ОТЧЕТ
(На членовете на Научната група в Националния исторически музей)
За работата на доц. дин Николай Димитров КОЧАНКОВ
За периода януари – декември 2016 г.
1. Научни изследвания и проекти:
-

Монографии:
а) издадени през отчетната година
б) приети за печат: Монография „БЪЛГАРИЯ И СЛОВАКИЯ (19381944): ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЮГОИЗТОК.” В. Търново, Издателство „Фабер”. 668 с.

-

Студии, статии и научни съобщения:
а) издадени през отчетната година: Социално инженерство,
пропаганда и дипломация: образът на словашката националноавторитарна държава в България (1939-1944) – в Известията на НИМ.
б) приети за печат: Хърватско-италианските отношения
българската дипломация (1941-1943) – в Известията на НИМ.

-

и

Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;
Каталози на колекциите на НИМ или за временни изложби: Каталог на
снимковия фонд на Филиал „България и славянският свят”.
Описани около 8 000 снимки.
Каталог на експонати от фонда на Филиал „България и
славянският свят”, посветен на годишнината от Освобождението.
Подготвен за печат.

-

Изготвени рецензии и мнения като членове на научни журита;
Изготвени рецензии по искане на редакционни колегии за представени за
печат трудове; Рецензия: Граф Мурани или вторият дом на цар
Фердинанд. Изследване за връзките на династията на Кобургите със
Словакия. Roman Holec. Coburgovci a Slovensko (Роман Холец.

Кобургите и Словакия). Bratislava, Kalligram, 2010. – Исторически
преглед, 2013, кн. 3-4, с. 210-216.
-

Участие в работата на редакционни колегии на научни издания;

-

Работа по проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания”, от МК,
от фондации, от НИМ, от други институции и т.н., вкл. и участието в
международни проекти

2. Издирване и събиране на исторически ценности за фондовете на музея, както и
научната им обработка:
-

Проведени теренни проучвания и експедиции;

-

Идентифициране и регистриране на новите постъпления във фондовете
на музея (изготвяне на исторически справки, бр.), в т.ч. и на тези от
откупките, от даренията, от придобитите в резултат от решения на
Министерство на финансите, от полиция, митница, съд и др. подобни;
Изготвяне на исторически справки за новопостъпили материали
във фонда – 19 бр.

-

Участие в експертни комисии и в съдебни дела като вещи лица.

3. Експозиционна дейност
Изготвяне на тематико-експозиционни планове: а) за постоянн
експозиции и б) за временни изложби;
Подготовка за реализация на изложбата „Гравюри, литографии и
фотографии от Руско-турската война 1877-1878 г.“, посветена на
138-та годишнина от Освобождението на България, открита на 24
февруари 2016 г. в Държавната Дума на Федералното събрание на
Руската федерация.
Първата българска изложба в руския парламент беше открита от
председателя на Държавната Дума Сергей Наришкин в присъствието на
посланик Бойко Коцев, зам.-председателя на Народното събрание
Красимир Каракачанов и директора на НИМ проф. Божидар Димитров.
Изложбата, състояща се от 100 гравюри и литографии от фонда на
Националния исторически музей ще остане през следващите две години
и ще посети и други руски градове, музеи и изложбени зали.
Подбор и заснемане на експонати за участие в изложба на ГИМ –
Москва, посветена на 140-годишнината от Руско-турската война
1877-1878 г.

-

Работа по преустройство на съществуващи експозиции;

-

Изнесени лекции във връзка с експозиционната дейност

-

Материали, подготвени за публикуване на сайта на НИМ:
Актуализиране на текста за колекция „България и славянският
свят” и подбор на илюстративен материал.

5. Научно-популяризаторска дейност:
-

Книги с научно-популярен характер;

-

Статии в научно-популярни издания;

-

Радио- и телевизионни предавания по исторически теми.

-

Статии и съобщения, предоставени на медиите и на отдел „Връзки с
обществеността” в НИМ

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ
- Подготовка на курсове по видове специалности (описват се и
университетите, по чието искане е създадена програмата);
- Изнасяне на лекции (часове, бр.);
- Водене на упражнения (часове, бр.);
- Ръководство на дипломанти и докторанти;
- Написани рецензии на дипломни работи (бр.).
7. Други дейности с научно-изследователски, научно-популярен и научноприложен характер, неспоменати в горните точки:
Проучване и предаване на Лабораторията за реставрация и
консервация на НИМ на сребърна чаша с позлата на български
опълченец, подарена от руския император Николай II по случай 25годишнината от Освобождението на България – за заснемане и
производство на копие.
Участие в инвентаризацията на фонда на филиал „България и
славянският свят” и приемане за научна обработка и популяризиране
на едноименната колекция с обем около 75 000 фондови единици.

