
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
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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:

 България и Югославия (1938 – 1941): политика и дипломация на 
Балканите и в Европа. Част III. (март –  септември 1940). 
– В: Известия на НИМ. Том XXXIV. София, Издателство „Уникарт“, 2022, с. 412 – 
434.  
 б) приети за печат;

 България и Югославия (1938-1941): политика и дипломация на 
Балканите и в Европа. Част IV. (септември 1940 – април 1941).
– За том XXXV на Известията на НИМ.

 Юли 1940: представителите на Румъния, България и Словакия на 
поклонение при Хитлер в Залцбург.
– За сборник, посветен на 70-год. от рождението на доц. д-р Мариана Йовевска от ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“.

 Хърватско–унгарските противоречия в годините на Втората 
световна война и българската дипломация.
 – Разширен вариант на доклада, изнесен на Международната научна конференция 
„Хървати и българи. Дипломация, политика, култура и наука“. Загреб, Република 
Хърватия, 28-30 септември 2022 г.

 Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;

 - Участие в кръгла маса на тема: „Кризи и предизвикателства в Източна 
Европа 60-те – 90-те години на XX в.“, организирана от Института за исторически 
изследвания при БАН с участие на учени от Словашката академия на науките.



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

3. Експозиционна дейност:

- Изготвяне на тематико-експозиционни планове: а) за постоянен експозиции и б) за 
временни изложби;

- Изнесени лекции във връзка с експозиционната дейност

- Материали, подготвени за публикуване на сайта на НИМ: 
Подбор на материали от Колекция „НМ „България и славянския свят“, за заснемане  и 
публикуване на сайта на НИМ. Колекция „НМ „БСС“ вече е регистрирана на сайта на 
НИМ.

 -  Участие в Международната научна конференция „Хървати и българи. Дипломация, 
политика, култура и наука“. Загреб, Република Хърватия, 28-30 септември 2022 г. с доклад 
на тема: „Хърватско–унгарските противоречия в годините на Втората световна война и 
българската дипломация“.

  - Участие в работата на редакционната колегия на Известията на НИМ: член на 
Редколегията на ИНИМ.

 - 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:  
България и Югославия 1938-1941 г. Монографично изследване.

 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:
 
Участие в международни проекти:
-   България и Югославия 1938-1941 г. Монографично изследване.

- 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;

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



4. Научно-популяризаторска дейност:

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

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

- 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

- 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.).

Справка за наличието на артефакти, свързани с живота и дейността на евреите в 
Колекция „НМ „БСС“.




