ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА
Аделаида Алпийската пастирка

501

Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария
174
Азаил и неблагодарний селенин 36
Апостол или деяния и послания Святих апостола...
Аритметика или наука числителна

471

Аритметика по начинът на Грубе

481

466

Басни 654
Басни езопови и о предобучений Афтониа мудреца и Гавриа елина
четверостишна
228
Баснословие 472,473
Бащин език

348

Бащин язик за малки деца
Беатриче Ченчи

349,350,351

31,32,33

Бележки връх граматиката на новобългарския език 520
Белийт папагал

378

Бератът на първий българский екзарх 75
Беседа, изречена при освещението и отварението на българското народно
училище в Гюргево 298
Библическа повест вехтаго завета за юност

620

Библия, сиреч Священото писание на вехтий и новий завет

24,25,26

Бисер и безценни камъни за украшавание душити и сърцата на децата 220
Битие или Священое писание
Благонравие за детцата

641

84

Благонравни учения о сообнесении образованаго человека
Благочестие в колиба или овчяр в Сализбурската долина 623
Блъгарска гъсла

236

Блъгарско-италиянска граматика за българити
Болгарска аритметика

566

Болгарска граматика

440

Болгарский разговорник

642

Борис, първи християнски цар на българити 489
Браила, 25 ноемврия, 1861 г.

73

Броителница за първоначялни ученици 305

480

527

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища
21,22,23
Буквар или взаимноучителни таблици

182,183,184

Буквар с картинки 397,398
Буквар за турский язик

679,680

Буквар за французкий язик
Бъдний вечер на Коледа

47

България пред Европа

309

Българска граматика

655

367,633

Българска граматика за първоначални ученици
Българска екзархия

75,76,77,78,79

Българска история

661

Българска сметница

299

Българската правда и гръцката кривда
Български басни

125

Български буквар

74

Български глас

276

108

371

Български народни песни 375
Българский вероизповеден въпрос с фанариотите и големая мечтайна идея
панелинизма 545
Българский календар

352,353

Българский молитвеник

96,97

Българский народен сборник

676

Българските книжици, или на кое словенско племе собствено принадлежи
кириловската азбука?
4
Българските хайдути

546

Българският революционни централни комитет
Българско-френски речник
Българското княжество

80,81

53

12

Варвара Убрихъ калугерица в Краковъ 310
Введение в истории болгарских славян
Веда словена

101

Ведение в всеобща история
Велизарий

685

Велисарии

303

Велислава, българска княгиня

675

109

317

Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквето
Венец на българската муса

117

651

Високи умни хитрости Бертолдови...

89

Водачът по пътя на живота, нъравствеността в класическити поучения
331
Воскресник нов

625

Воскресник или черковно въсточно песнопение
Вреда от пиянството или злочестен път
Всеобща география за децата

54

Второ пътувание на Бача Кира

492

254

488

Въведение във всеобща история 37
Въздушни явления или що е въздух, вятър, роса...
Вълнуванията на Фенер и изверженията му

141,142

119

Габровското училище и неговите първи попечители 569
Галерея из Монтионовски премии за добродетел и подвиги самоотвержения
528
Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза
240
Геометрия праволинейна, тригонометрия и статика 368
Гледало ради славяно-болгарската нине новонапечатана псалтика...
Горский пътник

626

547

Готварска книга или наставления за всякакви гозби
Граматика гръко-българска

570

93

Граматика или буквеница славенска

567

Граматика за новобългарски език

399,400

Граматика за старобългарския йезик по сичкото му развитие
Граматика за турскый язык

401

369

Две приказки за славните жени и за Аза человекомразеца

603

Две сестри, Добра и Грозданка 38,39
Две советователни слова Плутарха Херонеа о воспитанiи детей и Iсократа
Ритора о благонравнiи юности 617
Две тополи или неожидана среща

126

Денница новоболгарскаго образования 5
Детинский свят

354

Диплография или как ся дръжят търговски книги
Дневникът на беднийт момък

571

294

Добродетел и злоба

693

Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква
372
Дойнова сватба или оженяние на един селянин в Търново 509
Драндавела

608

Душезаповед с завещание...

313

Душесловие за поучение на децата
Душица

643

234

Дяволското блато

9

Евангелие поучително за сичките недели през годината, за господските и
богородични празници и за по-големите святии
601
Езопови басни

572

Електрически телеграф
Елиза

85

137

Емилия Галоти

564

Есопа фригийскаго баснотворца басни или приказки
Естествена история...

513

13

Естествена история за първо запознавание с естеството 422
Жален спомен за лютите рани на България през година 1876
Жертва или служба Авраамова

40

554

Живот на святаго Ивана Предтеча и на святаго Игнатия Богоносца

41

Животат на госпожа де-Севинье 129
Животът и мъченичеството на Иоана Хуса
Животът на Франклина

639

48

Жизнеописание на Юрия Венелина

478

Житие преподобнаго отца нашего Йоана Рилскаго чудотворца
Житие светаго Алексия человека божия

457

Житие святаго великомученика Евстатиа

521

Житие святаго Григориа, архиепископа Омиритскаго
Житие на святаго Кирила и Методиа

619

616

131

Житие на святаго и славнаго великомученика Димитриа Миротчца...
Жития святих за месяц януаря

42

За въздухът и за неговото влияние на животните и на растенията
За длъжностите на чловека

268

277

624

За святите тайнства в Православната църква и за отношението до тях на
православните
373

За славянското произхождение на дунавските българе

67

За спомен на батачкити и на другити мъченици в България
За топлината и за светлината или що е живот

278

За Юстинянови права на Охридската архиепископия
Забавник

355

428

458,459

Заветат на Василия Евстатьева, сина Априлова

6

Завещания за учебните заведения в Габрово 573
Заради возрождение новой болгарской словесности или науки

314

Защита на православието нападнато от протестанските мисионери с разни
брошури
494
Здравословие

209

Землеописание

307,308

Землеописание за деца

143,144

Землеописателен учебен атлас
Земя и небо...
Зла жена

185,186

145

221

Злочеста Кръстинка

43

Знаменитаго астронома Казамии месяцослов предвещателний
Иванку, убиецът на Асеня I

132

218

Игиена или как да се варди здравието и работната сила между народа
396
Игиономия

210

Ижица

656,657

Ижица или Аз-буквица
Избавление

175

83

Избирането на българский екзарх

255

Извод от советите на здравий разум

574

Извод от физика

121

Изложение на Македонската дружина, четено в… 1874

251

Изложение на учението на Всеобщата православна църква 10
Изпаднал търговец или смъртна жъртва

502

Изяснение на православното богослужение

374

Изяснения на Букваря по нагледно-гласната метода
Изяснения на неделнити и празнични евангелия
Индийската хижа

133

27
140

Искрици или разни поучителни приговорки

575

Исторически изследвания за Охридската и Ипекска архиепископии

379

Исторически преглед на българската църква от самото и начало и до днес
216
Исторически примери върху нравствеността
Историческо обозрение на България

576

279

История блъгарска 332
История на българския народ

687

История на великий Александра македонца, която описува неговото
рождение, живот, юначество и смърт 90
История на Геновева

49

История за Православната християнска черкова
История на християнската църква

222

640

Историята на славеноболгарският народ

558

Какъв е един, който ся готви кандидат за архиерей в народната ни
черква
577
Календар вечний

522

Канон молебный

474,559

Капетанската дъщеря

138

Катихизис за земляделието

127

Катихизически поучения

380

Кириакодромион, сиреч Неделник поучение

602

Кирил и Методий, български просветители

280

Ключът на науката или всекидневни явления в природата 50
Книга за изповед

235

Книга, нарицаемая митарства

336

Книга, нарицаемая святче или календар вечний

269

Книгопис на новобългарската книжнина 1806-1870

266

Книжка за благонравието 86
Ковчегъ цветособранiя

246

Колибарската дъщеря

343

Кореньа на пианството и каква полза принося на ония, що пият много
318
Космография 229
Кратак катихизис

658

Кратка антропология или наука за чловека

618

Кратка аритметика 329,356,357
Кратка аритметика за начални ученици

468

Кратка богословия с въпроси и ответи за нашята православна вяра
Кратка българска граматика с упражнения
Кратка българска история

111,223,662

Кратка българска читанка

256

Кратка всеобща география

483

Кратка всеобща история

110

146

Кратка всеобща история и прости разкази ради юношества
Кратка география

359

Кратка география за малки деца

358

Кратка география математическа, физическа и политическа
Кратка елементарна геометрия

178

Кратка естествена история

70

Кратка ирмология

627

Кратка логика

147

Кратка и методическа българска граматика
Кратка митология

434

Кратка риторика

94

Кратка священа история

55

376

659

Кратка священа история на вехтий и новий завет
Кратка славенска граматика

306,360

479

Кратка числителница за малки детца
Кратка читанка

271

187

578

Кратка читанка за взаймните училища 274
Краткая священая история и священий катихисис

448

Кратки наставления за възпитанието на децата

377

Кратки начяла от нравствена философия

621

Кратки поучения от протоиерея Редиона Путятина за наставление в
православната вяра
557
Краткий учебник по всеобща история

272

Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието
Кратко землеописание

252

Кратко начертание на всеобщата история

301

Кратко описание на святата и преславна гора Атонска

3

211

264

Кратко описание на святите двадесят монастири в Атонската гора
Кратко тълкование на божествената литургия

1

224

Кратко тълкование на Евангелието от Матея с питания и отговори
Кратко учебно земеописание

553

28,29,30

Кратко учение за богослужението на православната църква
Кратко християнско наставление

429,430

Краткое политическое землеописание

449

273

Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи
сосуди и одежди
514,515
Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието
и произношението на писмената 441
Кратък извод от блъгарската история 361
Кремуций Корд

68

Криворазбраната цивилизация

112

Критически издиряния за историята блъгарска
Кръстът Христов

484,485

334

Куткудачка или разни морални стихове и приказки 503
Лексикологическа граматика за изучавание на французкий язик и стил
370
Логика

14

Любител на болгарското просвещение

551

Любовник или неговите в Цариград от любов приключения 615
Люкреция Борджия

98

Майка-къщовница

71

Малечкий Хенрих и неговът бавач
Малка аритметика

344

148,149,402

Малка българска читанка 381,382
Малко землеописание за детца

150,151

Малко политическо земеописание

403,404

Малък български писмовник или образци за различни писма
Малък географически атлас в осъм карти
Малък православен катихизис

362

152,153,406

Малък свещен православен катихизис

405

Математическа география 56
Меропа

604

Месецослов или календар вечний

523,524,525,526,568

383

Месецослов или календар вечний с рука пасхалная неокончаема 328
Методическо ръководство за първоначалната аритметика

257

Милкова ревност за първоначалните класове 34
Михал

212

Млада майка 154
Моето пътуване по Стара планина и животоописанието на някои български
стари и нови войводи
652
Момина китка или книга за секиго

504

Мудрост добраго Рихарда 333
На Иоана Златоуста заради прочитанието на писанията

265

Наградений подвиг 638
Назначение на жените според святата божия реч
Напис ради болгаров

609

226

Наполеон Бонапарта или тридесят години из историите французки
Напредък

664,665,666,667,668

Народне песме македонски бугара
Народно четение

102

605

Наручна священическа книга

490

Наръчен учебник за начална математика в три курса
Наръчни наставления за учители

130

Настоятелят ня Киприяновският мънастир

275

Наука за песнотворство и стихотворство

460

Начала на политическата економия

384

Начала на християнското учение

122

Начален прочет

688

407,408

Начална българска граматика

689

Начална граматика за изучение на българский язик
Начална книжка за черковно чтение
Начални алгебрически уроци

529,530,531

579,580

87

Начално ръководство за длъжностите на человека

581,582

Начрътание на всеобща история 155
Начяла от блъгарска граматика за ученици

156,157,158

Начялна книга за анатомия и физиология с 95 фигури
Начялна книга за децата

88

Начялна книга за османский язик

159

341,342

215

Начялни познания от геометрия 139
Наш приятел

326

Небесни светила или планетите и звездни мирове
Невянка, болярска дъщеря
Невянка и Светослав
Неда

105

241,242

99

281

Неделни апостоли и евангелия

213

Неделни и празнични слова и поучения

188,189

Неколко думи за длъжностите на мъжът

694

Нелсоново безверие и избавление, или християнството и безверниците
669
Нещастна фамилия

219

Не-ще-може! или Глезен Мирчо

690

Нещо за безкнижните человеци

486

Нов способ, упражнителен и лесен за ученье на немский язик
Нова българска читанка

258

Новий завет Господа нашего Исуса Христа

442,443,444,445

Новий завет на Господа нашего Исуса Христа
Нравоучение за децата

597

453,454,455

532,533,534

Няколко мисли за българский язик и за образованието у блъгарите

123

Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сину му
Асеню второму
548
О поникванье новобългарския письменности

205

Образ на Царский ферман за решението на българский въпрос
Общи знания всякому человеку нужни

325

Общий погляд въз всеобща история

363

Общое землеописание вкратце за сичката земля
Огледало за болгарските училища

76

644

250

Окружно писмо святаго Българскаго синода към самостоятелнити
православни церкви в отговор на... 77
Опелото на Исуса Христа 505
Описание на светия град Йерусалим и изобщо на светите места на Изток
409
Описание на село Горни Турчета и две-три народни приказки
Опитна физика с 368 хубави чрътежи
Опитна численица

243

160

493

Оправдателен отговор от един българин на статията в “Ирис” “Източник и
цел на българския въпрос”
72
Опровержение на възражението на Великата църква против издадените от
правителството проекти за решението на българския въпрос
385
Осем дена царувание или историята на Мазаниела
Османска граматика

583

161

Основа на българска граматика 162,163
Ответ писавшему в 18 брой на Българската пчела...

431

Отговор на Г. Бореевата книжка назваема Вопрос на святите места
Отговор на г-на Мутевата статейка

464

535

Отечество и любов или от трън, та на глог 584
Отечество “Свобода или смърт” 424
Откритието на Америка

311,312

Отоманската конституция, провъзгласена на 7 зилхидже 1293
Очерки из историята и народните сказания
Памела уженена

386

227

Памятники народнаго быта болгар

282

Папата и римско-католическата църква
Пасхалия

465

418,419

120

Педагогически поучения за учители, родители и за сички приятели на
народното образование 610
Перва понятия за детинско употребление когато почнат свободно да чтът
91
Первоначална наука за должностите на человека

206

Песни любавни, хороводни, сватбенски и смешни

113

Песни, пеяни в различни случаи у българското в Пловдив училище
Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова
Песни и стихотворения от С. Стамболова

164

69

606

Песнопойка или събрание на разни песни български и турски

585

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III

387,388

Писма за службата божия в православната църква
Писменик

214,475

Писменница на славянскийа язик

410

Писмо за църковни български въпрос

544

Писмовниче

107

510

Питания върху Евангелието и Деянията на апостолите

498

Питания и отговори за Святото писание

499,500

Питиас и Дамон или искрено приятелство

66

По възпитанието на девойките
По въпросът за жените

695

586

Повест избрана от Тисяща и една нощ или приказки на Халима
Повест или поучение християнское

556

181

Повести на изгубеното дете и Велисариа, военачалникът на Юстиниана
Великаго
495
Поглед върху произхожданьето на българский народ и началото на
блъгарската история
216
Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари
чърти нашего бития...
549
Покрестението на едного свещеника Исидин
Полемика от славянский язик
Помагачът без помощ

607

611

253

Помощ за прочитание на Священото писание съкращена

507

Последните дни от земния живот на господа нашего Исуса Христа
Последните дни на Помпея

536

389

Последование на вечерня и утрення

304

Последование обручения и венчания

176

Поучения в святята и великата Четиредесятница

95

Поучителни речи на старите философи 134
Правила върху живота на человека

435

Правила за пение и священи песни с напевите им

517

Православний глас против протестанскийт прозелитизъм в България
Православное учение или сокращено християнско богословие

263

Практическа алгебра за ученици в средни училища 622
Практическа метода на изучаването на френцкият язик

629

Практическо изучение французкий язик по Олендорфовата метода
237,238,239
Практическо наставление във френский язик 461
Практическо руководство за шелководството 319
Практична метода или способ...

537,538

Превод на преписът на царския саморучний хатишериф
Превод на царският хатишериф

315

Предвестник Горскаго пътника

550

346

677

Предвещание или пълно изтълкование на същината, виденията...

587

Пресад на мъдрост 225
Приказки или нравоучителни примери за прочитание на всекиго, който
желае своето поправление
496
Приключенията на Аристона

323

Приключенията на Телемаха

390

Примери за краснописание на български език

190,191

Притчи Варлаамови с други йоще прибавления

497

Притчи Соломонови 518
Приятелскойе писмо от блъгарина к гръку
Програми на габровските училища

432

179

Пространна българска читанка за приготвяне към българската граматика
259
Пространна числителница 192
Пространний православний катихизис

193

Пространний християнский катихизис за православната съборна восточна
черква
194
Пространно священо битоописание на цръквата от вехтий и новий завет
195,196,197
Протестантите са стари православни, или кои са протестантити?
Псалтир

420

519

Псалтир или книга псаломска

645,646,647,648

Псалтир во употребление святия православния церкве восточнаго
вероизповедания
270
Психология или душесловие за децата 487
Пълна числителница

260

Пълний календар… за година 1863

44

Пълно събрание на държавните закони… на Османската… за подвластните на
империята княжества
7,8
Първа българско-френска граматика
Първа Мойсеева книга Битие

15

649

Първа храна на здравият чолешкий ум, школска и домашна книга за децата
691
Първа четеница за първоначялните училища
Първа читанка

411,588

Първата книга Моисеева, Битие 650
Първи познания за децата

165

670

Първичка българска граматика

57

Първичка българска словница

58

Първото окружно писмо на първий българский екзарх г. г. Антима

2

Пътешественикът от тойзи свят до онзи или Христяновото пътешествие от
градът Погибелово до Небеснийт град 82
Пътуване около света

51

Рада Клюкарката или хлевоуста жена
Разбойникът в Балкана
Разбойници

64

Разговор

456

45

589

Разговори французско-български...

135

Разговорник греко-болгарский...

476

Разкази за небето и земята

283,284,285

Разкази за старовременните хора

286,287,288,289,290

Различна поучителна наставления

337

Различни познания за малки деца

364

Различни познания за ученици

59

Разменение на две думи с един заграничний наш писател-критик
Разни и полезни наставления за младите
Райна, блъгарска царкиня
Райна княгиня

462

423

114

Райна, княгиня българска
Ракийска чума

166

248

Распис на книгите

198

Рахилин плач при избиванието на 14-те хиляди деца...
Ружица от Елограда
Русалката

692

506

612

100

Русчушките тъмници или българската революция на 1867-а година
Ръководство към всеобщата история

674

391

Ръководство по звучната метода на учителите в първоначалните училища
295
Ръководство за правяние на вино
Ръководство за словесност

436

115

Ръководство за словосъчинение на българский язик

261

Ръководство за употребление на изкуствените земни и небесни глобуси за
училищата и географолюбителите
630

Ръководство за успешен бой с турците
Ръководство към физиката

316

180

Сборник от образци за изучаваньето на старобългарския йезик 412
Сборник от разни съчинения

116

Светото дело на българското освобождаванье

335

Свещен православен катихизис за народните ни училища

413,414

Свята гора (Атон) 230
Святителское поучение к новопоставленнаго свещеника
Священа история

433

244,245

Священа история за децата, избрана из книгите на вехтий и новий Завет
539,540
Священая история церковна от вехтиет и новиет завет
Священи песни с напеви

560

Священное и божественное Евангелие Новаго Завета
Священое писание вехтаго завета
Священое цветообрание
Село Златарица

437

Селскиат лекар

60

467

561,562,563

302

Селскостопанска неорганическа и органическа химия
Сия книга, глаголемаа митарства
Скороучящий французин

439

231

338

681

Скратена всеобща история за средни училища

365

Скратение на свещената история, съставена от книгите на ветийа и
новийа завет
392
Скратение на турската история от основанието на империята до наште дни
590
Скъперникът

11

Скъсена всеобща история

366

Славейче или събрание на различни песни български и турски за растуха
на младите 591
Славените и българите

345

Славеноболгарский предручний послателник за наставление на болгарските
юноши 450
Славеноболгарское детоводство за малките деца
Славик

247

Славяно-българский народний календар

552

451,452

Следствия от Кримейската война на 1854 - 1856 год.

526

Слова, говорени от архимадрита Филарета, настоятеля в църква святителя
Николая във Варна 637
Слова, произнесени при първото българско изложение в Цариград на 29
юния 1873
598
Слова и проповеди 35
Слова, сказани при празнуването за тисещелетието на Българската черква
599
Словар французко-българско-турски за най-употребителните думи
Словосъчинение

330

Служебник малий

207,600

Сметка на душеприкащиките В. Е. Априлова...
Смешний календар за нова година

592

593

Совети за непразни жени и правила как да постъпват с новородените
младенци
320
Сокол

291

Сравнително землеописание

541

Средства за предварвание за заравянието на мнимоумрелите или
примрелите человеци
321
Средство за лекуванието на болните животни
Старопланинче

199

Стихийная аритметка
Стихотворения

542

249

Стълп православия
Счастлива среща

682

233
508

Събрание на най-употребителните молитви

296

Събрание от черковни молитви и песни за различни случаи

684

Съвременни записки за българските чети в Сърбия в 1876

565

Съкратена османска история

52

Съкратена свещена история

177

Тайните на инквизицията 393,394
Тарас Булба

65

Теоретическа и практическа числителница

200,201,202

Типик церковный по чину Христовы Великая Церкве...

446

Три повести за децата християнски, нравствени и поучителни

46

Три приказки за децата, назначени за подарък на Нова година 594

511

Трудът е чловеку длъжност и благодат

167

Тръговско ръководство за тръгувание, промишленост, мореплавание и за
тръговски делания 136
Турский буквар

118

Тълкование на божествения и молитвений дом...
Тъмниците ми

613

663

Упътване за българский язик

61

Упътвание за описание правовите обичаи, които живеят у народа
Уроци по българската черковна история

297

Уроци от естествено, гражданско и исчислително землеописание
Уроци от землеописание
Уроци от клание

168

169

208

Устав на Българският революционни централни комитет
Устав на Българското книжовно дружество

81

634

Устав на българското печатарско дружество "Промишление"
Устав на Българското читалище в Цариград

78,79

324

Учебна книжка за образованието на децата
Учебник за българский язик

635

636

Устав за управлението на българската екзархия
Учебна книга за великия божи мир

555

543

Учебник за земляделието 128
Учител Добре
Физика

170

171

Физическа география

106,232

Французка граматика за класическите граждански училища
Францушко-български разговорник

Хаджи Ничо

631

427

Френско-български и българско-френски речник
Хаджи Димитър Ясенов

62,63

292

293

Хазрети Авраамин зиаде чок джана менфаатли курбан хекяеси
Халима или баснословни арабски повестности
Химия за главни народни училища

267

425,426

92

Храната споряд здравието и хубостта 172
Хранение свилени буби

463

173

Христианското учение за бога и за человеческите длъжности

421

Християнско нищелюбие милостиваго Филарета
Христоития или благонравие

653

516

Христоматиа славянскаго языка 447
Хромия дявол

696

Цариградски потайности

595,596

Царски търговски законник

512

Царский наказателний законник 683
Царственик или История болгарская...
Цветоносното панерче

477

482

Цветособрание на сичкото презгодишно церковно богослужение

628

Цветособрание църковнославянскаго или старобългарскаго язика
Цвятко войвода

632

Цигулка с народни и любовни песни
Църковен цветник

347

415

Часослов во употребление святия православния церкве восточнаго
вероизповедания
203,672,673
Черковно пение за неделнити и празнични дни през цялата година
103,104
Черноносящая госпожя или повест
Черти от американски живот
Числителница

438

395

469,470

Читанка за народните училища

300

Читанка за приготвяне към граматиката
Чудеса пресветая Богородица

262

339,340

Чудеса на святаго Николая Мирликийскаго чудотворца
Чърковно богословие или обрядословие

660

491

Школска педагогиа 322
Юстина

614

Языкословны придиркы

124

Яков Княжески или окаянството на едно домочадие 671
Ясен I

204

A Grammar of the Bulgarian Language with exercises and English and
Bulgarian Vocabularies 417
Elements de literature

686

An English and Bulgarian vocabulary in two parts

416

Memoire sur un systeme contre l'incendie approuve a Londres 16

327

Origine des sciences physiques et naturelles et des sciences
metaphysiques... 17
Panepisteme ou sciences physique et naturelles et scienses
metaphysiques... Т. 5
19
Panepisteme ou sciences physique et naturelles et scienses
metaphysiques… Aprescu de la Physique celeste servant...
Texte du grand atlas cosmobiographique contenant...

20

18

