ОТЧЕТ
(На членовете на Научната група в Националния исторически музей)
За работата на доц. д-р Николай А. Марков
За периода 1.01.2016 – 31.12.2016 г.
1. Научни изследвания и проекти:
-

Монографии:
а) не съм издавал монографичен труд с научен характер през годината
б) не съм предал и монография с научен характер;

-

Студии, статии и научни съобщения:

а) през годината са излезли от печат:
1. Сборник със студии и статии, озаглавен „Varia” Подбрани студии и
статии за нашето минало. Изд. Фабер, В. Търново. 2016, 388 с.
2. Who are the Characters from the Scene „Forging the nails for the Crucifixion”
in the Church of the Zemen Monastery in Bulgaria? In: Studi sull’Oriente Cristiano.
201. Roma. 2016, pp. 119-139.
3. Бележки за един любопитен северномесопотамски или анатолийски
предмет, намерен в България. В. Сб. В чест на проф. Станислав Станилов.
София. 2016, с. 468-475.
4. Декрет за монетното дело на Делоската лига (или Първи атински декрет
за монетите) от около 420 г. пр. Хр. В: Нумизматичен бюлетин. 2. София. 2016,
с. 29-32.
и б) приети за печат:
1. On the Characters from the Imperial Shields presented on the 4th -7th century
Roman Coins. In: Studi sull’Oriente Cristiano. 212. Roma. 2016. (приета за
печат)
2. За функцията на средновековните оловни „солунски” ампули. В: Известия на
НИМ. Т. 29. София. 2017.
3. За „престъпленията” на богомилите, според един средновековен извор. В:
Известия на НИМ. Т. 29. София. 2017.
4. Ужас в тъмнината. Бележки за произхода и развитието на образа на
върколака. В: Известия на НИМ. Т. 29. София. 2017.
5. За названията „българи” и „славяни” в италианските средновековни
документи. В: Известия на НИМ. Т. 29. София. 2017.

6. Гема с изображение на „Добрия пастир” в сбирките на Националния
исторически музей. В: Сб. В чест на проф. д-р Георги Атанасов. Варна. 2017
(приета за печат)
7. Запознаването на балканските народи със захарта. Кратки исторически
бележки. В: Сб. В чест на проф. д-р Георги Атанасов. Варна. 2017 (приета за
печат)
8. За предназначението на някои монетовидни оловни предмети от
средновизантийския период. В: Сб. В чест на проф. д-р Йорданка Юрукова
(приета за печат)
9. Кое е най-старото изделие от нетъкан текстил, познато на Балканите?
(Кратки бележки за началото на плетачеството в Югоизточна Европа). В:
Сб. В чест на проф. д-р Иван Венедиков (приета за печат)
- Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения:
1. Участие в Пета национална среща „Музеите и устойчивото развитие” –
Пловдив, 8-10 юни т.г. с доклад „Имал ли и цар Шишман очила?”;
2. Участие в конференция във В. Търново „Българо-византийските отношения
през ранното средновековие” 28-29 октомври, т.г. с доклад „Бележки за
оловните печати (моливдовулите) на охридския архиепископ Лъв I”;
3. Участие в Декемврийските четения, 7-8. ХII. т.г. с доклад „Бележки по
повод на разказа на турския пътешественик Евлия Челеби от 1652 г. за
вещицата от с. Чалъкавак (дн. С. Риш, Шуменско) или за един непознат
обечай от днешните български земи”
-

Каталози на колекциите на НИМ или за временни изложби:
Нямам участие в такъв род дейност
Изготвени рецензии и мнения като членове на научни журита:
1. През годината съм изготвил 2 мнения като член на научни журита
Изготвени рецензии по искане на редакционни колегии за представени за
печат трудове:
Не съм изготвял писмени рецензии

-

Участие в работата на редакционни колегии на научни издания:
1. Работа в редакционната колегия на Известията на НИМ; работа като
главен редактор на Нумизматичен бюлетин (от втората половина на
годината преустанових издаването му, поради което издадените книжки
за годината са само 2; работа като редактор на сп. Будител

-

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:

1. Не съм работил по такива проекти, освен ако за такъв не се приеме
работата по подготовката на предложения за промени в ЗКН, работа,
която за мен протече от късната пролет до края на м. юли т.г.
2. Издирване и събиране на исторически ценности за фондовете на музея, както и
научната им обработка:
-

Проведени теренни проучвания и експедиции:
Нямам такива

-

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:
1. Докладвани пред ОК на НИМ 10 бр. културни ценности.

-

Участие в експертни комисии и в съдебни дела като вещи лица
1. Извършените от мен през годината са 10 бр. Общата бройка на
експертизираните материали вероятно надхвърля 10-15 хил. бр.

3. Експозиционна дейност
-

Изготвяне на тематико-експозиционни планове: а)
експозиции и б) за временни изложби;
Работа по преустройство на съществуващи експозиции;
Изнесени лекции във връзка с експозиционната дейност.
Материали, подготвени за публикуване на сайта на НИМ

за

постоянн

5. Научно-популяризаторска дейност:
-

Книги с научно-популярен характер:
1. Монетите разказват. Изд. Борина. С. 2017 (приета за печат)

-

Статии в научно-популярни издания:
1. Кой е в действителност „българският” средновековен пират Марин? В:
Будител. Януари-март 2016, с. 93-97.
2. Запознаването на балканските народи със захарта. В: Будител. 2016
(приета за печат).
3. Кое е най-старото изделие от нетъкан текстил, познато на Балканите?
В: Будител. 2017 (приета за печат).

-

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:
1. Ръководител съм на докторската работа на Явор (не му знам фамилията),
зачислен като докторант в търновския университет „Св.св. Кирил и Методий” по
темата за османското отбранително оръжие.
- Написани рецензии на дипломни работи (бр.).
7. Други дейности с научно-изследователски и научно-популярен характер,
неспоменати в горните точки.

