
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
гл. ас. д-р Петранка Неделчева

за периода 1.01.2022 – 20.12.2022 г.

1. Научни изследвания и проекти:

- Монографии:
 а) издадени през отчетната година;
 
- Студии, статии и научни съобщения:
 а) издадени през отчетната година;

В: Galabovo in Southeast Europe and Beyond. Cultural Interactions during 
the 3rd-2nd Millennium BC, ISBN: 978-954-07-5313-3
- Ivan Gatsov and Petranka Nedelcheva, 2022, Some Observations on the Bronze Age Lithic 
Assemblages from Northeastern Aegean and Thrace

 б) приети за печат;
Deutsches Archäologisches Institut (DAI), Archäologie in Eurasien   45;
- Ivan Gatsov and Petranka Nedelcheva „Aşaği Pinar lithic industry. Layer 7“

Участие в работата на редакционни колегии на научни издания:

- Член на редакционната колегия на Годишното издание на Националния 
исторически музей

Участие в проекти:

- Координатор на проект: „Проучвания на Цитаделата на крепостта Кокалянски 
Урвич-2022“ финансиран от Програма „Култура“ на Столична община.

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:



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

3. Експозиционна дейност:

4. Научно-популяризаторска дейност:

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

Изготвяне на тематико-експозиционни планове: 

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

- гостуващата изложба „La Belle Rose. Мистичната сила на малкото цвете“

Други:

- Февруари 2022г. Холандски Исторически Институт, Истанбул - работа по подготовка 
на съвместна конференция „Management  of Archaelogical Heritage“ между НИМ - 
София и научни и културни институции от република Турция. Работа върху подготовка 
за публикации на археологически колекции от района на Мраморно море, Турция. 

- 6-9 септември 2022. Провеждане на Научна Конференция:  Management  of Archaelog-
ical Heritage, организирана в базата на Thrace Research Center Meetings, с. Ахметче, 
Къркларели, Република Турция от Trakya Archaeological Research Project, с доклад на 
тема: “Cultural Heritage Approaches to Strandja Lanscapes in the case study of the Late Me-
dieval Monastery “St. Yanni, Ahtopol”

Участие в международни проекти:

- „Aşağı Pınar Project“ – проект на Истанбулски Университет, Република Турция и 
Германски Археологически Институт, Департамент за евроазиатски изследвания - 
Берлин за проучване  на Източна Тракия – 7-5 хил. ВС.

- „Barcın Höyük Excavations Project „ проект на Холандски Исторически Институт в 
Истанбул и Koç University - за изследване процесите на неолитизация в района на 
Мраморно море, Република Турция.

-     Between Marmara and Black Sea - Epipalaeolithic /Mesolithic collections –- проект на 
Истанбулски Университет, департамент праистория и Archaeological Research Cen-
tre and Museum for Human Behavioural Evolution, Германия, обработка на каменни 
колекции.



6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

- Проведени 241 учебни часа преподавателска дейност  в Нов Български Университет
научен ръководител на 1 бакалавърска и 2 магистърски тези.

- изготвени:3 рецензии на студентски тези към Нов Български Университет

- 1 магистърска рецензия към Софийския университет

- Участие в 4 комисии по присъждане на магистърски и бакалавърски степени към Нов 
Български Университет


