
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
Радостина Тенчева Ценкова – реставратор

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:
  б) приети за печат;

1. Работа по статии и подготовка за печат в сп. Библиотека и/или сп. Полиграфия

1.1. Лашева В., Ценков Ю., Ценкова Р. „Капилярно – хигроскопични свойства на 
хартията“
1.2. Лашева В., Ценков Ю., Ценкова Р. „Оптични свойства на хартията“

2. Организиране на участие в научни форуми с доклади и съобщения

2.1. Кръгла маса – 15.04.2022 г. гр. Велинград „Устойчиви и екологични подходи за 
облагородяване на хартии и картони“
2.2. Семинар – 16.04.2022 г. гр. Велинград „Изследване на нови възможности за 
придаване на мултифункционални свойства на хартиите“

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:

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



4. Научно-популяризаторска дейност:

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

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

- Консултант на дипломна работа с научен ръководител доц. д-р инж. Веска Лашева 
на дипломант Таня Кацанова, фак. N МХ 1149 на тема: „Реставрация на документи от 
личен архив“ ; ноември 2022 г.

- Рецензия на дипломна работа на тема: „Реставрация на документи от личен архив“ 
към кат. „ Целулоза, хартия и полиграфия“ на ХТМУ

- Консултации и съдействие при провеждане на лабораторни упражнения със студенти, 
магистърска програма в кат. „ Целулоза, хартия и полиграфия“ на ХТМУ

- Участие в уъркшоп   на тема: „Консервация и реставрация на археологически находки 
от стъкло“ – 19-21 октомври 2022 г. в ЦЛКР – НИМ със съвместното участие на Bevar-
ingscenter Nord и с подкрепата на ИНФРАМАТ


