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1. Научни изследвания и проекти:
- Монографии:
 а) издадени през отчетната година;
 
- Студии, статии и научни съобщения:
 а) издадени през отчетната година;

В: 140 години Плевенска епопея. Сборник с доклади от научни 
конференции. Плевен, 2022
- Разузнаването на руската Дунавска армия по време на Плевенската епопея

 б) приети за печат;
“The Wars of Independence, Diplomacy and Society. New Perspectives and 
Approaches on the Great Eastern Crisis 1875-1878” ”, проведена на 9-10 май 
2022 г. Букурещ, Румъния;
- Статия под печат за сборник от научна конференция: Russia prepares for war – the 
military intelligence perspective.

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:

- Ръководител на проект „Духът на Паисиевата история”, финансиран от 
Министерство на културата. № МК - РД11-06-247/30.09.2022 г. 

- Ръководител на проект „Национално-исторически разказ за българските земи под 
османска власт”, финансиран от Национален фонд култура. № № VRKI-2022-24 
28/072022 г.



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

3. Експозиционна дейност:

4. Научно-популяризаторска дейност:

-  Издадена книга с научно-популярен характер „Безмълвен свидетел на героична 
история. Корабът „Радецки” в миналото и днес”, С., 2022, Уникарт, 63 с.  

- Интервю за сутрешния блок на „Нова Телевизия”, тема – гробът на Васил Левски, 
версии и дирения през десетилетията. 

-  Представяне на експонати от експозицията на НИМ за предаването „Забравените 
съкровища” на БТВ. 

- Изготвени текстове и анотации за сбирки „Оръжие”, „Печатни материали, 1878–1944 
г.” и „Сфрагистика”, публикувани на сайта на музея. 

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

- Прието дарение кресло, курулски тип, принадлежало но Иван Параскевов, 
възрожденски деец от Браила. Отнася се към сбирка „Мебели”  

Изготвяне на тематико-експозиционни планове: 

а) за постоянни експозиции; 
б) за временни изложби;

Работа по преустройство на съществуващи експозиции:
- работа по изготвяне на проект за преустройство на зала 4 от постоянната експозиция 
на НИМ.
- изготвени анотации за експонатите в постоянната експозиция, в частта за Руско-
турска освободителна война.

Други:

- Участие в кръгла маса на тема „Император Александр II и его эпоха в истории России: 
опыт модернизации страны”, Челябинск, Русия, (онлайн) 

- Участие в международна научна конференция “The Wars of Independence, Diplomacy 
and Society. New Perspectives and Approaches on the Great Eastern Crisis 1875-1878”, 9-10 
май 2022 г. Букурещ, Румъния с доклад на тема „Russia Prepares for War – the Military 
Intelligence Perspective”. 

- Участие в експертно-оценителна комисия за идентификация на културни ценности – 
„История на България през Възраждането XVIII-XIX век” и „Нова и най-нова история 
XIX-XX век” към Националния исторически музей.



6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:


