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метници на културата, iV, 1964, № 1, с. 3-10.

1965

112. [Десета] X отчетна археологическа конференция // музеи и паметници на 
културата, Vi, 1965, № 1, с. 47.

113. [Единадесета] Xi отчетна археологическа конференция // музеи и памет-
ници на културата, V, 1965, № 1, с. 47.

1966

114. Археологически материали за предримска София // известия на археоло-
гическия институт, XXiX, 1966, с. 230-235.

115. Конференция на археолозите във Велико Търново // музеи и паметници на 
културата, Vi, 1966, № 3, с. 56-57.

116. Към изучаването на градската материална култура и бит в София през 
епохата на турското владичество // известия на етнографския институт и музей, 
iX, 1966, с. 271-279.

117. Новият археологически паметник в центъра на София // софия, iX, 1966, 
№ 2, с. 30-31.

118. Средновековна сграфито керамика от София / съавт. а. Кузев // археоло-
гия, Viii, 1966, № 1, с. 60.

119. Средновековна църква при с. Герман, Софийско // археология, Viii, 1966, 
№ 3, с. 21-28.

1967

120. Археологията // софия, X, 1967, № 7, с. 28.

121. [Дванадесета] Xii отчетна археологическа конференция // музеи и памет-
ници на културата, Vii, 1967, № 3, с. 62.

122. За зиданата домашна печка в нашите земи през епохата на турското вла-
дичество / съавт. Киприяна Кръстанова // известия на етнографския институт и 
музей, X, 1967, с. 129-143.

123. Към изучаването на езическите култове в Сердика // музеи и паметници 
на културата, Vii, 1967, № 2, с. 6-10.

124. Нови паметници на раннохристиянското изкуство в София // известия на 
археологическия институт, XXX, 1967, с. 212-216.

125. По някои проблеми на средновековния Средец // известия на Българското 
историческо дружество, 1967, № 25, с. 213-232.

126. Проблеми на далечното минало на София и археологията // софия, X, 
1967, № 7, с. 28.

1968

127. Бележки върху приписките в Боянския поменик // известия на Българско-
то историческо дружество, XXVi, 1968, с. 311-319.

128. Водоснабдяването на София през епохата на турското владичество / съавт. 
стефка медарова // известия на етнографския институт и музей, Xi, 1968, с. 99-117.

129. Пред 1300-годишнина от създаването на българската държава // музеи и 
паметници на културата, Viii, 1968, № 3, с. 1.

130. Производството на глинени лули у нас / съавт. стефка медарова // музеи и 
паметници на културата, Viii, 1968, № 4, с. 4-13.

131. Траките в София и Софийско // софия, Xi, 1968, № 4, с. 24-25.

132. [Тринадесета] Xiii отчетна археологическа конференция // музеи и па-
метници на културата, Viii, 1968, № 4, с. 49-50.

1969

133. Албумите - календари „Старо изкуство в България” // музеи и паметници 
на културата, iX, 1969, № 1, с. 60 – 61.

134. Археологическото проучване на София за четвърт век // музеи и паметни-
ци на културата, iX, 1969, № 4, с. 1-5.

135. Най-важните археологически открития в София през последните години 
// софия, Xii, 1969.

136. Следи от миналото // софия, Xii, 1969, № 7–8, с. 56-58.

137. [Четиринадесета] XiV Национална археологическа конференция // музеи 
и паметници на културата, iX, 1969, № 2, с. 55- 56.
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1970

138. За тракийското население в Софийско през iV–V в. // известия на Българ-
ското историческо дружество, 1970, № 27, с. 255-266.

139. Нови данни за средновековното златарство в София // известия на архео-
логическия институт, XXXiii, 1970, с. 310-314.

140. Правилното решаване на една тежка проблема // музеи и паметници на 
културата, X, 1970, № 1, с. 22-24.

1971

141. ИКОМ’ 71 // музеи и паметници на културата, Xi, 1971, № 4, с. 73.

142. [Петнадесета] XV Национална археологическа конференция в Балчик // 
музеи и паметници на културата, Xi, 1971, № 4, с. 72-73.

143. Прозорец към миналото на София // софия, XiV, 1971, № 1, с. 10.

144. [Шестнадесета] XVi Национална археологическа конференция в Балчик 
// музеи и паметници на културата, Xi, 1971, № 4, с. 72-73.

1972

145. В София – i Международен конгрес по тракология // България, 1972.

146. Древните строителни традиции на млада София // наука и техника, 1972, 
№ 2, с. 20-24.

147. Един начин за съхраняване на метални предмети // музеи и паметници на 
културата, Xii, 1972, № 2, с. 38-39.

148. Една творба на местно народно изкуство от късноримската епоха // извес-
тия на археологическия институт, XXXiii, 1972, с. 259-262.

149. Изложбата „Тракийското изкуство в българските земи” // музеи и памет-
ници на културата, Xii, 1972, № 4, с. 48-55.

150. ИКОМ’ 71 – впечатления и размисли // музеи и паметници на културата, 
Xii, 1972, № 1, с. 37-40.

151. Колекцията от лули във Варненския музей // известия на народния музей 
– варна, 1972, № 8, с. 81-99.

152. Надписът за изграждането на крепостта на град Сердика // векове, i, 1972, 
№ 1, с. 51-54.

153. Национална конференция за работата на художествените галерии и художест-
вените отдели при музеите // музеи и паметници на културата, Xii, 1972, № 2, с. 74.

154. София – столицата на България // списание на международния съюз на 
архитектите, 1972, № 6.

155. Средновековна битова керамика от Ескус при с. Гиген / съавт. людмила 
дончева – Петкова // археология, XiV, 1972, № 1, с. 22-32.

1973

156. Средновековният Средец според нови археологически данни // векове, ii, 
1973, № 3, с. 51-61.

157. Тракийски златен съд от София // музеи и паметници на културата, Xiii, 
1973, № 3, с. 3-5.

158. Тракийски златоносни рудни разработки край София // археология, XV, 
1973, № 1, с. 53-59

159. Тракийското злато на София // софия, XVi, 1973, № 11, с. 31.

1974

160. Археологът и строителството // музеи и паметници на културата, iV, 1974, 
№ 1, с. 22-26.

161. Българските музеи тридесет години след социалистическата революция 
// векове, iii, 1974, № 4–5, с. 117-127.

162. Древното минало на София // софия, XVii, 1974, № 6, с. 24.

163. Обобщителен труд върху древното изкуство у нас [Рецензия на труда на 
проф. Мара Цончева „Художественото наследство на тракийските земи“] // 
музеи и паметници на културата, XiV, 1974, № 2–3, с. 127-128.

164. Постижения и проблеми на археологическото проучване на късното сред-
новековие (XV–XVii) // археология, XVi, 1974, № 3, с. 73-81.

165. Тракийското изкуство, представено в Париж // музеи и паметници на кул-
турата, XiV, 1974, № 4, с. 63-67.

166. Усвояване на античното наследство на Сердика от средновековния 
Средец // известия на Българското историческо дружество, XXiX, 1974, с. 200-
221.

167. une coupe en or de Sofia // thracia, iii, 1974, p. 221-241.

1975

168. Археологът, находката, науката // векове, iV, 1975, № 5, с. 51-55.

169. Втори надпис за изграждането на крепостната стена на Сердика // архео-
логия, XVii, 1975, № 3, с. 30-36.

170. Един технически метод при ранновизантийското строителство // годиш-
ник на националния политехнически музей, 1975, № 5, с. 7-19.

171. Тракийската златна купа от София // векове, iV, 1975, № 2, с. 59-63.
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1976

172. В новите изложбени зали при Аладжа манастир // музеи и паметници на 
културата, XVi, 1976, № 4, с. 51-56.

173. Втората изложба на тракийското изкуство в София // музеи и паметници 
на културата, XVi, 1976, № 3, с. 55-57.

174. За миналото и бъдещето на София // музей за история на софия, XVi, 1976, 
№ 3, с. 3-21.

175. Конференция на Международния комитет за археологическите и истори-
ческите музеи // музеи и паметници на културата, XVi, 1976, № 2, с. 63-64.

176. Международен семинар по антична балканска керамика // музеи и памет-
ници на културата, XVi, 1976, № 1, с. 60-61.

177. Мисли по повод първата изложба на Националния исторически музей // 
векове, V, 1976, № 1, с. 77-79.

178. Проблеми на археологическото наследство на София // архитектура, XXiii, 
1976, № 8, с. 33-35.

1977

179. За изложбата „Българска ръкописна книга X–XViii век“ // музеи и па-
метници на културата, XVii, 1977, № 3, с. 54-57.

180. Музеят в Троян – своеобразие и прояви // музеи и паметници на културата, 
XVii, 1977, № 2, с. 43-48.

181. Новооткрит езически храм в Сердика / съавт. Ю. Фърков // известия на 
Българското историческо дружество, XXX, 1977, с. 249-275.

182. Проблеми и задачи на археологията у нас за епохата XV–XViii в. // извес-
тия на Българското историческо дружество, XXXi, 1977, с. 247-252.

1978

183. Археологически данни за внос на италиански стоки у нас през XV–XViii 
в. // векове, Vii, 1978, № 5, с. 30-38.

184. Въпроси на естетическото въздействие в музея // музеи и паметници на 
културата, XVii, 1978, № 2, с. 44-48.

185. Мечти за бъдещето на миналото // софия, i, 1978, № 2, с. 28.

186. Професор доктор Христо Гандев // музеи и паметници на културата, XViii, 
1978, № 4, с. 75.

187. Разбитите скулптури на Сердика // софия, i, 1978, № 3, с. 28.

188. Sofia au Moyen âge à la lumière de nouvelles études archéologiques // Byzanti-
nobulgarica, V, 1978, p. 211-228.

1979

189. Археологическият паметник в съвременния град // музеи и паметници на 
културата, XiX, 1979, № 2, с. 69-70.

190. Проблеми на археологията в София // музеи и паметници на културата, 
XiX, 1979, № 4, с. 50-55.

191. Ранносредновековни жилища в Средец / съавт. станислав станилов // ар-
хеология, XXi, 1979, № 1, с. 56-64.

192. Сердика и Средец в съвременна София // архитектура, Vi, 1979, № 6, с. 
7-17.

193. „Събаряне на идолите“ в Боянската църква // изкуство, XXiX, 1979, № 3, 
с. 29-32.

194. „le renversement des idoles“ de l’église de Boïana // изкуство, XXiX, 1979, с. 
29-32.

195 Musées, imagination et éducation. Musées et monuments, XV, uneSCo, Paris, 
1973, 162 p. : [Отзив] // музеи и паметници на културата, XiX, 1979, № 2, с. 62-
63.

196. Sredec dans l’histoire de la culture materielle et de l’art de la Bulgarie médièvale 
// Paleobulgarica, iii, 1979, № 4, p. 42-50.

1980

197. Боянският поменик // софия, iii, 1980, № 5, с. 10.

198. В Списъка на световното културно наследство: [интервю по повод се-
сията на Комитета за световното културно наследство към ЮНЕСКО от м. 
октомври 1979 г.] // музеи и паметници на културата, XX, 1980, № 2, с. 52-54.

199. Експозиция и историческа специфика // музеи и паметници на културата, 
XX, 1980, № 1, с. 36-38.

200. Изложбата „България – 7000 години изкуство и култура в София“ // му-
зеи и паметници на културата, XX, 1980, № 1, с. 44-45.

201. Проучване за археологическите разкопки. Проучване за действащата по-
литика, отнасяща се до археологическите разкопки. Предложения за опазва-
не на находките в страните, в които са били открити // музеи и паметници на 
културата, XX, 1980, № 5, с. 46-50.

202. Селищната традиция и формирането на българския град // векове, iX, 
1980, № 5, с. 32-41.

203. de Museos. Comite nacional Mexicano. iCoM, № i, 1979 // музеи и паметни-
ци на културата, XX, 1980, № 1, с. 54.
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204. nouvelles données sur la conquête de Sofia par les turcs ottomans // 
Byzantinobulgarica Vi, 1980, p. 357-362.

205. Problèmes de la culture thrace à l’époque de la basse antiquité // Pulpudeva, iii, 
1980, p. 250-252.

206. Sofia – el museo en la calle: Patrimonio arqueológico y urbanismo contemporáneo 
// Museum, XXXii, 1980, № 3, p. 111-122.

207. Sofia – le musée dans la rue: Patrimoine archéologique et urbanisme 
contemporain // Museum, XXXii, 1980, № 3, p. 107-117.

208. témoignages archéologiques sur les thraces pendant la basse antiquité // 
thracia, V, 1980, p. 235-242.

1981

209. Базиликата „Света София“ // софия, iV, 1981, № 3, с. 32-34.

210. В търсене на изчезналия образ // софия, iV, 1981, № 3, с. 13-15.

211. Вила рустика в кв. Обеля в София // археология, XXiii, 1981, № 1–2, 
с. 52-71.

212. Музеят, който ни е нужен // музеи и паметници на културата, XXi, 1981, № 
6, с. 31-33.

213. Нови данни за завладяването на София от османските турци // Bizantino-
bulgarica, Vi, 1981.

214. Разцветът на Сердика // софия, iV, 1981, № 5, с. 4-6.

215. Ротондата „Св. Георги“ // софия, iV, 1981, № 2, с. 9-11.

216. Страна с богато културно наследство // софия, iV, 1981, № 9, с. 4-7.

217. Sur certains traits de la culture médièvale de nesebâr et Sofia // Byzantino-
bulgarica, Vii, 1981, p. 337-340.

1982

218. Археологическое наследие и современное градостроительство в Софии // 
Museum, 1982, № 1–2, с. 67-78.

219. Археологическото наследство на градовете // софия, V, 1982, № 5, с. 10-
12.

220. Архитект Сава Бобчев на 90 години // софия, V, 1982, № 10, с. 40-42.

221. Как бе създаден музеят в Дъбница / съавт. лиляна мазакова // музеи и па-
метници на културата, XXii, 1982, № 5, с. 74-81.

222. Мъдростта е мярката на вековете : Археолoгическото наследство на гра-
довете // софия, V, 1982, № 5, с. 10-12.

223. Някои бележки по интерпретацията и датировката на вилата в кв. Обеля 
в София / съавт. димитър николов // археология, XXiV, 1982, № 3–4, с. 76-78.

224. Перспективи на софийската археология // софия, V, 1982, № 10, с. 4-6.

225. Преториумът на Сердика: [пл. „Ленин“] // софия, V, 1982, № 12, с. 18-19.

226. Спомени на старософиянци // софия, V, 1982, № 11, с. 47.

1983

227. Антична резиденция // софия, Vi, 1983, № 1, с. 15.

228. В трезора на една банка // софия, Vi, 1983, № 3, с. 33.

229. Главната улица от юг // софия, Vi, 1983, № 4, с. 24.

230. За музейния работник – с признателност и взискателност // музеи и памет-
ници на културата, XXiii, 1983, № 2, с. 4.

231. Западната порта на Сердика // софия, Vi, 1983, № 3, с. 13.

232. Колонадата с мозайки от Филиповци // софия, Vi, 1983, № 10, с. 35.

233. Опит за равносметка // софия, Vi, 1983, № 12, с. 20.

234. Професия „градски археолог“: [Интервю с Магдалина Станчева] // со-
фия, Vi, 1983, № 9, с. 29-31.

235. Семеен мавзолей от iV век // софия, Vi, 1983, № 8, с. 40.

236. Съвет на старейшините // софия, Vi, 1983, № 6, с. 30.

1984

237. За Сава Бобчев – признателно // софия, Vii, 1984, № 12, с. 11.

238. За точно използване на археологическите данни // археология, XXVi, 1984, 
№ 1, с. 67-68.

239. Изложба „Археология и строителство“ / съавт. елена владикова // музеи и 
паметници на културата, XXiV, 1984, № 4, с. 53-54.

240. Изложба „Богатствата на средновековна София“ във Варшава // музеи и 
паметници на културата, XXiV, 1984, № 5, с. 61.

241. Историко-художественият музей във Варна // музеи и паметници на култу-
рата, XXiV, 1984, № 5, с. 32-36.

242. Музеят за история на София излага в Унгария / съавт. Кунка григорова // 
музеи и паметници на културата, XXiV, 1984, № 1, с. 61-62.

243. Социалните качества на жизнената среда и обществената оценка: Разго-
вор около кръглата маса // архитектура, XXXi, 1984, № 10, с. 2-5.
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570. Museums in the street // news from Bulgaria, 1982, № 1, с. 14-15.
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1983

571. Благодарност // народна култура, № 9, 4 март 1983, с. 3.

572. Височина 3 см // народна култура, № 35, 2 септ. 1983, с. 3.

573. Градска археология // народна култура, № 47, 25 ноем. 1983, с. 3.

574. Градска чешма // народна култура, № 31, 5 авг. 1983, с. 3.

575. Една бучица софийска пръст // народна култура, № 4, 28 ян. 1983, с. 3.

576. Златният дискос // народна култура, № 29, 22 юли 1983, с. 3.

577. Как се добива злато? // народна култура, № 41, 14 окт. 1983, с. 3.

578. Каменни котви // народна култура, № 16, 22 апр. 1983, с. 3.

579. Качество на производство // народна култура, № 26, 1 юли 1983, с. 3.

580. Кладенци // народна култура, № 48, 2 дек. 1983, с. 3.

581. Кукла в пепелищата // народна култура, № 18, 6 май 1983, с. 2.

582. Лъвове или котки? // народна култура, № 8, 25 февр. 1983, с. 3.

583. Микролити от мезолита // народна култура, № 12, 25 март 1983, с. 3.

584. Нови български ценности в Списъка на световното наследство // работни-
ческо дело, lVii, № 355, 21 дек. 1983, с. 3.

585. От земята до витрината // народна култура, № 40, 7 окт. 1983, с. 3.

586. От Флоренция до Несебър // народна култура, № 51, 23 дек. 1983, с. 3.

587. Отново открития // народна култура, № 24, 17 юни 1983, с. 4.

588. Пловдив, лято’83 // народна култура, № 36, 8 септ. 1983, с. 3.

589. Поет или учител // народна култура, № 15, 15 апр. 1983, с. 3.

590. Позиция пред историята // народна култура, № 14, 8 апр. 1983, с. 3.

591. Пътят // народна култура, № 25, 24 юни 1983, с. 3.

592. Сваляне на императорските надписи // народна култура, № 6, 11 февр. 
1983, с. 3.

593. Слънца на камък // народна култура, № 34, 26 авг. 1983, с. 3.

594. Софийското метро // Поглед, № 24, 13 юни 1983, с. 3.

595. Старобългарски гърнета // народна култура, № 3, 21 ян. 1983, с. 3.

596. Тракийски ритъм // народна култура, № 30, 29 юли 1983, с. 3.

597. Трапезна керамика // народна култура, № 1, 7 ян. 1983, с. 4.

598. Троя – Тракия // литературен фронт, XXXiX, № 12, 24 март 1983, с. 5.

599. Търновската госпожа Бойка // народна култура, № 11, 18 март 1983, с. 4.

600. Улица Наисус, улица Алмус // народна култура, № 39, 30 септ. 1983, с. 3.

601. Улицата // народна култура, № 28, 15 юли 1983, с. 3.

602. Църквата и манастирът // народна култура, 19 авг. 1983, № 33, с. 7.

603. Qu’y a-t-il en dessous de Sofia // nouvelles de sofia, № 6, 9 fevrier 1983, p. 5.

1984

604. Археология и строителство // вечерни новини, № 79, 2 апр. 1984, с. 4.

605. Археологията – богатство и проблеми на София // вечерни новини, № 41, 
17 февр. 1984, с. 4.

606. Готовност за бъдещи открития // вечерни новини, № 247, 19 окт. 1984, с. 4.

607. Да съхраним подземна София // народна култура, XXViii, № 12, 23 март 
1984, с. 1, 3.

608. Древната базилика на София // вечерни новини, № 276, 20 ноем. 1984, с. 4.

609. Зимно // народна култура, XXViii, № 3, 20 ян. 1984, с. 6.

610. Значение на приемствеността за развитие на градската култура в София 
// народна култура, 1984, с. 45-50.

611. Изпитанието започва // народна култура, XXViii, № 1, 6 ян. 1984, с. 3.

612. Площад Ленин – археологическа съкровищница на София // орбита, № 39, 
29 сеп. 1984, с. 4-5.

613. С почит за Сава Бобчев // народна култура, XXViii, № 47, 23 окт. 1984, с. 3.

614. Улиците на Сердика. По тях и под тях // орбита, XVi, № 24, 16 юни 1984, 
с. 3.

615. Уникална находка / съавт. Здравко Каров // орбита, № 24 (806), 16 юни 1984, 
с. 8-9.

616. Шестте под крилото на ЮНЕСКО // народна култура, 24 май 1984, № 21 
(1454), с. 8.

617. Щафета на историята // вечерни новини, 27 авг. 1984, № 202, с. 4.

1985

618. Бъдеще за некропола на Сердика // вечерни новини, № 46, 22 февр. 1985, 
с. 4.

619. В защита на най-ценното // народна култура, № 39 (1522), 27 окт. 1985, с. 1.
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620. Да разтоварим претоварения „кораб“. Несебър се нуждае от ново мислене 
// народна култура, XXViii, № 37 (1520), 13 септ. 1985, с. 1-2.

621. Примерът на София – щадящият урбанизъм // вечерни новини, № 104, 
3 май 1985, с. 4.

622. Следи от историята върху камък и глина. Средец през времето на съдбо-
носни борби и победи // вечерни новини, № 28 (176), 27 юли 1985, с. 6.

623. София на хоризонта на 2000-та година (Разговор в клуба на приятелите 
на софийската архитектура с участието на Магдалина Станчева) // отечествен 
фронт, № 12068, 8 февр. 1985, с. 7.

624. ЮНЕСКО, световното наследство и българският принос. Организацията 
в действие // отечествен фронт, Xliii, № 12216, 5 септ. 1985, с. 4.

625. ЮНЕСКО, световното наследство и българският принос. Подборът на 
световните ценности // отечествен фронт, Xliii, № 12228, 24 септ. 1985, с. 4.

626. ЮНЕСКО, световното наследство и българският принос. Съкровища на 
нашата земя // отечествен фронт, Xliii, № 12235, 3 окт. 1985, с. 4.

1986

627. Как добывали фракийское золото? // софийские новости, № 25 (903), 25 июня 
1986, с. 7.

628. Признание с най-висока цена // народна култура, XXiX, № 4 (1539), 24 ян. 
1986, с. 1.

629. d’où venait l’or des thraces? // nouvelles de sofia, № 25 (419), 25 juin 1986, p. 7.

630. How did thracians mine gold? // sofia news, № 25, 25 юни 1986, p. 6.

631. Wie gewannen die thraker ihr gold // sofioter nachrichten, № 25 (907), 25 Juni 
1986, p. 7.

1987

632. Солнечные часы Сердики // софийские новости, № 31 (489), 5 авг. 1987, 
с. 9.

633. l’horloge solaire de Serdica // nouvelle de sofia, iX, № 31 (477), 5 août 1987, 
p. 9.

634. Quo vadis Несебър? / съавт. люба огненова – маринова // народна култура, 
XXXi, № 28 (1615), 10 юли 1987, с. 5.

635. the sundial from Serdica // sofia news, XViii, № 31 (960), aug. 1987, p. 9.

1988

636. И очарование, и мъдрост, и познание // вечерни новини, № 267, 23 дек. 
1988, с. 4.

637. Надеждата е в тревогата // народна култура, № 17 (1656), 22 април 1988, 
с. 4.

638. el patrimonio cultural de Bulgaria es protegida por el estado // nuevo amanecer 
Cultural, 10 sept. 1988, № 427, p. 6.

1989

639. Вечната улица // вечерни новини, № 206, 19 окт. 1989, с. 6.

640. Един забравен изкоп // вечерни новини, № 256, 29 дек. 1989, с. 4.

641. Молодая столица древнего государства // софийские новости, № 14 (574), 
5 апр. 1989, с. 6.

642. Най-старата сграда – най-после достъпна // вечерни новини, XXXiX, № 216, 
2 ноем. 1989, с. 4.

643. Ние в огледалото на наследството // вечерни новини, XXXiX, № 196, 5 окт. 
1989, с. 4.

644. Обещаната градина // вечерни новини, № 225, 16 ноем. 1989, с. 4.

645. Покана за представление // вечерни новини, № 236, 30 ноем. 1989, с. 4.

646. Халите – спомен за стара София // народна култура, № 15, 7 апр. 1989, с. 2.

647. die iunge Metropole eines alten Staates // sofioter nachrichten, № 14, 15 apr. 
1989, p. 6.

648. la jeune capitale d’un vieil etat. Pourquoi Pliska, Preslav et tarnovo ont cedé 
leur place // nouvelles de sofia, № 14 (118), 5 avril 1989, p. 6.

649. la joven capital de un estado antiguo // noticias de sofia, № 14 (118), 5 abril 
1989, p. 6.

650. Successor to Pliska, Preslav and turnovo // sofia news, XiX, № 14 (118), 5 april 
1989, p. 6.

1990

651. Бързай бавно! // народна култура, № 3, 19 ян. 1990, с. 1.

652. Знак за Сердика, за Средец, за София // вечерни новини, № 68, 6 апр. 1990, 
с. 4.

653. Изтръгнати от забрава… и поругани // вечерни новини, № 8, 11 ян. 1990, с. 4.

654. Историята на една история // вечерни новини, № 246, 15 ноем. 1990, с. 6.
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655. Когато се строеше Партийният дом… // вечерни новини, № 48, 9 март 1990, 
с. 4.

656. Когато София пропушила… // вечерни новини, № 28, 9 февр. 1990, с. 4.

657. Кръстницата // вечерни новини, № 58, 23 март 1990, с. 4.

658. Наследството – опора на нашето самочувствие // софийски вести, № 44, 
20 ноем. 1990, с. 8-9.

659. Отстъпете, столетия… // вечерни новини, № 87, 4 май 1990, с. 4.

660. Повече подробности за Варна. Ще види ли бял свят музейната ѝ експози-
ция? // дума, № 67, 1990, с. 4.

661. Сега да работим // софийски вести, № 20, 7 юни 1990, с. 3.

662. Сердикийският булевтерион // вечерни новини, № 78, 20 апр. 1990, с. 4.

663. Срещата на строежа с археологията – как ще протече тя? // вечерни нови-
ни, № 24, 2–3 февр. 1990, с. 3.

664. Фанатизмът срещу изкуството // вечерни новини, № 18, 25 ян. 1990, с. 4.

1991

665. В ЦУМ не подозират, че са им взели мерника: [Интервю с Магдалина 
Станчева за НИМ] // арт, № 2, 19–25 дек. 1991, с. 6.

666. Герой в забвение // вести, № 4, 29 април 1991, с. 12.

667. Държавата ни преди Рим // ехо, XXXiii, № 17, 14 юли 1991, с. 1, 3.

668. „Ехо“ пожелава на своите читатели и приятели: Честита, спорна, щаст-
лива Нова година: [Интервю с М. Станчева и др.] // ехо, № 31, 27 дек. 1991, с. 1.

669. Западната порта на Сердика – Средец // музей’40, окт. 1991.

670. Общо световно наследство – идея и реализация // ехо, XXXiii, № 12, 5 апр. 
1991, с. 1, 3.

671. От манастира до музея (18 май – международен ден на музеите) // вести, 
№ 7, 20 май 1991, с. 12.

672. Под паметника на Ленин // вечерни новини, Xl, № 22, 31 ян. 1991, с. 8.

673. Софийските зими някога // софийски вести, № 2, 1991, № 4, с. 12.

1992

674. Боянската църква // 5 & 5, № 8, 2–16 окт. 1992, с. 10.

675. Незаконно е всяко посегателство на исторически или културен паметник 
// ехо, № 12, 12–25 юни 1992, с. 1.

676. Редниците // музей’40, окт. 1992, с. 2.

677. Съкровищата под хотел „Шератон“ // аз Буки, № 36 (72), 9–15 септ. 1992, 
с. 8.

678. Чуждо тяло – много изяло // аз Буки, 3–9 юни 1992, № 22, с. 11.

1993

679. В годината на великата столица // ехо, № 19, 15 септ. 1993, с. 7.

680. Какво остана под студената несъразмерна грамада Партиен дом // Подкре-
па, iii, № 293, 15 дек. 1993, с. 12-13.

681. Културният пейзаж // ехо, № 14, 7 юли 1993, с. 6.

1994

682. Археологическите ценности правят България привлекателна : [Интервю 
с М. Станчева] // македония, № 18, 10 май 1994, с. 6.

683. Влогът на Австралия : [В Световното културно и природно наследство] // 
слово, № 71, 2 апр. 1994, с. 10.

684. Влогът на Аржентина и Бразилия // слово, № 125, 11 юни 1994, с. 10.

685. Влогът на Великобритания и Северна Ирландия // слово, № 111, 21 май 
1994, с. 11.

686. Влогът на Етиопия // слово, № 99, 7 май 1994, с. 10.

687. Влогът на Испания // слово, № 83, 16 апр. 1994, с. 10.

688. Влогът на Съединените американски щати // слово, № 63, 19 март 1994, 
с. 10.

689. Влогът на Франция // слово, № 69, 26 март 1994, с. 10.

