
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
д-р Ива Стоянова 

за периода 1.01.2022 – 20.12.2022 г.

1. Научни изследвания и проекти:

- Монографии:
 а) издадени през отчетната година;

 Защитена дисертация: „Националният исторически разказ за българското 
Възраждане: репрезентации в Националния исторически музей” с научен ръководител 
доц. д-р Десислава Лилова, катедра БИНКП към ФФ на СУ
 б) приети за печат;

- Студии, статии и научни съобщения:
  а) издадени през отчетната година:
  б) приети за печат;

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 проект „Националният исторически разказ за българските земи под 
османска власт 15 – 19 в.”, финансиран от „Национален фонд Култура” на МК 
(Договор № VRKI-2022-24 28/072022 г.): изготвяне на идейна концепция и тематична 
структура за възстановяването на постоянната експозиция на НИМ, представяща 
националноисторическия разказ за периода на българските земи под Османска власт, 
15 – 19 в.

- Участие в проект „Духът на Паисиевата история”, финансиран от МК (“Проект МК 
- РД11-06-247/30.09.2022”) за отбелязване на 300 години от рождението на Паисий 
Хилендарски и 260 години от създаването на „История славянобългарска”: изготвяне 
на концепцията и разработване на темите за изложбата „Духът на Паисиевата 
история”, реализирана в НИМ, ноември 2022 г.



4. Научно-популяризаторска дейност:

- Провеждане на интервю за БНТ и предоставяне на статия за в. Телеграф по повод 
изложбата „Духът на Паисиевата история”; подбор на костюми от фонда на НИМ за 
заснемане на научно-популярен филм в музея, свързан с българския средновековен 
владетел Иван Срацимир.

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

- Издирване, обработка и докладване пред фондова комисия на НИМ на 14 бр. 
дарения за сбирки „Документи от Възраждането”, „Снимки от Възраждането” и 
„Униформи и градско облекло” (1 бр. документ – отпечатък на Фермана за обявяване 
на Независима българска екзархия; 5 бр. снимки и 1 бр. рисунка, свързани с личността 
на поп Нейчо Паунов Любенов участник в Априлското въстание, осветил знамето 
на Баташкия бунт, убит зверски в двора на училището в Батак на 2 май 1876 г. През 
2011 г.  провъзгласен за свещеномъченик Нейчо; 7 бр. официални дрехи на Христо 
Тодоринов Стоянов (1845 -1895 г.) - учител и общественик, юрист, член на Българското 
книжовно дружество и на съпругата му)

- Обработка и заснемане на 39 бр. ДКЦ предадени към сбирка „Документи от 
Възраждането” – писма и документи от архива на Димитър Пъшков, създадени в 
периода 1873 – 1878 г.

- Изготвяне на експертни оценки на 4 бр. експонати (студентски и ректорски 
униформи) от музейната сбирка на УНСС по тяхна молба.

3. Експозиционна дейност:

Изготвяне на тематико-експозиционни планове:

 а) за постоянни експозиции: 

- Проучване на фонда и отделни експонати, свързани с темата за Културно-
просветното движение през Възраждането, във връзка с предстоящото обновяване на 
историческия разказ за българското Възраждане и възстановяването на постоянната 
експозиция в зала 4 на НИМ

б) за временни изложби: 

- Изготвяне на тематико-експозиционен план за изложбата „Духът на Паисиевата 
история”

- Работа по преустройство на съществуващи експозиции: участие при обновяването 
на витрини от постоянната експозиция „Българско възраждане”, свързани с Раковски, 
Априлското въстание и РТОВ



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

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:




