ОТЧЕТ
(На членовете на Научната група в Националния исторически музей)
За работата на гл. ас. д-р Цвета Евлогиева-Кацарова, уредник, отдел ИЕИИ, НИМ
За периода 01.01.2016-31.12.2016 г.
1. Научни изследвания и проекти:
-

-

-

-

Монографии:
а) издадени през отчетната година
б) приети за печат;
Студии, статии и научни съобщения:
а) издадени през отчетната година
Евлогиева-Кацарова, Ц., Л. Ненковска. Вотивите – предметно
въплъщение на молитвата. – В: Музеи и колекции. Сборник с доклади и
съобщения от научната конференция „Музеи и колекции”, 2015,
Смолян, 2016, с. 131-138.
Евлогиева-Кацарова, Ц. Кадифе, коприна и злато в български ръкописи от
XVI–XVIII в. – В: Известия на националния исторически музей, Т. XXVIII,
с. 539-546.
Евлогиева-Кацарова, Ц., Н. Вутова. Изложба „Българската автокефална
архиепископия в Охрид 1018 – 1767 г." в НИМ – В: Известия на националния
исторически музей, Т. XXVIII, с. 611-616.
б) приети за печат;
Албум с ценни гравюри от колекцията на Националния исторически
музей – В: Годишник на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев, в съавторство с д-р
Лора Ненковска (под печат).
Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;
1.Участие в международна конференция на тема: „Културни мостове.
Минало и съвремие”. Организатори на конференцията са ЦСВП „Проф.
Иван Дуйчев”, 2 и 3 юни 2016 г., СУ „Св. Климент Охридски”, с доклад
на тема „Албум с ценни гравюри от колекцията на Националния
исторически музей” –
Л. Ненковска, Цв. Кацарова,.
2. Участие в международната научна конференция: „Св. Климент
Охридски в културата на Европа“. 24-27 ноември 2016 г. СУ „Св.
Климент Охридски”, с доклад на тема „Артефакти, свързани с култа към
св. Седмочисленици, съхранявани в Националния исторически музей” –
Н. Вутова, Цв. Кацарова
Каталози на колекциите на НИМ или за временни изложби;

Подготовка на списък с музейни предмети, християнско изкуство,
дарени от Боян Радев, необходим за подготовката на каталог.
-

Изготвени рецензии и мнения като членове на научни журита;

-

Изготвени рецензии по искане на редакционни колегии за представени за
печат трудове;

-

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
Подготовка и реализация на временна изложба Мостове на светлината:
20 септември 2016 г. – 30 декември 2016 г. –
Цв. Кацарова, съвместно с Л. Ненковска, Елка Пенкова, Любава Конова,
проектът е финансиран от МК

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;
Към сбирка Християнско изкуство:
Докладвани пред експертно-оценителна комисия за идентификация на ДКЦ
при НИМ – 15 броя изкуствоведски материали:
Дарение:
1.
Икона на Св. Богородица Пътеводителка със св. Димитър и св.
Георги – 1 бр. (Акт № I 7468, 21.06.2016 г.)
2.
Икона „Св. ап. Петър и св. ап. Павел”, XIX в. – 1 бр. (Акт № І
7525/29. 11. 2006 г.)
3.
Икона „Богородица Одигитрия”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І
7836/04.03.13)
4.
Икона „Богородица Умиление”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І 7836/04.03.13)
5.
Икона „Богородица Царица Небесна”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І
7836/04.03.13)
6.
Икона „Св.Стилиян”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І 7836/04.03.13)
7.
Икона “Богородица Одигитрия”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І
7836/04.03.13)
8.
Икона „Христос Пантократор”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І 7836/04.03.13)
-

