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Кой е Михаил Арнаудов? 

Фолклорист, 
литературен историк, 

етнограф,  
редовен член на 

Българската академия 
на науките,  

на Украинската 
академия на науките, 

литературната академия 
„Петьофи“,  

доктор хонорис кауза е 
на университетите в 
Хайделберг (1936) и 

Мюнстер (1943). 



През 1973 г. акад. Михаил 
Арнаудов предава 
личната си библиотека на 
Библиотека „Любен 
Каравелов“ – Русе. 

Колекцията съдържа: 

– Лично творчество 

– Издания на други 
лица 



Лично творчество на М. Арнаудов: 
монографии, обобщени изследвания, 
студии, статии  и други трудове (общо 390) 
за периода 1885-1974 г., сред които първите 
екземпляри от първите издания на  214 
самостоятелни негови книги, някои в повече 
от два екземпляра 



Лична библиотека: 4650 екз. книги и 223 заглавия периодични 
издания в хронологическите граници 1806-1974 г., които набавя по 
време на специализация, преподавателска, редакторска, 
изследователска и  научна работа, както  и подарени  книги.  

Най-старата книга на 
кирилица е от 1806 г. 
„Кириакодромион, сиреч 
Неделник”  
на Софроний Врачански, 
а най-старата книга в 
колекцията  на латиница 
е от 1808 г. : Schleoer, Fr. 
Neben die Sprache und 
Weissheit der Indier. 
Heidelberg. 



1448 автографа от български и чуждестранни писатели, 
учени, издатели, редактори, общественици, приятели. 

Автограф от Максим,  
митрополит Пловдивски 

Автографи от Елин Пелин 

Автографи от 
Иван Вазов 

Автограф от Стефан Гечев 



"На Михаила Арнаудов, 
Приятелю, сакатото ни племе 
Не знай на равновесието храм; - 
Не чуди ли те,болки тъй големи 
чакам аз прибулено да дам? 
                                           Кирил. София, 
23.ХІІ.1921." 

Автографи от Кирил Христов 



Съхранението на колекцията днес 



Аноксия – метод за обеззаразяване, екологично чист и безвреден за 
човека и за околната среда. 
Документите от  фонд Михаил Арнаудов престояха близо три месеца 
в специален балон в азотна атмосфера без кислород. 



Обогатяване на колекцията 
През 2016 г. семейството на най-
малкия син на акад. Арнаудов – Петър 
Арнаудов, в лицето на съпругата му 
Искра и дъщеря му Олга даряват още 
една част от събраното от него 
литературно наследство. Така личният 
фонд на големия учен нараства с още 
ценни документи, които тепърва ще 
бъдат изследвани и проучвани.  



Популяризиране на фонда 
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