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3 March. The Liberation Day on the Pages of the Bulgarian Newspapers, 
1885-1944. Compiled by Lidia Cholpanova, photos and design by Ivan 
Yanchev, based on the idea by Academician Ivan Yuhnovski. Sofia: Zahari 
Stoyanov Publishing House, 2019, 248 p. ISBN 9789540913490 
 
ABSTRACT 
 
The book is a collection of chronologically arranged phototype articles commemorating the 
National Liberation Day, 3 March, published on the day after the celebrations by twenty of 
the most popular Bulgarian newspapers across the political spectrum, spanning the years from 
the Unification of Bulgaria in 1885 to the tumultuous 1944. This second edition is supplied 
with a preface, an appendix to additional articles published in other newspapers in 1880, 
1930, 1936 and 1990, and an alphabetical list of the newspapers used. Each line of the 
newspaper facsimiles, the appendix and the alphabetical list, as well as the preface to the 
second edition, abounds in interesting information which provides the building blocks for the 
study of the commemorative policies for this extremely important event in Bulgarian history. 
This new edition is dedicated to the 150th anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences. 
 
 
3 март. Празникът на Освобождението по страниците на българските 
вестници 1885-1944 г. Съставител Лидия Чолпанова, снимки и дизайн 
Иван Янчев, по идея на акад. Иван Юхновски. София: Издателство 
„Захарий Стоянов, 2019, 248 с. ISBN 9789540913490 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Книгата представлява хронологически подредени фототипни дописки за отбелязването 
на 3 март, публикувани на следващия ден от събитието, както са отразени на 
страниците на двадесет от най-известните български вестници от целия политически 
спектър в периода след Съединението 1885 г. до превратната 1944 г. Снабдена е с 
предговор към второто издание, приложение на допълнителни документи, публикувани 
във други вестници от 1880, 1930, 1936 и 1990 година, и азбучен списък на 
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използваните вестници. Всеки ред от факсимилетата на вестниците, приложението и 
азбучния списък, както и от предговора към второто издание, съдържат интересна 
информация – градиво за изследване на политиките на паметта за това изключително 
важно събитие в българската история.  
Изданието е посветено на 150-годишнината от създаването на Българската академия на 
науките. 
 
 