690. За „шума в залата“ // слово, № 22, 27 ян. 1994, с. 4.

691. Как Славка Славова бе изключена от университета // слово, № 29, 4 февр. 
1994, с. 8.

692. Когато се сменяха обръщенията // слово, № 116, 31 май 1994, с. 11.

693. Общината и културното наследство // слово, № 6, 8 ян. 1994, с. 10.

694. При корените на ценностната ни система // слово, № 128, 15 юни 1994, с. 10.

695. Тодор Павлов против класическото образование // слово, № 24, 29 ян. 
1994, с. 10.

1995

696. [ЛЕКЦИЯ на Магдалина Станчева, посветена на историята на София в 

ІІ. Научно-популярни публикации БиБлиограФия



56 57

Столична библиотека...]. (Хроника) // Български писател, № 50, 12 дек. 1995.

697. Скулптурните паметници от Чеканчево // ехо, № 15, 19 юли 1995, с. 7.

698. Слънчевият часовник от Лозен // ехо, № 13, 21 юни 1995, с. 7.

1996

699. Гражданско сдружение „Св. София“ / съавт. елинка Бояджиева, ясен ан-
тов // столица, № 3, 26 ян. 1996, с. 10.

700. Културното наследство тушира бездуховността: [Разговор с Магдалина 
Станчева] // университетски дневник, нов български университет, № 5, май – 
юни 1996, с. 5.

701. Следата на времето // университетски дневник, нов български университет, 
№ 5, май – юни 1996, с. 4.

1998

702. Кой ще защити вековните традиции на София? // Земеделско знаме, № 22, 
24 март 1998, с. 6.

2000

703. Замисълът: [Националният исторически музей] // Култура, XliV, № 39, 
6 окт. 2000, с. 9.

Участия в албуми, пътеводители, учебни помагала и др.

1955

704. Албум – София / исторически увод и съставителство м. станчева. – софия: 
наука и изкуство, 1955.

1957

705. Археологически паметници : паметници на средновековното изкуство // 
софия: водач за историческите и културните забележителности. – софия, 1957, 
с. 35-47.

706. Исторически очерк за София до Освобождението, антични и средновеков-
ни паметници // Пътеводител за историческите и културни забележителности на 
софия. – софия, 1957.

707. Исторически увод: [до Освобождението] // софия: водач за историческите 
и културните забележителности. – софия, 1957, с. 7-19.

1965

708. Най-ранни селища на мястото на нашата столица // Беседи за миналото на 
нашата столица. – софия, 1965, с. 4-20.

709. Сердика през епохата на римското владичество // Беседи за миналото на 
нашата столица. – софия, 1965, с. 11-27.

710. София през епохата на турското владичество до Възраждането // Беседи за 
миналото на нашата столица. – софия, 1965, с. 35-43.

711. София през епохата на феодализма до падането под турска власт // Беседи 
за миналото на нашата столица. – софия, 1965, с. 28-34.

1967

712. Исторически увод / м. станчева, в. Попов // албум софия. – софия: наука 
и изкуство, 1967.

713. Кратък исторически очерк за София [към коментарна карта на София]. 
– софия: геопланпроект, 1967.

1968

714. Исторически увод / м. станчева // албум софия. – софия: наука и изкуство, 
1968.

1971

715. Предговор към албум за София / магдалина станчева. – софия: Фотоиздат, 
1971.

1975

716. Sur l’importation du verre italien à Sofia au XiV–XVi s. // Verre médièval aux 
Balkans (V–XV s.). – Belgrade, 1975, p. 157-166.

1981

717. Bulgarian monuments in the list of World cultural and natural heritage // 
unesCo. national Comission of the Pr of Bulgaria for unesCo. – sofia, 1981, p. 19-21.

1984

718. Въпроси на реставрацията и консервацията: Уч. помагало [за студентите 
от ВИИИ Н. Павлович]: [Ч. 1] / магдалина станчева и др.; Под общ. ред. на 
л. Прашков. – софия: наука и изкуство, 1984.

719. Skarby sredniowiesznej Sofii. Kolekcja Muzeum historii Sofii w salach Muzeum 
historycnego m. Stolecznego Warszawy rynek Starego Miasta 42, 30. V. – 24. Vi. 
1984. – софия, 1984, 12 с.
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1986

720. Bulgaria and the World Heritage Convention uneSCo // unesCo. national 
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