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Проф. Пламен С. Цветков в Университетския архив на НБУ

Представените материали в настоящата презентация са част от личния архивен фонд №17 „Проф. Пламен

Цветков“, съхраняван в Университетския архив на НБУ. Личните архивни фондове, съхранявани в

Университетския архив, са достъпни за всички желаещи да се запознаят с тях изследователи.

Лични архивни фондове, съхранявани в Университетския архив на НБУ:

Фонд №1 „Проф. Иван Саръилиев“

Фонд №2 „Проф. Петър Мутафчиев и акад. Вера Мутафчиева“

Фонд №3 „Проф. Васил Стоилов“

Фонд №4 „Ст. н. с. Магдалина Станчева“

Фонд №5 „Проф. Георги Михаилов“

Фонд №6 „Проф. Любен Прашков“

Фонд №7 „Атанас Славов“

Фонд №8 „Проф. Александър Фол“

Фонд №9 „Проф. Хаския Нисимов“

Фонд №10 „Николай Дончев“

Фонд №11 „Проф. Кръстю Мирски“

Фонд №12 „Проф. Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова“

Фонд №13 „Проф. Райна Михайлова“

Фонд №14 „Проф. Милчо Левиев“

Фонд №15 „Проф. Мирослав Янакиев“

Фонд №16 „Проф. Лиляна Минкова“

Фонд №17 „Проф. Пламен С. Цветков“

Фонд №18 „Малчо Николов“

Фонд №19 „Проф. Симо Лазаров“

Фонд №20 „Доц. Кристиан Таков“

Фонд №21 „Проф. Любомир Миков“

Фонд №22 „Проф. Никола Георгиев“

Фонд №23 „Проф. Богдан Богданов“





Автобиография





Ученически години



„Ване“ излиза под формата на
ръкопис от 1961 до 1968 г. Едва
10 годишен авторът е имал
амбицията неговият вестник да
излиза два пъти в седмицата.
Запазени са 68 броя датиращи за
периода до декември 1966 г. и 5
броя от 1968 г. През 1967 г.
самиздатът не излиза. В първия
брой от 1968 г. се обяснява
причината, която е изцяло смяна
на идеологическата нагласа на
автора.
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1965















1967-1968















Студентски години







Дипломна работа







Кандидат на

историческите науки



Работни материали



Дневникови записки 
на проф. Пламен Цветков от 10.11.1989 г.

Дворцов преврат ли имаше или
революция? Подалият молба да бъде
освободен – имаше вид на човек, който не
си дава сметка какво става около него и
изобщо къде се намира. Може би сме на
етапа на Португалия през 1968, когато
Салазар е напълно парализиран от удар.
Все пак, за разлика от „българския
вариант“, на времето си Салазар остава
официално на своя пост чак до смъртта
си през 1970 г.

Да се надяваме, че Петър
Младенов просто нямаше как да държи
друго слово от това, което произнесе.

При всички случаи това е краят
на една сива, посредствена и твърде
злополучна епоха в историята на България
– епохата на Тодор Живков (1956 -1989).





Доктор на историческите науки



В Нов български университет



Протокол от учредяването 

на департамент „История” 

в Нов български университет от 

4 февруари 1994 г. 

Сред учредителите е и 

Пламен Цветков. 