9.
Икона ”Богородица Одигитрия”, 1880 г. – 1 бр. (Акт № І
7836/04.03.13)
10.
Икона „Св. Йоан Кръстител”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І 7836/04.03.13)
11.
Царски двери, 1875 г. – 1 бр. (Акт № І 7836/04.03.13)
12.
Икона „Св. 40 мъченици”, ХІХ в – 1 бр. (Акт № І 7836/04.03.13)
13.
Икона „Светец”, края на ХVІІ-началото на ХVІІІ в. – 1 бр. (Акт № І
7740/23.07.12 г.)
14.
Икона „Св.ап. Вартоломей и св.ап. Варнава”, края на ХVІІ-ХVІІІ в. –
1 бр. (Акт № І 7740/23.07.12 г.)
15.
Икона „Св.Нестор”, края на ХVІІ-началото на ХVІІІ в. – 1 бр. (Акт №
І 7740/23.07.12 г.)
ИЗГОТВЕНИ ЕКСПЕРТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
1. Икона „Успение Богородично”, със сребърна инкрустация, XIX в. - 1 бр.
(Акт за приемане № І7393/30.06.06)
2. Икона „Иисус Христос”, 1889 г. - 1 бр. (Акт за приемане №
І 7553/02. 11. 2007 г.)
3. Фрагмент от царски двери с изображение на Архангел Гавраил, XIX в. – 1
бр. (Акт за приемане № І 6560/03.09.02 г.)
4. Икона „Богородица с младенеца”, 1885 г. – 1 бр.
(Акт за приемане №
І 6564/17.12. 02 г.)
5. Икона „Исус Христос в цял ръст” – 1 бр., последна четвърт на XIX в.
(Акт за приемане № І 6564/17. 12. 2002 г.)
6. Икона „Св. Кирил и св. Методий”, ХІХ в. – 1 бр. (Акт за приемане № І
7524 /29. 11. 2006 г.)
7. Икона „Св. Апостол Петър”, ХVIII в. – 1бр. (Акт за приемане № І 7554
/05. 11. 07 г.)
8. Икона „Св. Йоан Кръстител”, ХVIII в. – 2 бр. (Акт за приемане № І 7554
/05. 11. 07 г.)
9. Икона „Св. Пророк Илия”, ХVIII в. – 1бр. (Акт за приемане № І 7554 /05.
11. 07 г.)
10. Икона „Св. Атанасий”, ХVIII в. – 1бр. (Акт за приемане № І 7554 /05. 11.
07 г.)
11. Икона „Св. Харалампий”, ХІХ в. – 1бр. (Акт за приемане № І 7554 /05.
11. 07 г.)
12. Икона, „Св. Богородица Кикоска”, XVIII-XIX в. – 1бр. (3. Акт за
приемане № І 6559/03.09.02)
13. Икона “Възкресение Христово”, XIX в. – 1 бр. (Акт за приемане № І
6716/05.04 г.)
14. Царска двер, XIX в. - началото на XX в. - 1бр. (Акт за приемане № І
6722/16.08.04 г.)
15. Икона “Успение Богородично”, 1893 г. – 1 бр. (Акт за приемане № І
6722/16.08.04 г.)
16. Част от иконостасен фриз, фрагмент /от ред на иконостас с пророци и
старозаветни патриарси/, XVIII в. – 1 бр. (Акт за приемане № І 6557/12.05.
02 г.)

17. Кръжило, с изображение на сцената Христос Недреманное око, XVIII в.
– 1 бр. (Акт за приемане № І 6557/12.05. 02 г.)
18. Царска двер, XIX в. (Акт за приемане № І 6560/03.09.02 г.)
19. Икона “Йоан Кръстител”, XIX в. – 1 бр. (Акт за приемане № І 6722/16.08.
04 г.)
20. Двер, църковна, XIX в. – 1бр. (Акт за приемане №
І 7386/08. 05. 2006 г.)
21. Икона “Св. Йоан Предтеча” с обков и дарствен надпис от 1886 г. – 1 бр.
(Акт за приемане № І 7394/30.06.2006 г.)
- Участие в експертни комисии и в съдебни дела като вещи лица.
- Изготвяне на научна експертиза назначена с Постановление от 29.02.2016
г. от Св. Димитров – разследващ полицай при 05 РУ – СДВР, относно
веществени доказателства по ДП № ЗМ 338/16 г. по описа на 05 РУ – СДВР,
назначена със заповед, на Директора на НИМ, № РД-17-37/01.03.2016 г.,
съвместно с Л. Ненковска и М. Дамянов.
3. Експозиционна дейност

-

Изготвяне на тематико-експозиционни планове: а) за постоянн
експозиции и б) за временни изложби;
б) 1. Подготовка и реализация на временна изложба „Благословени
празници”, във фоайето на НИМ: 2016 г. – Цв. Кацарова, Л. Ненковска,
Ели Гуцева
б) 2. Подготовка и реализация на временна изложба Мостове на
светлината: 20 септември 2016 г. – 30 декември 2016 г. –
Цв. Кацарова, съвместно с Л. Ненковска, Елка Пенкова, Любава Конова
Работа по преустройство на съществуващи експозиции;

-

Изнесени лекции във връзка с експозиционната дейност

-

Материали, подготвени за публикуване на сайта на НИМ

-

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 и научно-популярен характер,
неспоменати в горните точки.

