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ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК
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Експозиционното пресъздаване на наследството днес много
бързо еволюира. Експозициите стават интерактивни културно-образователни продукти с цялостно и твърде обхватно съдържание.
Те се създават в резултат на комплексния подход, който съчетава
издирване, научноизследователска дейност, концептуална основа,
презентационна стратегия и образователна същност. Всички споменати аспекти се подготвят заедно, почти едновременно и със
сигурност имат равнопоставена тежест. Отминаха времената, в
които научното изследване, събирателската дейност и реставрацията предхождаха с години създаването на експозиционните продукти. Това не означава, че днес се подценява професионализма на
тези специалисти, а по-скоро, че замисълът и реализирането на една бъдеща експозиция вече отчита и другите аспекти, за да има
синхрон и разбира се – обвързаност и ефективност спрямо очакванията на публиката.
Отминаха и времената, в които експозициите и изложбите се
инициираха предимно спрямо интереса на техните автори. Сега
водещ е интересът на публиката. И отново правя уговорката, че
това не означава профаниране, а актуалност на предлаганото. Означава и включване на така необходимото проучване на социалната
актуалност на тематиката. Означава, че музеите усещат пулса
на времето, правят своите маркетингови проучвания, анализират
очакванията на потребителите си и зачитат дневния ред на обществото и реалното присъствие на културното и природно наследство в този дневен ред. Ако до скоро музеите в България знаеха, че
трябва да са в максимална близост до обективната историческа
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истина, то в началото на ХХІ век музеите искат и се стараят да
бъдат и максимално разбрани и актуални спрямо преобладаващите
нагласи на хората. Да отправят значими послания, да следят дали
и как тези послания стигат до публиката – и какъв е откликът. И
то отклик – не само като информираност и знания, а и като реални поведенчески промени на определени групи посетители. Това
класическо правило на съвременната музеология определено вече се
прилага в повечето музеи на страната и е белег на тяхната еманципираност и професионализъм. Основната цел на повечето музеи
наистина е адекватното пресъздаване на историята през погледа
на съвременния човек. Едва ли ще прозвучи провокативно, ако кажем,
че днес погледът назад е важен, но не по-малко значим е и погледът
напред, както и този днес – тук и сега. Музейните експозиции са
вид интерпретация на историята, но те са и авторска концепция,
базирана на обективните факти, но предлагаща и други гледни точки, допълнителни послания, които имат за цел да преподредят някои
традиционни нагласи, да подбудят ментална и емоционална реакция
и най-вече да предизвикат публиката към собствен размисъл. А той
не може да бъде лишен от доза индивидуалност. Тя също е търсен
ефект – индивидуална трактовка на обективната истина, пречупена през поколенческите и социални феномени. И ако вземем предвид
факта, че освен историческите, в страната има и множество други
музеи – природонаучни, технически, художествени и т.н. – оказва се,
че реконструкцията на историята е възможна и допустима от различни гледни точки – в синхронизиране със съвременността.
А какво е типичното за началото на ХХІ век? Това е забързаният живот с множество акценти и разпределяне на активността
и вниманието на порции, както и навлизането на информационните технологии, които стават незаменима част от ежедневието.
За добро или лошо се учим в движение, работим в движение, мислим
и реагираме светкавично в стотици направления едновременно. И
това е възможно главно поради глобалното навлизане на новите комуникационни технологии. Дори и да не ни харесва, резултатът е
невъзможност за задълбочаване в отделни проблеми, както и сериозна доза повърхностни, но прагматични знания. Едва ли вече някой
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би спорил, че особено младото поколение е оформило „клипов“ тип
на мислене и възприемане. Не твърдя, че това е добрият резултат
от новото време, но е факт. Какво тогава да правят музеите, за
които логиката, обективната и научна истинност, придружена с
доказателственост и нагледност, са основна характеристика на
институцията? Сложен въпрос..., но все пак изискващ отговор. И
този отговор трябва да бъде даден навреме и да бъде методологически правилен.
По моето скромно мнение, верният отговор с оглед на съвременното състояние на българските музеи е съобразяване с възприемането, типично за новите поколения. Т.е. – музеите да използват съвременните средства и канали за информиране и образование и чрез тях
да се опитват да възпитават по-задълбочено мислене. И още нещо –
новите експозиции и изложби би следвало да дават нови знания не само
в спектъра и стилистиката на класическите образователни методи,
но и чрез широката гама на ин/неформални методики от типа – учене
в движение, учене чрез практика, учене чрез забавление, учене чрез
собствена интерпретация и провокация на интелектуалния потенциал, учене чрез мотивация за лична изява, учене във виртуалния свят и
т.н. Защото след 20-годишен преход критичната маса и в сферата на
интерпретация и пресъздаване на културното наследство вече е достатъчно мощна. Публиките наистина очакват да видят музеите като
съвременни и модерни културни институции.
В тази връзка предлагам на Вашето внимание два примера от
дейността на НПТМ, които вероятно ще покажат, че прилагането
на съвременни образователни методики и използването на модерните технологии могат да направят експозициите по-разбираеми,
по-интересни и по-близки до обществеността. Могат да превърнат
историята на обществото и природата интересна днес и да подпомогнат разбирането за нейната значимост и в бъдеще.
Примерите са от участието на НПТМ в два международни проекта през последните 3 години. Основните цели и крайните резултати на тези проекти показват на практика какви са новите
тенденции в създаването на музейни експозиции и изложби и как ги
възприема публиката.
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Ще започна с проект “EASY” – лесен достъп до образование –
учене в движение – по всяко време, на всяко място и за всеки“. Въпреки че звучи твърде общо, истинското съдържание на този проект е
насочено към използване на съвременни ин/неформални образователни методи в некласически образователни институции, каквито са
музеите, архивите, библиотеките и някои от неправителствените
организации по света. Финансиран по програма „Грюндвиг“ – „Учене
през целия живот“, този проект обедини усилията на 10 партньори
от 5 страни – Германия, Финландия, Словения, Турция и България.
Партньорите бяха разделени на 2 групи – 5 университета и 5 публични организации – български музей, словенска градска библиотека,
словенски професионален център, турска женска организация и финландска пожарникарска организация на доброволци. На пръв поглед
пресечна точка между изброените структури не се забелязва. Но
всъщност я има и тя е образователната им активност, независимо
че никоя от изброените институции няма за своя основна задача да
образова.
Какво се получи в края на проект “EASY”? Няма да изброявам
всичко, но ще представя направеното в НПТМ. Екипът на музея заедно със специалисти и от други български институции (музейни
и немузейни) създаде пакет от 15 нови музейно-образователни продукта, които станаха естествено допълнение и вид съпътстващо
тълкуване и презентиране на индустриално-техническото и научно
наследство, представено в постоянната ни експозиция. Използвахме
методиката на ин/неформалната образователна практика. Нямаше
ограничения в подбора на предлаганите теми. Нямаше и ограничения
за вида публика, освен основното – тя да бъде преобладаващо над 18
години, тъй като програма Грюндвиг касае образование за възрастни. Този опит за нас се оказа много полезен. По какъв начин? Нашата
традиционна публика е детска и младежка. Всяка година музеят ни й
предлага нови образователни и демонстрационни програми и броят
на посещенията се увеличава. Но опитът ни с другите възрастови
групи е недостатъчен. Включвайки се в този проект, ние ги привлякохме, знаейки вече какво и как да й предложим. Ако се върнем на
основната тема – за модерното създаване и възприемане на днеш6
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ните експозиции – оказа се, че съпътстващите образователни програми са едно от добрите решения, особено когато няма средства
за обновяване на витрини, за смяна на съдържание и нов дизайн на
пространствата. Какво подготвихме за нашата публика по проект
“EASY”, за да обновим поостарялата си експозиция и да привлечем
нови зрителски аудитории? Без да изброявам всичките 15 нови програми, ще обобщя направленията и резултати.
На първо място поканихме за участие студенти от специалностите КИН – УНИБИТ „Туризъм“ и „Педагогика“ от СУ. На тях предложихме теми, свързани със съвременно тълкуване и прилагане на традициите, народния календар. Научихме ги да разбират символиката на
обредните хлябове и сами да правят такива, да разбират и практикуват днешните празници през призмата на автентичната им поява
и християнска същност. Представихме им нови знания за текстила
около нас и неговото разпознаване и използване в контекста на днешните синтетични и изкуствени материи. Показахме им как сами да
декорират (печатат) текстил чрез техниката на щамповането, да
изработват сувенири и дори как да създават свои авторски облекла
чрез автентични орнаменти и техники за декорация. Чрез личното си
включване и практическо овладяване на някои традиционни практики
и занаяти тези млади хора – според техните думи – научиха повече
за историята на техниката, отколкото от цялата експозиция. Съответно въодушевлението им ги превърна в постоянни наши фенове и в
членове на групата на младите приятели на музея.
