
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
проф. дин Иван Гацов

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:

 История, памет, промяна. Сборник в чест на професор Ангел 
Димитров.
 - „Думи за стария приятел“ 
 
 б) приети за печат;

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

 Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;

 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:
-   „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 Centre and Mu-
seum for Human Behavioural Evolution, Германия, обработка на каменни колекции.

Член на Комисията за наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд “Научни 
изследвания“, отговарящ за всички проекти от област „Хуманитарни науки“ към Фонда.



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;
- Работа по преустройство на съществуващи експозиции;
- Друго

4. Научно-популяризаторска дейност:

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

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

- Статия в електрона книга: Ivan Gatsov: “Prof. Mehmet Özdoğan or words about the old 
friend” – 3 стр., ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2022, Prof. Mehmet Özdoğan, ed. Asuman Söylemez, 
ADANA. 
www.cukurovasanatgirisimi.com/wp-content/uploads/2022/02/odul-kitap-2022.pdf

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 Ar-
chaelogical Heritage, организирана в базата на Thrace Research Center Meetings, с. 
Ахметче, Къркларели, Република Турция от Trakya Archaeological Research Project и 
Национален Исторически музей и  НАИМ-БАН, както и с участието на специалисти от: 
Trakya Archaeological Research Project; Istanbul Archaeology Museum; Istanbul Technical 
University, Department of Conservation; Mimar Sinan Fine Arts University, Department of 
Conservation; Kırklareli University, Department of Architecture; Bursa Uludağ University 
Archaeology Department; Anadolu University, Archaeology Department, Director of Çatal-
höyük Excavation; Trakya University Archaeology Department.

Ръководител на докторантска теза на Екатерина Стамболийска, Националния 
исторически музей.


