаганда в Македония. 

 

А. е. 241, л. 1-2, 1 док.; 29 март 1878 г.; прошение – от Жителите на с. 
Плана, Самоковско до М. Дринов. 

 Относно произволите на турците. 

 

А. е. 242, л. 1-2, 1 док.; б. д.; писмо – рус. ез.; П. Плева – Търново до м. 
Дринов. 
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 По поръчение на княза му съобщава, че ще бъде на обяд у 
губернатора. 

 

А. е. 243, л. 1, 1 док.; 30 авг. 1878 г.; писмо – от Жители на пловдив до М. 
Дринов. 

 Поздравително. 

 

А. е. 244, л. 1-4, 2 док.; 1 септ. 1864 г., б. д.; писма – от В. Поваляев – 
Петербург до м. Дринов. 

  

А. е. 245, л. 1, 1 док.; 18 юни 1879 г.; телеграма – рус. ез.; Свещ. 
Покровский – София до М. Дринов – Търново. 

 Свещеническото братство отслужило благодарствен молебен. 

 

А. е. 246, л. 1-2, 1 док.; 14 юли 1880 г.; писмо – рус. ез.; И. Помеловский – 
Санкт Петербург до М. Дринов – б. м. 

 Изпраща му няколко екземпляра от брошурата си; за две римски 
военни дипломи, намерени в България и др. 

 

А. е. 246, л. 3-4, 1 док.; 22 юни 1891 г.; писмо – рус. ез.; И. Помеловский – 
б. м. до М. Дринов – б. м. 

 Благодари за добрия прием към Сирху и неговата дисертация и др. 

 

А. е. 247, л. 1-13, 6 док.; 20 февр. 1879...16 февр. 1880 г., б. д.; писма, 
телеграма – рус. ез.; Н. Пономарев – София, Москва до М. Дринов – 
София, б. м. 

 

А. е. 248, л. 1-2, 1 док.; 5 окт. 1892 г.; писмо – от Б. Попов – Санкт 
Петербург до М. Дринов – б. м. 

 Интересува се от условията за приемане в академията и пр. 
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А. е. 249, л. 1-2, 1 док.; 17 юни 1878 г.; писмо – рус. ез.; В. Попов – Галац 
до М. Дринов. 

 Не знае дали е получил писмото му, а също дошла ли е телеграмата 
му до Алабин, в която моли за свидетелство за преход от София до 
Букурещ и пр. 

 

А. е. 250, л. 1-4, 2 док.; 29 авг. 1870...18/30 апр. 1878 г.; писма – от Н. 
Попов – Табор, Лом до М. Дринов. 

 Понеже Дринов бърза да пристигне за събранието в Браила, не ще 
могат да се видят; П. Х. Пенов се връща в Москва и води две момчета да се 
учат; радва се, че е в София като вицегубернатор; за признателността на 
българския народ към Царя Освободител и др. 

 

А. е. 251, л. 1-26, 12 док.; 2 февр. 1871...2 апр. 1877, 24 ян. 1885 г.; писма – 
рус. ез.; Н. Попов – Москва, б. м. до М. Дринов – б. м. 

 Дамското отделение при Славянския благотворителен комитет 
замисля създаването в Москва на девическо училище с пансион за 
момичета с южнославянски произход; за юбилей на учения и обществен 
деятел М. погодин; за дейността на Славянския благотворителен комитет; 
за настаняване в пансион на българчета дошли да се учат; за събиране на 
църковно облекло и вещи за предаване на българската, сръбската и 
босненската черкви, разорени от турците и др. 

 

А. е. 252, л. 1-2, 1 док.; 12 септ. 1891 г.; писмо – рус. ез.; Хр. Попов – Киев 
до М. Дринов. 

 Моли да му посочи източниците, необходими за написването на 
темата му за научна степен: „Евтимий, последен български патриарх“. 

 

А. е. 253, л. 1-2, 1 док.; 9 септ. 1871 г.; писмо – от М. Попова – Прага до М. 
Дринов. 

 По лични въпроси. 
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А. е. 254, л. 1-2, 1 док.; 3 февр. 1883 г.; писмо – от В. Попович – София до 
М. Дринов – б. м. 

 Иска мнението му относно конспекта по български език, за 
звуковете, които е написал и иска да пусне в печат. 

 

А. е. 255, л. 1, 2 док.; 20 дек. 1876 г., б. д.; телеграма, бележка – А. 
Потебня, Н. Попов – Харков, Москва до М. Дринов. 

 Относно избора на Дринов. 

 

А. е. 256, л. 1-2, 1 док.;б. д.; писмо – рус. ез.; Н. Потулов – б. м. до М. 
Дринов – б. м. 

 Моли Дринов да отиде при него, където са архим. Воскресенский 
Леонид и др. 

 

А. е. 257, л. 1, 1 док.; 30 ноем. 1879 г.; пощенска карта – рус. ез.; Е. А. 
Потулова – с. Шебекино до М. Дринов. 

 По училищни въпроси. 

