Катя Христова Сулинаджиева
Родена: гр. Смолян на 31 юли 1951 г.
Уредник, отдел „Нова и най-нова история на България”

Професионални интереси в областта на история, архивистика, музеология, културен
туризъм. Специален интерес към стопанската, културна и обществено-политическа
история на Родопите.
Образование и професионална квалификация: висше, „История и философия” в СУ
„Св. Климент Охридски” (1980); допълнителна квалификация „Архивистика” в СУ “Св.
Климент Охридски” (1980); курс „Обучение на обучители по музейни образователни
програми”, Републикански научно-методически център по музеезнание при НИМ
(2001); курс „Организация, експертиза и съхранение на документи в учрежденския
архив”, ДА „Архиви” (2009).
Професионално развитие: от 1976 г. до април 1987 г. – архивист, гл. специалист в
Държавен архив – Смолян; от април 1987 – 1997 г. – гл. уредник в Окръжен
исторически музей – Смолян; от 1997 г. до момента – уредник в Регионален
исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, отдел “Нова история на България”.
Изследователски проекти: участник в екипа на изследователски проект
„Организиране, създаване и представяне на фотодокументална изложба „Християнско
наследство в Родопите – църкви и манастири” по програма ФАР-ТГС, БългарияГърция, 2003-2004;
Електронен портал „Свобода за Родопите”, 2007 г. (автор);
Електронен пътеводител на родолюбивите българи, 2008 г.( съавтор с Цвета КолеваГарова).
Други компетенции: Компютърна грамотност – текстообработка, работа с база данни,
EXCEL.
Членство в организации: член на: Българско историческо дружество – клон Смолян;
Дружеството на археолозите и историците – Смолян; Ревизионната комисия на
Общински комитет “Васил Левски” – Смолян; Регионален съюз на тракийските
дружества – Смолян; читалищно настоятелство при читалище „Кирил Маджаров” Смолян и Регионален координационен съвет при КНСБ – Смолян.
Подбрани научни публикации: Приносът на устовското класно училище в културния
живот на Устово (1914-1944) година. В. Сб. „Просветното дело в Устово”, 1993 г.;
Войнишки паметници в Родопите, посветени на Балканските войни, В. Сб. 90 години от
Освобождението на Родопите – Смолян, 2003 г.; Паметници и паметни мета, свързани с
Илинденско-Преображенското въстание в Средните Родопи, В. Сб. 100 години от
Илинденско-Преображенското въстание 1903-2003 г. - Смолян, 2003 г.; История,
написана с документи и снимки (изложба, посветена на 140-годишнина на читалище
„Кирил Маджаров” – Смолян, В. Сб. „Модернизацията на България и Габрово”Габрово, 2007 г.; Музейна къща „Проф. д-р Константин Чилов” с. Славейно,

Смолянско, В. Сб. Възраждането, дарителството и българските музеи – Карлово,
2008г.; Образователните програми в Исторически музей „Стою Шишков” – Смолян в
съавторство с Цвета Колева – Гарова, В: сп. „Родопи”, № 1 – 2, Смолян, 2008 г.; Знаци
на паметта, свързани с Руско-турската война от 1877-78 г. в Смолянска област, В: Сб.
Руско – турската освободителна война – граница между две епохи, Асеновград, 2009 г.;
Дарителски жестове на рода Чилови от с. Славейно, Смолянско, научно съобщение на
Нац. Научна конференция Благотворителността в България (традиции, исторически
изменения и аспекти), Кюстендил, 2009 г. (предадена за печат); Публикации в местния
печат, свързани със стопанската и културна история на Родопите.
Музейни изложби:
- Национална музейна изложба, посветена на 80 годишнината от Балканската война (с
участието на експонати от НИМ, ИМ – Смволян, Ямбол, Елхово, Бургас, Казанлък и
др.), Смолян, 1992 г. (организатор и съавтор);
- Балканската война и освобождението на Родопите, 2002 г. (автор и организатор);
- Родопската Шипка – героизъм, свобода, преклонение” – с. Полковник Серафимово,
2002 г.(автор и организатор);
- Родопите през погледа на Стою Шишков и края на ХХ век, 2005 г. (съавтор с Цвета
Колева-Гарова и организатор);
- Читалище „Кирил Маджаров” – 140 години храм на духовността и българщината,
2006 г. (автор и организатор);
- Българската държава след Освобождението - граници и символи”, 2003 г. (съавтор с
Цвета Колева-Гарова и организатор);
- „Параклисите в Средните Родопи”, 2005 г. (съорганизатор);
- „100 години независима Бъргария – 100 години съзидание в Родопите”, 2008 г.
(съавтор с Цвета Колева-Гарова и организатор);
- секции: „Символи на Република България” към Електронния пътеводител на
родолюбивите българи , 2008 г. (съавтор с Цвета Колева-Гарова и организатор);
- секция „100 години Независимост” към Електронния пътеводител на родолюбивите
българи, 2008 г. (съавтор с Цвета Колева-Гарова и организатор);
- секция „1912 г. и Освобождението на Родопите”, 2009 г. (автор).
Образователни програми:
- „Свобадата – жадувана и извоювана”, 1997 г.
- „Културни маршрути”,2000 г.
- „Балканската война и освобождението на Родопите”, 2002 - 2008 г.
- „Млад краевед”, 2002 г„Наследено от дедите ни” – ученически пленер, 2002 г..
- „Културни пейзажи”, 2003 г.
- „На среща със Стою Шишков”, 2005 г.
Контакти: k.sulinadjieva@museumsmolyan.eu

