
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
:д-р Маргарита Попова, ръководител отдел “ИБЗД”     

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:

 Българска археология 2022. Каталог към изложба, 2022. 
 - Селищна могила в м. “Скритата могила”, с. Порой, общ. Поморие – 
археологически проучвания през 2021 г.  
 Известия на Национален исторически музей, XXXIV, 2022. 
  - Селищна могила в м. “Скритата могила”, с. Порой, общ. Поморие. Резултати от 
проучванията през 2020 г. 
 Известия на Национален исторически музей, XXXV.
 - Попова, М., Първанов, С. Късноенеолитни керамични съдове от селищна 
могила „Големия остров“ при с. Дуранкулак от фонда на Националния исторически 
музей
 Archaeologia Bulgarica, 1, 2022  
 - Late Eneolithic Zoomorphic Vessel from the Tell near the Village of Poroy, Burgas 
Province

 б) приети за печат;

 АОР за 2022 г.
 - Селищна могила в м. “Скритата могила”, с. Порой, общ. Поморие.
 Сборник в чест на проф. К. Лещаков.
 - A Late Eneolithic Artefact Assemblage from the Settlement Mound Near the Village 
of Poroy: A preliminary report. 
 „New Horizons in Prehistory. 50 Years Since The Opening Of The Varna 
Necropolis“. International Scientific Conference in Varna, 02-04.11.2022. (in 
print).
 - Popova, M., S. Parvanov. (in print). The settlement mound at the village of Poroy, 
Pomorie municipality in the context of the Varna culture 



 Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;
 - участие с доклад в научната конференция: „New Horizons in Prehistory. 50 Years 
Since The Opening Of The Varna Necropolis“. International Scientific Conference in Varna, 02-
04.11.2022.
  - Каталози на колекциите на Националния исторически музей  или за временни 
изложби;
  - 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 
Министерство на културата, от фондации, от Националния исторически музей , 
от други институции и т.н., вкл. и участието в международни проекти:
 Археологически проучвания на селищна могила в м.”Скритата могила”, с Порой, общ. 
Поморие, 2022 г. реализиран проект към Министерство на културата

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

Проведени теренни проучвания и експедиции;

- Археологически проучвания на селищна могила в м.”Скритата могила”, с Порой, общ. 
Поморие, 2021 г.

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 ДКЦ от обектите при: селищна могила м.”Скритата 
могила”, с Порой, “Хрисосотира”, гр. Черноморец.

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

3. Експозиционна дейност:

- Изготвяне на тематико-експозиционни планове: а) за постоянен експозиции и б) за 
временни изложби;
- Работа по преустройство на съществуващи експозиции;
- Работа по преустройство /подмяна на експонати/ в зала 1 „Праистория.
- Изнесени лекции във връзка с експозиционната дейност
- Материали, подготвени за публикуване на сайта на Националния исторически музей

4. 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 Националния исторически музей



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

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:


