Библиотеката на desebg.com
Написано от Държавна сигурност.com
Неделя, 01 Март 2015 10:36

Сайтът desebg.com ви представя своята библиотека, в която са събрани над 240
заглавия, свързани с историческата памет за комунизма, неговите престъпления,
методите и дейността на репресивния му апарат и жертвите на режима.

От 2012 г. в неделни публикации в секцията „ПАМЕТ”, рубриката „Книги”, основателят на
desebg.com Христо Христов представя книга, документален сборник или филм,
свързан с тоталитарния комунистически режим. За улеснение на читателите тук са
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събрани всички издания, които до момента са представени на сайта (декеммври 2019 г.).

Библиотеката на desebg.com е най-пълният и систематизиран източник на заглавия,
свързани с тоталитарния комунистически режим.

Тя представя всяко едно заглавие по отделно с рецензия, а НЕ ПРЕДЛАГА
електронна версия на книгите
, които са защитени от Закона за авторското право.

С проследяване на линковете в заглавията, подредени по азбучен ред, лесно и бързо
може да се насочите към конкретното издание и да добиете представа за неговото
съдържание.

За улеснение на читателите документалните сборници са отделени от книгите и са
представени след азбучния показалец. По-долу са отделени и
някои поредици
(посочени са поименно и са представени по томове или части), като по този начин
читателите могат да се ориентират по-лесно.

А

Алтънков, Никола. „Светците ги съдят” , изд. „Изток-Запад”, 2010 г.
„Анатомия на прехода” – стопанската политика на България от 1989 до 2004 г.,
авторски колектив: Асенка Христова, Владислав Сланчев, Георги Ангелов, Георги
Стоев, Димитър Чобанов, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Мартин Димитров, изд.
„Сиела”, 2004 г.
Ангелов, Веселин. „Отличен българин с името Герасим” , 2001 г., второ издание 2008
г.
Ангелов, Веселин. „Третата национална катастрофа” – съветската окупация в
България 1944-1947 г., изд. „Анико”, 2005 г.
Ангелов, Веселин. „Хроника на едно национално предателство” – политика и
последици от опитите за насилствено денационализиране на Пиринския край в периода
1944-1949 г., ИК „Гергана”, 2004 г.
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Андрю, Кристофър, Митрохин Василий. „Тайната история на КГБ” или Архивът на
Митрохин
, ИК „Прозорец” & „Труд”, 2001 г.
Андрю, Кристофър, Митрохин, Василий. „КГБ и светът” – Архивът на Митрохин, 2
част
, изд. „Прозорец”, 2008 г.
Андрю, Кристофър, Гордиевски, Олег. „КГБ – поглед отвътре”, книга първа , изд.
„Факел”, 1992 г.
Андрю, Кристофър, Гордиевски, Олег. „КГБ – поглед отвътре” –тайната история на
неговите чуждестранни операции от Ленин до Горбачов, книга втора
, изд. „Факел”, 1992 г.

Б

Баев, Йордан. „КГБ в България” – сътрудничеството между съветските и
българските тайни служби 1944-1991 г., Военно издателство, 2009 г.
Банковски, Любомир. „Моят живот. Трагедията на едно поколение” , изд. „Свети
Никола”, 1997 г.
Байчев, Петър. „Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене” , Институт
за изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2014 г.
Бей, Азис. „Те преминаха през „Белене”, кн. 1 и кн. 2 , самиздат, София, 2004 г.
Белковски, Станислав. „Путин: Цялата истина за стопанина на Кремъл” , изд.
„Сиела”, 2014 г.
Белчев, Белчо. „Кротки лагерни настроения” , самиздат, 1989 г.
Благов, Крум. „Загадката Людмила Живкова” , изд. „Репортер”, 2012 г.
Благов, Крум. „Първият милион” , изд. „Репортер”, 2011 г.
Богданов, Стефан. „Две смърти няма, а без една не може” , ИК „К&М”, 1991 г.
Божинов, Георги. „Калуня-каля“ , ИК „Хермес“, 2014 г.
Боздуганов, Георги. „България – военният трофей на Сталин” , издателска къща
„МаК”, 2014 г.
Бочев, Стефан. „Белене” – сказание за концлагерна България , изд. фондация
„Българска наука и изкуство”, второ, пълно издание, 2003 г.
Бранев, Веселин. „Следеният човек” , издателска къща „Фама”, второ допълнено и
преработено издание, 2009 г.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор
1944-1989” . Под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.
„Българският ГУЛАГ: Свидетели” . Съставители: Екатерина Бончева, Едвин Сугарев,
Свилен Пътов, Жан Соломон, в. „Демокрация”, 1991 г.
Бътлър, Рупърт. „Репресивните методи на руските служби за Държавна
сигурност”
, Атеа Букс ЕООД, 2010 г.
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В

Ваксберг, Аркадий. „Отровите на Кремъл” , изд. „Сиела”, 2007 г.
Василев, Васил. „Патриарх Кирил Български” – живот за Бога в примката на
Държавна сигурност, изд. „АртГраф”, 2014 г.
Вачков, Даниел, Иванов, Мартин. „Българският външен дълг 1944-1989” – банкрутът
на комунистическата икономика, Институт за изследване на близкото минало, изд.
„Сиела”, 2008 г.
Везенков, Александър. „Властови структури на Българската комунистическа партия
1944-1989”
, Институт за изследване на близкото минало, изд.
„Сиела” 2008 г.
Везенков, Александър. „9 септември 1944” , Институт за изследване на близкото
минало, изд. „Сиела”, 2014 г.
Волкогонов, Дмитрий. „Ленин – руският демон” , изд. „Прозорец”, 2007 г.
Волкогонов, Дмитрий. „Седемте вождове” , изд. „Труд”, 1999 г.
Вълчев Йордан, „Куциян” , изд. „Карина М”, второ допълнено издание, 1994 г.

Г

Гадис, Джон. „Студената война: нова история” , издателство „Кралица Маб”, 2007 г.
Гаджев, Иван. „Непримиримият Илия Минев” , Институт по история на българската
емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев”, ИК „Гутенберг”, 2003 г.
Георгиева, Радостина. „Горяните в Източния Балкан” , издава Независима
изследователска група „Забраненото минало на България”, 2012 г.
Гешев, Недялко. „Белене – островът на забравените” , изд. ДФ Робинзон” АТИ,
(началото на 90-те години на ХХ век).
Груев, Михаил, Кальонски, Алексей. „Възродителният процес” – мюсюлманските
общности и комунистическият режим, Институт за изследване на близкото минало, изд.
„Сиела”, 2008 г.
Груев, Михаил. „Преорани слогове” – колективизацията и социалната промяна в
Българския северозапад 40-те – 50-те години на ХХ век, Институт за изследване на
близкото минало, изд. „Сиела”, 2009 г.
Гюлева, Веселина. „Свидетелства” , изд. „Изток-Запад”, 2009 г., 164 страници.

Д
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Данов, Румен. „Българските освобождения” – изгубените поуки, ИК „Ера”, ИК
„Глобус”, 2014 г.
Даскалов, Никола. „Няма оазиси в червената пустиня” , изд. „Сиела”, 2014 г.
„Девет коментара за комунистическата партия” , The Epoch Times, изд. „Сиела”, 2012
г.
Димитров, Димитър. „Съветска България през три британски мандата 1956-1963” ,
Би Би Си, 1994 г.
Димитров, Димитър. „Съветска България” – книга втора 1964-1966 г. , Би Би Си,
издател Център за развитие на медиите, 1999 г.
„Димитров и Сталин (1934-1943): писма от съветските архиви” . Съставители: А.
Далин и Ф. И. Фирсов, изд. „Прозорец”, 2003 г.
Димитрова, Зоя. „Любен Гоцев” – човекът в сянка, изд. „Милениум”, 2010 г.
Джерманова, Цветана. „Спомени от лагерите” , изд. „Фараго”, 2011 г.
Дойнов, Пламен. „Българският соцреализъм 1856, 1968, 1989” – норми и криза в
литературата на НРБ, Институт за изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2011 г.
Драгиев, Дечко. „Жаравата на спомените” , изд. Работилница за книжнина „Васил
Станилов”, 2014 г.

Е

Еленков, Иван. „Културният фронт” – българската култура през епохата на
комунизма – политическо управление, идеологически основания, институционални
режими, Институт за изследване на близкото минало, издателство „Сиела”, 2008 г.
Епълбаум, Ан. „ГУЛАГ” – лагерите на смъртта , ИК „ЛИК”, 2005 г.

Ж

Жекова, Ваня. „Откровено за Айфеловата кула” , изд. „Сиела”, 2012 г.
Желев, Желю. „Митове и легенди за българския преход” , изд. „Сиела”, 2014 г.
Желев, Желю. „Тоталитарните близнаци” , изд. „Фабер”, 2012 г.
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З

Заркин, Георги. „Чест” , роман, издава Лъчезар Заркин, 2008 г.
„Затвори и наказателни лагери” , книга първа издание на Българското освободително
движение, Париж, 1979 г.
Заркин, Лъчезар. „Вулкан”, първа част , издава ЕТ „Лъки-62”, 2000 г.
Заркин, Лъчезар. „Вулкан”, втора част , изд. „”Лъки-62”, 2006 г.
Знеполски, Ивайло. „Българският комунизъм” – социокултурни черти и властова
траектория, Институт за изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2008 г.

И

Игнатов, Асен. „Психология на комунизма” , изд. Нов български университет, 2013 г.
Илиев, Николай. „Боян Попов – водач на горяните в Трънско” , изд. „Българи”, 2004
г., второ преработено и допълнено издание.

Инджев,Иво „Измамата „Сан Стефано” – руско-турската поробителна война, изд.
„Сиела”, 2018 г.

Инджев, Иво. „Течна дружба” , изд. Enthusiast, 2011 г.
Инджев, Иво. „Течна дружба 2” , изд. „Сиела, 2014 г.
Инджев, Иво. „Течна дружба” 3 – руските хибридни войни против България и
българите през вековете, изд. „Сиела”, 2015 г.
Инджев, Иво, Котев, Георги. „Ядреналин” , изд. Entusiast, 2012 г.
Инкьов Димитър, „Ботуш Каишев и другите” , изд. „5 звезди”, 2003 г.
„История на Народна Република България” . Авторски колектив, Институт за
изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2009 г.
„Историята на един документ” , Българска лига за правата на човека, изд.
Работилница за книжнина „Васил Станилов”, 2010 г.

К
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Карабулков, Тончо. „Досие: Изменник на родината” , изд. „Светът утре”,
Париж-София, 2000 г.
Карахюсеинов, Мехмед. „Болката на откровението” , издава фондация „Мехмед
Карахюсеинов – Мето”, 2015 г.
„Когато ми отнеха името” – „възродителният процес” през 70-те и 80-те години на ХХ
век в литературата на мюсюлманските общности. Антология, съставители: Зейнеп
Зафер и Вихрен Чернокожев, изд. „Изток-Запад”, 2015 г.
Колева, Даниела. „Белене – място на памет?” – антропологична анкета, Институт за
изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2010 г.
Кралевска, Нася. „Без заглавие” – комунизмът в битка с демокрацията , изд.
„Работилница за книжнина Васил Станилов”, четвърто разширено издание, 2011 г.
„Без заглавие” – рушители и строители на България
, пето, допълнено издание, изд. „Рива”, 2019 г.

Кралевска, Нася. „България под комунизъм” , издателство „Рива”, второ издание,
2018 г.
Кривицки, Валтер. „Аз бях агент на Сталин” , издателска къща „Български писател”,
1992 г.
Куличев, Христо. „На свобода в затвора” , (второ издание), 2014 г.
Куличев, Христо. „Процесите – партията срещу църквата” , изд. ЕТ „ГОСПЪЛ”, 2012 г.

Л

Лилков, Вили, Христов, Христов. „Бивши хора” – как БКП ликвидира елита на
България, изд. „Сиела”, 2017 г.

Лилков, Вили, Христов, Христов. „Погубената България” – за съдбата на българския
елит след 9 септември 1944 г. (в съавторство с проф. Вили Лилков), изд. "Сиела", 2019 г.

Литвиненко, Александър. „ЛПГ – Лубянската престъпна групировка” – показанията
на един офицер от ФСБ, изд. „Факел експрес”, 2003 г.
Литвиненко, Марина, Голдфарб, Алекс. „Смъртта на един дисидент” – отравянето на
Александър Литвиненко и завръщането на КГБ, изд. „Прозорец”, 2007 г.
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Луджев, Димитър. „Революцията в България 1989-1991”, книга 1 – „Нежната” 1989-а
и нейното време”
, изд. „Д-р Иван Богоров”, 2008 г.
Луджев, Димитър. „Революцията в България 1989-1991”, книга 2 , изд. „Д-р Иван
Богоров”,2012 г.
Луканов, Андрей. „Луканов за кризата” , второ допълнено издание, изд. „Сиела”, 2011
г.
Луканов, Цанко. „Остров Персин – търсене на българския дух” , изд. „Силует”, 2015 г.
Лукас, Едуард. „Новата студена война” , ИК „Прозорец”, 2008 г.

Любенова, Надежда. „Голямото зло в Голямо Конаре” , издава „Макрос”, 2018 г.

Любенова, Надежда. „Заритите кладенци край Цалапица проговарят” , издателство
„Макрос”, Пловдив, 2016 г.

М

Манов, Георги. „Черната скала” – спомен за безследно изчезналите в есента на 1944
г., Самоков, 1994 г.
Марков, Георги. „До моя съвременник. Есета” , изд. „Комунитас”, 2015 г.
Марков, Георги. „Есета. Ненаписаната българска харта” – част 2 , издава фондация
„Комунитас”, 2016 г.
Марков, Георги. „Задочни репортажи за България” , изд. Фонд „Георги Марков”,
Цюрих, Швейцария, 1981 г.
Марков, Георги. „Ходенето на българина по мъките. Есета”, част 3 , издава
фондация „Комунитас”, 2016 г.
Марков, Дянко. „Свидетелствам под клетва” , изд. „Ренесе”, 2012 г.
Методиев, Момчил. „Машина за легитимност” – ролята на Държавна сигурност в
комунистическата държава, Институт за изследване на близкото минало, изд. „Сиела”,
2008 г.
Методиев, Момчил. „Между вярата и компромиса” – Българската православна
църква и комунистическата държава (1944-1989), Институт за изследване на близкото
минало, изд. „Сиела”, 2010 г.
Методиев, Момчил. „Нюйоркски митрополит Андрей” – биография, спомени,
дневници, изд. „Рива, 2016 г.
Методиев, Момчил, Дерменджиева, Мария. „Държавна сигурност – предимство по
наследство”
– професионални биографии
на водещи офицери. Института за изследване на близкото минало, изд. „Сиела”, 2015 г.
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Мешкова, Поля, Шарланов, Диню. „Българската гилотина” – тайните механизми на
народния съд, изд. агенция „Демокрация”, 1994 г.
Милушев, Георги. „По коридорите на властта” , издателска къща „INTRA book”, 1991 г.
„Минало несвършващо” – топоси на историческата памет. Съставител Евгения
Иванова, издание на Нов български университет, 2011 г.
Минков, Иван. „Слънчев бряг”. Лагерът на смъртта” , издателство на БЗНС, 1990 г.
Мирчовски, Васил. „Въглени под пепел” – изповедта на един лагерист от Куциян и
Богданов дол след половин век мълчание, изд. Весела Люцканова, 2003 г.

Момерин, Андрея. „От Диарбекир до Белене и по-нататък” – пътят на габровската
фамилия Момерин, издателство „Делова седмица Консулт”, 2005 г.

Монтефиоре, Саймън. „Сталин: Дворът на червения цар” , изд. „Прозорец”, 2007 г.
Москов, Атанас. „Спомени” – възходи и падения, том 3, издава: Българска
социалдемократическа партия, фондация „Янко Сакъзов”, изд. „Захари Стоянов”,
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Веселин Тепавичаров, Петя Василева-Груева, Виолета Коцева-Попова, Мария
Костадинова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011 г.
„Плененото богословие”: Православната ни църква, Духовната академия и
Държавна сигурност” . Сп. „Богословска мисъл”, кн. 3-4, 2011 г., издание на
Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
„Пражката пролет и Държавна сигурност” , издание на Комисията по досиетата, 2011
г.

ПОРЕДИЦИ

Писахме, за да се знае

„Без съд и присъда” . Книга първа от поредицата „Писахме, за да се знае”, издава
Работилница за книжнина „Васил Станилов”, 2005 г.
„Жертвите на „народния” съд” . Книга втора от поредицата „Писахме да се знае”,
издава Работилница за книжнина „Васил Станилов”, 2006 г.
„Адът. Лагерите и затворите” . Книга трета от поредицата „Писахме да се знае”,
издава Работилница за книжнина „Васил Станилов”, 2007 г.
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„Репресиите” . Книга четвърта от поредицата „Писахме да се знае”, издава
Работилница за книжнина „Васил Станилов”, 2010 г.

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеномъченици от най-ново време”,
том 1
, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк
Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2007 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеномъченици и изповедници за
вярата от най-ново време”, том 2
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2007 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеномъченици и изповедници за
вярата от най-ново време”, том 3
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2007 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеномъченици и изповедници за
вярата от най-ново време”, том 4
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2008 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български подвижници на благочестието и
свещеници, пострадали за Христа в най-ново време”, том 5
, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2008
г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници – мъченици и изповедници
за вярата от най-ново време”, том 6
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2009 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали за вярата в
най-ново време”, том 7
, издава Славянобългарски
манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2010 г., 269 страници.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали за вярата в
най-ново време”, том 8
, издава Славянобългарски
манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2010 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници пострадали и гонени за
вярата в най-ново време. Поруганите светини”, том 9
,
издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2011 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали и гонени за
вярата в най-ново време”, том 10
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2011 г.

Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали и гонени за
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вярата в най-ново време”, том 11
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2012 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали и гонени за
вярата в най-ново време”, том 12
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2012 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали и гонени за
вярата в най-ново време. Национализацията на Рилската света обител, прогонване
на братството и завръщането му”, том 13
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2012 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали и гонени за
вярата в най-ново време”, том 14
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2013 г.
Друмева, Игумения Валентина. „Български свещеници, пострадали и гонени за
вярата в най-ново време”, том 15
, издава
Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2014 г.

Корупцията в България през прехода от комунизъм към демокрация (1989-2018)

„Корупционната България 1989-1997” – историята на българската корупция в
годините на преход към демокрация, том 1. Съавтори: Сугарев, Едвин, Христов, Христо,
Бучков, Петър. Издава сдружение „Либертариум”, 2016 г.
„Корупционната България” (1997-2005) – историята на българската корупция в
годините на преход към демокрация, том 2. Съавтори: Сугарев, Едвин, Христов, Христо,
Николов, Красен. Издава Гражданско сдружение „Либертариум”, 2017 г.

„Корупционната България" – историята на българската корупция в годините на
преход, том 3 (2005-2018). Съавтори: Сугарев, Едвин, Христов, Христо, Николов, Красен.
Издава гражданско сдружение „Либертариум”, 2018 г.
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