ОТЧЕТ
гл. ас. д-р Мариела Инкова, отдел „Археология”
за периода 1.01.2016-31.12.2016 г.
І. Научни изследвания и проекти:
1. Публикации:
А. Излезли от печат:
а) Средновековна сабя и ножче от експозицията на Националния
исторически музей. В: Сб. В чест на проф. Станислав Станилов.
София. 2016, с. 431-460;
б) Портата на късноантичната и ранновизантийска крепост
„Калята” край Якоруда. В: Юбилеен сборник Божидар Димитров.
Studia in honorem Bozidar Dimitrov. Известия на НИМ, т. ХХVІІІ, 2016,
227-254;
в) Аристократи и войни. Сребърните колани на българите. По
повод една изложба в Националния исторически музей. В: Юбилеен
сборник Божидар Димитров. Studia in honorem Bozidar Dimitrov.
Известия на НИМ, т. ХХVІІІ, 2016, 603-610;
г) Двор, северно от Цитаделата във Вътрешния град на Плиска.
Сектори „Дървена сграда” и „Тайни ходници”. В: АОР през 2015 г., С.,
2016, 650-653, в съавторство със Ст. Станилов, П. Антонов, Ст. Иванов;
Б. Предадени за печат:
а) Керемида с гръцки надпис от м. „Градищенска Каля” при с.

Черна Места, Якоруда. В: Сборник в памет на Иван Венедиков (в
съавторство с Н. Шаранков, 8 стр. + 5 илюстрации);
б) Нов старобългарски печат с ипсилон от Вътрешния град на
Плиска. - В: Сборник в памет на проф. Й. Юрукова, 24 стр + 6 обр;
в) Gold Pendant from the inner City of Pliska. In: Archаeologia
Bulgarica. = Златна висулка от Вътрешния град на Плиска. - В: ПлискаПреслав, т. 12., 14 стр. + 15 обр.
г) Новооткрит късноантичен некропол в местността Трещеник
край Якоруда. - В: Известия на НИМ, т. ХХІХ, 2017 г., 57-64.

2. Участие в научни форуми с доклади и съобщения:
а) „Двор, северно от Цитаделата във Вътрешния град на
Плиска”, в съавторство със Ст. Станилов, П. Антонов, Ст. Иванов Отчетна археологическа конференция, март, 2016 г.
б) Средновековна огърлица от експозицията на Националния
исторически музей. - Декемврийски четения в памет на доц. Ирина
Щерева, ХІІ, 2016 г.
3. Проекти:
а) изследователска и редакторска дейност по проект „Каталог
към временната изложба „Сребърните колани на българите” - месеци
ноември-декември 2016-февруари 2017 г. Проектът се финансира от
МК и НИМ.
4. Археологически проучвания:
а) Научен ръководител на обект „Късноантична и
средновековна крепост”Калята” край Якоруда” - месец юли-август,
2016 г.
б) Научен съръководител на обект „Двор, северно от
Цитаделата във Вътрешния град на Плиска” - месец август-септември;
в) Научен ръководител на обект ”Късноантична и
средновековна крепост „Балък дере, гр. Ивайловград” - месец
септември-октомври.
ІІ. Издирване и събиране на исторически ценности за фондовете на
музея, както и научната им обработка:
1. Идентифицирани и докладвани пред ФК на НИМ 85 бр.
ДКЦ за основен и научно-спомагатен фонд, открити по време на
археологическото проучване на крепостта „Калята” през 2014 г.
2. Идентифицирано и докладвано пред ФК на НИМ на едно
дарение от Х-ХІ в.
3. Предадени във фонда на НИАР „Плиска” 18 бр. ДКЦ,
открити при археологическото проучване на обект „Двор, северно от
Цитаделата във Вътрешния град на Плиска” през 2016 г.

4. Предадени в НИМ над 139 ДКЦ, открити по време на
археологическото проучване на обект „Късноантична и средновековна
крепост „Калята” край Якоруда през 2016 г.
5.Участие в една експертиза с идентифицирани над 100 ДКЦ.
6. Член на Фондовата комисия на НИМ.
ІІІ. Експозиционна дейност:
1. Актуализиране на частта „Всекидневният свят на българина,
VІІ-Х в.” от постоянната експозиция, посветена на Първото
българско царство:
а) изработка на тематико-експозиционен план;
б) представяне на нова част, визуализираща културата на
славяните в периода VІІ-ІХ в.;
в) преаранжиране на съществуващата част и експониране на
нови реставрирани ДКЦ;
г) предоставена актуална информация за сайта на НИМ във
връзка с извършената актуализация на експозицията;
д) изнесена лекция пред екскурзоводите от НИМ.
ІV. Научно-популяризаторска дейност:
1. Предоставен е информационен текст, представящ резултатите
от археологическите проучвания на обект „Късноантична и
средновековна крепост „Калята” през 2016 г. на отдел „Връзки с
обществеността”, който бе разпространен от различни медии.
V. Други:
1. Член на УС на БНК на ИКОМ.
30. ХІ. 2016 г.

Подпис: М. Инкова

