
Дигитализация на визуални документи 

 

Проект „Дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и 

интерпретация на наследството” 

финансиран по програма „Знание и растеж” на Общинска фондация „Русе – град 

на свободния дух” и ВН – социален проект на Еконт. 

  

Раздел А. Производствени албуми 

1.Албум „ДХЗ „Гаврил Генов”, Русе”, 1957 

2.Албум на ДП за преработка на Нефт и газ – Русе, 1958 

3.Албум „ДИП „П. Стрелковски” - Русе”, 1958 

4.Албум на ТПК „Съгласие” – Русе, 1958 

5.Албум „ДИП „Фазан” – Русе”, май 1959 г. 

6.Албум ДКЗ „Труд”, Русе”, 1960 

7.Албум на Обущарска ТПК „Солидарност” – Русе, 1961 

8.Албум „Официално откриване на тръбно-вакуумната инсталация при ДНЗ „Леон Таджер” - 
Русе”, 24 декември 1963 

9.Албум на ДИП „Дунавска коприна“, 1964 

10.Албум „Откриване на бюст на патрона на завода” на ДНЗ „Леон Таджер”, Русе, 1965 

11.Албум „50 години ДСО „Трансстрой”, строително управление Русе”, 1969 

12.Албум с чествания в ДНЗ „Леон Таджер”, Русе, 1970 

13.Юбилеен албум „20 години ТКЗС „Ленин”, с. Новград, Русенско”, 1970 

14.Албум „ДСП „Родопа” - Русе”, ок. 1978 г. 

15.Албум „70 години ДМЗ „Георги Димитров”, Русе”, 1977 

Раздел Б. Пропагандни албуми 

https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTQ0h64jLFiUrqnE
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTfElGBo9itDC_y6
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTadmHv1NOekWtKM
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTj5muKnyZXqqFj2
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTlLHYDfTwHBL6GW
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTqdURQf8kuNvJIQ
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgRyLO6fBcFuYv4Eg
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgRqitJEZbHFZsWJp
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgRqitJEZbHFZsWJp
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgR5USqwC6FC81TAT
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgRuvrQ6fnRaLwYAL
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgSCErwvQm37LrdHI
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgR1Y_mqM2F8CralT
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgR_xw4y-DFBBglXg
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgSFO_je4wmSi189_
https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgSMsGmmU3LvC3iUB


16.Албум „Комсомолска щафета”, 1958 

17.Албум „Град Русе и Лесопарк Липник”, 1959 

18.Албум на Радиовъзел – Русе, 1960-2008 

19.Юбилеен албум на Клуб на разноцветните връзки „Дунавски венец”, 1962-1974 

20.Албум „Откриване на паметник на Димитър Генчев Илиев, с. Черешово”, 1964 

21.Албум на Градско предприятие „Културен отдих и художествена украса“, 1967 

22.Албум на отряд „Мара Манева” от ЕСПУ „Олимпи Панов” със снимки и материали от периода 
1964-1974 

23.Албум „Пети конгрес на БСФС”, 70-те години на ХХ век 

24.Албум „ХІІ конгрес на ДКМС”, 1971 

25.Албум „Фотолетопис на Флотската партийна организация при БРП - Русе”, 1974-1989 

26.Албум на випуск 1974 на специалност ДВГ, ВИММЕСС-Русе, 1974 

27.Албум за откриването на паметник на Ленин в с. Новград, Русенско, 1975 

28.Албум „30 години бригадирски труд за родината”, 1976 

29.Албум „100 години от бунта на русофилите” на дружина „Петър Киряков” от ЕСПУ „Олимпи 
Панов” – Русе, 1987 

30.Албум 50 години партийна организация Ветово 

  

Раздел В. Представителни албуми 

31.Албум на ЦДГ „Д-р Мара Малеева-Живкова”, средата на 70-те – средата на 80-те години на 
ХХ век 

32.Албум за гостуването на Людмила Живкова и Елена Чаушеску в ЦДГ „Д-р Мара Малеева-
Живкова”, февруари 1980 

33.Албум за представителни обреди, 1980-1996 
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https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgS3Wy00T6mbIzgND
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https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgS9mkyPzHeDEsVa9
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https://1drv.ms/b/s!ArXWW37HDXCCgTGsFqZ5cbaccXLu
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