Към по-възрастните ни потенциални публики се отнесохме по
друг начин. Разделихме ги на две групи – млади пенсионери и по-възрастни такива. За по-младите, които в България традиционно се
грижат за своите внуци, организирахме обучителни занятия на тема как да забавляват внуците, като едновременно с това ги запознават с първите научни понятия от физиката и химията. Чрез забавни
опити и демонстрации показахме на младите баби и дядовци как да
обясняват някои от основните физически закони и природни явления, а също и как да накарат внуците си да се хранят здравословно чрез разпознаване на химическия състав на някои от основните
храни. Другите проявили интерес възрастни хора привлякохме, като
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им предложихме да ги запознаем с възможностите на днешните български музеи, както и с техните проблеми. Целта беше да привлечем
в тяхно лице бъдещи доброволци (в годината на доброволците), а също да им припомним, че музеите и по света, и в България са широко
отворени за тях и там те могат да почувстват себе си значими,
полезни чрез своите знания и труд и добре дошли в свободното си
време. Крайният резултат беше, че в НПТМ вече много по-често идват хора и над 80-годишна възраст. Някои от тях са наши дарители,
други ползваме като експерти, а трети се считат за наши приятели и помощници. На други пък ние помогнахме, като им показахме как
да оформят собствени сбирки и колекции.
Следващата група обучаващи се в музея бяха младежи от различни категории: студенти, млади специалисти и любители на техниката, които бяха запознати с някои от често тиражираните заблуди в холивудските филми. Въпреки инженерната си грамотност,
групата беше учудена да разбере колко много неверни неща се представят в анимационните филми и в екшъните, които могат да застрашат човешкия живот, ако децата решат да ги повторят. Това
кратко обучение беше много полезно, особено за младите родители.
Друга от програмите по същия проект беше посветена на екологията и по-специално на темата за пестенето и познаването на
съдържанието на водата. Чрез поредица от демонстрации и прости
химически анализи за PH на водата се установи, че някои от широко
потребяваните минерални води могат да бъдат опасни, а начини за
пестене на водата има много и то лесно изпълними. Със сигурност
ефект от наученото имаше, защото мнозина от участниците доведоха и свои приятели за повторение на същото занятие.
Една от най-интересните групи, участващи в нашите неформални образователни програми по проект “EASY”, бяха тийнейджърите. С помощта на гост лектор – токсиколог от Пирогов, се направиха демонстрации на химическия състав на най-популярните
наркотици, ефектите върху организма след тяхната употреба, както и начините за разпознаване на употребяващите – според видими
техни състояния или белези. Темата всъщност беше избрана като
практически полезна и социално значима и основаваща се на едно от
8
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направленията, представяно в нашия музей – химията във връзка и с
международната година на химията – 2011 г.)
В рамките на новите си образователни програми по проект
“EASY” не пропуснахме и традиционната си детска публика, като
й подготвихме практическо занятие в текстилната лаборатория
в нашия филиал – музей на текстилната индустрия – Сливен. А за
смесена аудитория от хора на средна възраст съвместно с Националната мрежа за бизнес развитие осъществихме практическо обучение за стартиращ бизнес, в което представихме използването на
старите лесни методи за бързо смятане, както и други атрактивни
експонати от близкото минало, създадени за отчитане на работното време и вложения труд.
Посочените занятия по проекта всъщност допринесоха за няколко неща. На първо място – за по-лесно разбиране на природните
науки, а също и на историята на техниката и индустрията, представени в нашата постоянна експозиция. Позитивен резултат беше
и придобиването на спомен и опитност – чрез докосване, работа
с ръце, лично творчество и т.н. Другият още по-важен резултат
беше разбиране смисъла на съществуването на музеите и техните
експозиции. Считаме това за едно от най-важните ни постижения.
Ако в България последните години не бяха отделили публиката от
музеите по обективни финансови и други причини, може би това нямаше да бъде толкова значим резултат. Но при наличната ситуация, на практика основното, което българските музеи правят през
последните няколко десетилетия, е да убеждават публиката си за
важността на културното и природно наследство и да създават
„съвременна музейна култура“. В този смисъл едно от измеренията
за добри постижения при изграждане но съвременните експозиции в
българската музейна мрежа е те да преодоляват дистанцията между минало и настояще и да представят историята чрез логичното
й преливане в съвременността. Начинът това да се случи успешно
е като се премине през попълване на знанията, които са ни нужни в
ежедневието, но не се учат в училище и в университета.
Има още един важен фактор, който не може да се пренебрегва,
ако искаме професионално да изготвим експозиции на нова концепту9
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ална база или да актуализираме наличните такива. И това е използването на новите технологии. В тази връзка бих посочила примери
от друг наскоро завършващ проект на НПТМ. Проектът се нарича
„МаХ – максимален достъп и включване на публиката в работата на
музеите“. От заглавието не се разбира веднага каква е основната
идея, но става дума за съвременни форми на музейна комуникацията
– между наследството и публиката, между професионалистите и
публиката – чрез и в името на наследството, но и между различните
публики от музеите по света.
