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1. Славяни и прабългари във Великото преселение на народите
2. Българското ханство на Долни Дунав през VII-VIII век
3. Българската държава през първата половина на IX век
4. Християнизиране на българите. България-пръв духовен вожд на славяните
5. Векът на цар Симеон Велики(893-927)
6. Българската епопея в двубоя с Византийската империя
7. Българският народ под византийска власт
8. Възстановяване и утвърждаване на Българското царство(1186-1207)
9. Възход на Българското царство в Европейския югоизток при царуването на Иван 
Асен 11(1218- 1241)
10. Българското царство през втората половина на XIII в.
11.Четиринайсти век в Българската история
12.Залезът на Средновековната българска държавност
13. Налагане на Османския политически и социален ред
14. Съпротива срещу османските завоеватели(ХV-ХVII в.)
15. Българите и „другите" в Османската империя"
16. Българската култура и европейският свят(ХV-ХVII в.)
17. Начало на Българското възраждане
18. Икономически промени в българските земи през XVIII и XIX век 19.Зараждане на 
националното самосъзнание
20.Изграждане на българската светска просвета през XIX в.
21. Движение за самостоятелна българска църква
22. Политически и въоръжени изяви на българите до средата на XIX век
23. Културата на българското възраждане
24. Начало на организираното революционно движение
25. Политически организации и идейни течения през 60-те години на XIX век
26. Български революционен централен комитет и Вътрешна революционна 
организация
27. Революционно движение през 1873-1875година
28. Априлско въстание на българите през 1876година
29. Руско-турска война(1877-1878) и възстановяване на Българската държава
30. Прохождане на възстановена България
31. Берлинският договор, Балканите и българският национален въпрос
32. Либерали и консерватори на политическата сцена(1879-1881)
33. Князът, конституцията и политическите сили
34. Източна Румелия-Втора България
35. Съединението(1885) и неговата военна защита
36.От „Българската криза" до „Българския Бисмарк"(1886-1894)
37. Българското общество, партиите и демокрацията на XIX и началото на XX век
38. Българите извън България в порив към свободата(1978-1912)
39. България през Балканските войни(1912-1913)
40. България в перипетиите на Първата световна война(1914-1918)



41. Следвоенната криза в България
42. Самостоятелно управление на БЗНС
43. Мъчителният път към гражданския мир(1923-1931)
44.От демокрация през преврат към авторитаризъм(1931-1939)
45. България в годините на Втората световна война
46. Управление на Отечествения фронт(1944-1948)
47. Политическа система в България(1949-1956)
48. Политически режим на Тодор Живков(1956-1989)
49. Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика
50. България в съвременния свят. Европейска и Евроатлантическа переспектива


