
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
д-р Валентина Задгорска

за периода 1.01.2022 – 20.12.2022 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:
  б) приети за печат;

- Отпечатана статия: „Деветоюнци на власт (1923-1926)“ в юбилейния сборник на сп. 
„Известия на НИМ“, посветен на Николай Марков

- Приета статия за печат: „Стъклени съдове от фонда на НИМ“ за т. ХХХV на сп. 
„Известия на НИМ“

- Проучвателска дейност в Централния държавен архив. Работа с фонд № 3 к, 
Монархически институт в България във връзка с обработване на културни ценности от 
сбирка „Предмети на градския бит“

Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;

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:

 Участие в национална среща: „Добри практики. Музеят днес – 
предизвикателствата на пандемията и нови перспективи за развитие“, 2022 г., 
организирана от ДКЦ „Културен център „Двореца“, град Балчик. Подготвен 
и изнесен доклад на тема: „Устойчивост и позитивизъм. НИМ по време на 
пандемията Covid-19, 2020-2021 г.“

Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;



4. Научно-популяризаторска дейност:

5. Други дейности с научно-изследователски и научно-популярен характер, 
неспоменати в горните точки:

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

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

3. Експозиционна дейност:

- Изготвяне на идейна концепция за изложбата „Разказ за войната“, посветена на 
110-годишнината от началото на Балканската война. 

- Изготвяне на анотации. Редактиране на текстове за изложбата

- Подготвени и предадени  текстове за сайта на НИМ за постоянната експозиция, 
подредена в зала № 5: „Трето българско царство 1878-1946 г.“;

-  за колекция „Дарение „Родът Станчови“ 

и за сбирките: 

- „Нагръдни и други отличия“, 
- „Предмети на градския бит“, „
-  Периодичен печат 1878 – 1944 г.“ 

- Идентифициране и изготвяне на експертни заключения  на 40 броя наградни 
отличия от музейната сбирка на УНСС, София

- Участие в експертно-оценителната комисия за идентификация на културни ценности 
от периода  ХVІІІ – ХХ в.