 

А. е. 258, л. 1-25, 13 док.; 27/15 окт. 1867...29 окт. 1869 г.; писма – от Ив. Д. 
Радионов – Гера до М. Дринов. 

 За записване на абонати за новия вестник „Дунавска зора“; за 
разпродаване на книгите му; за издаване на списание „Общ труд“ от 
професор от Волгоград; относно заминаването му в Болград във връзка със 
създаването на книжовното дружество; относно настаняването му в Гера; 
за дейността му по издирване на документи относно историята на 
българите; за в. „Народност“ и в. „Тъпан“; относно избирането му за член 
на Българското литературно дружество и др. 

 

А. е. 259, л. 1-6, 3 док.; 1 юни 1872...29 ян. 1873 г.; писма – от М. Радионов 
– Болград до М. Дринов – Москва. 

 За подготовката на учителите в Болградското училище и др. 

 



80 
 

А. е. 260, л. 1-2, 1 док.; 26 юни 1892 г.; писмо – от Б. Райнов – Видин до М. 
Дринов – б. м. 

 Изпраща надписи, които е намерил във Видин и Белоградчик. 

 

А. е. 261, л. 1-3, 2 док.; 12 ноем. 1860...2 февр. 1865 г.; писма – С. Радулов – 
Болград до М. Дринов. 

 Относно приказките за Болград; за положението му в обществото; за 
лошото му поведение и пр. 

 

А. е. 262, л. 1-2, 1 док.; 14 апр. 1880 г.; писмо – от Фр. Рачки – Загреб до М. 
Дринов. 

  

А. е. 262, л. 1-6, 3 док.; 30 юни...30 септ. 1891 г.; писма – рус. ез.; В. Регел – 
Петербург, б. м. до М. Дринов. 

 Относно рецензията на дисертацията му; не може да му даде 
сведения дали са отпечатали отзиви за труда му „Козма Пражки“ и др. 

 

А. е. 264, л. 1-2, 1 док.; 4 февр. 1892 г.; писмо – рус. ез.; М. Рерих – 
Петербург до М. Дринов.  

 За списъка на изданията на И. Р. Г. общество и пр. 

 

А. е. 265, л.1-2, 1 док.; 18 юни 1873 г.; писмо – чеш ез.; Фр. Ригер и др. – 
Прага до м. Дринов – б. м. 

  

А. е. 266, л. 1-7, 5 док.; 11 юли 1889...23 ноем. 1890 г.; писма, пощенски 
карти – от Д. Ризов – София, Белград до М. Дринов. 

 За отпечатване на „Календара“; относно статията му за 
„Периодическото списание“; за новата брошура върху Македония: 
„Историjа Бугаризма. Народност и jезик македонца“; относно сръбската 
пропаганда и пр. 
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А. е. 267, л. 1-6, 3 док.; 24 юни 1870...11 авг. 1870 г.; писма – хърватски и 
ит. ез.; Дж. Руберти до М. Дринов. 

 

А. е. 268, л. 1-2, 1 док.; 14 ноем. 1878 г.; писмо – от Първоначалните 
учители – Русе до М. Дринов. 

 За заплатите на учителите. 

 

А. е. 269, л. 1-2, 1 док.; 11 май 1866 г.; писмо – рус. ез.; М. С. – Москва до 
М. Дринов. 

 Съобщава му новини относно техните общи познати в Москва. 

 

А. е. 270, л. 1-6, 3 док.; 3 май...3 авг. 1878 г.; писма – С. К. Салганджиев – 
София до М. Дринов. 

 По македонския въпрос и др. 

 

А. е. 271, л. 1-2, 1 док.; 11 юни 1893 г.; писмо – от Ив. К. Сарафов до М. 
Дринов. 

 За записките на покойния Рочинский; по лични въпроси. 

 

А. е. 272, л. 1-2, 2 док; 17 февр. 1878 г.; писма – от П. Ив. Сахатчиев – 
Самоков до м. Дринов – б. м. 

 Относно търговия с пексимет; моли го да му намери подходяща 
служба. 

 

А. е. 273, л. 1-4, 2 док.; 1 апр, 3 апр. 1879 г.; писма – рус. ез.; Е. Семевски – 
Търново до М. Дринов. 

 Изпраща копие от поздравителна телеграма до императора и до княз 
Дондуков за отпечатване във в. „Български лев“ и др. 

 

А. е. 274, л. 1-2, 1 док.; 1892 г.; писмо – рус. ез.; Игумен Серафим – 
манастир в Кубанската област до М. Дринов. 
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 За възобновяване на няколко древни, полуразрушени християнски 
храмове и създаването към тях на манастири. 

 

А. е. 275, л. 1-4, 1 док.; 30 март 1879 г.; писмо – от А. П. Симу – Браила до 
М. Дринов. 

 Няма отговор на писмата, които му изпратил в Търново; изпрача му 
част от съдържанието на писмото до него от М. Е. Picof, което е с доста 
голяма национална важност. 

  

 