Максимално ефективната комуникация е принцип в музеологията. Но е важно комуникативният подход да се прилага разпознаваемо за широката публика в музейните експозиции и изложби. Тук
помощта на новите технологии е незаменима.
Споменатият проект “МаХ” има за свой краен продукт компютърна комуникационна установка, която да обслужва всички гореизброени форми на комуникация в музейна среда. Продуктът се нарича Европейски кът и се състои от три тъчскрийн екрана, които
работят едновременно в различни направления. Централният екран,
който има сериозни размери, представя голям набор от информация, разпределена на експозиции и галерии, в които партньорите по
проекта виртуално показват своите музейни продукти и програми.
Чрез снимки и текст дигиталните варианти на музейните продукти
могат да демонстрират не само извършеното по проекта, но и цялостната дейност на партньорите.
Вторият екран представлява арт канал, на който качената информация са авторски клипове и филми с художествено съдържание по темите на музейните експозиции или анонси за предстоящи
инициативи, партньорски или гостуващи изложби и/или програми и
много друга информация. Кратките видеоматериали могат да се
публикуват само за България, за партньорите, за Европа или в някоя
от социалните мрежи според намерението на авторите или техния
обсег и характер.
На практика този компютър може да представлява и дигитален
видеоархив, който да се съхранява или да се публикува в избрано време и за избрана публика.
10
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Третият монитор има още по-важна функция – нарича се guest
book или книга за гости. Всъщност идеята е да се документира
мнението на публиката както за постоянната експозиция и временните изложби във всеки музей от мрежата, така и мнението на
посетителите за дигиталното съдържание. Мненията могат да се
записват посредством уеб камера и гласово съобщение. Това е лесно и бързо средство за осъществяване на обратна връзка, а също за
провеждане на маркетингови проучвания относно бъдещи изложби,
инициативи и музейни образователни продукти. По този начин участието на публиката в музейната работа наистина се осъществява постоянно и активно. Комуникационната системата, наречена
Европейски (музеен) кът, има още много възможности в подкрепа
на координираните действия за опазване, осмисляне и презентиране
на наследството. Той предоставя още възможности за реклама, за
презентиране на вече закрити изложби или представяне на колекции,
които поради липса на място не са изложени в експозицията.
След изтичане на първите няколко месеца от пускане на системата в действие и свободен достъп на публиката до нея предстои
обобщаване на обратната информация, а наличното съдържание може да се обогатява или сменя постоянно. То може да бъде обменяно
между досегашните партньори по проекта, а също и да се използва
за различни цели при спазване законите на авторското право. Предполага се, че мрежата от европейски кътове ще се разраства в
близките години, защото тя дава богати възможности за обмен не
само на информация, но и за професионален обмен между куратори
и други музейни специалисти – за подготовка на съвместни дигитални изложби или за други проекти и презентации пред публиките.
Общуването между публиките в различните музеи от различните
държави е следваща стъпка, за която системата ще бъде обогатена със съответните параметри.
Резултатите от двата горепосочени проекта показват, че и в
България вече се използват съвременните методики и средства за
музейно претворяване и ново концепиране на наследството. Независимо дали то е материално или не, дали касае личния или обществен живот – чрез новите технологии това наследство става много
11
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по-достъпно за публиката за информационни, образователни или изследователски цели. Има и още един значим факт, който не бива да
пропускаме в тази връзка, а именно, че чрез използването на новите
технологии – без много средства, музеите могат да бъдат ценни
донори на информация за обществото. Поднесена в съответния дигитален вид, тя може да стига по-лесно до медиите, до библиотеките, архивите, другите ползватели, а и да се ползва като архив за
историята на самите музеи. Защото старата приказка, че шивачът
ходи гол, а обущарят – бос, се отнася и за музеите. Те пазят наследството на нацията и нейната история, но с малки изключения – не
пазят в цялост и не документират своята история.
В заключение бих казала, че съдейки от опита на НПТМ, както и
от този на другите български музеи през последното десетилетие,
за мен е съвършено ясно, че музейната интерпретация на историята,
на материалното и нематериално наследството, както и на природното и научно такова в България вече е на съвременно ниво. Може
би не навсякъде – по-обективни причини, но като цяло българската
музеологична мисъл и практика с нищо не отстъпва на европейската
тенденция. А в някои отношения – имам предвид като иновативни
идеи – дори е надраснала общия модел. Музеите работим в съзвучие и
със социума, и с бизнеса и нашите проекти са многоаспектни. В тях
отправната точка през последните години винаги е публиката и общественозначимите послания, които стигат до нея разбираемо. И те
водят до промени на концептуално ниво, на поведенческо ниво и на ниво сериозен интерес към върховите човешки постижения. Последната
европейска нощ на музеите на 14 май 2011 г. го доказа убедително.
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НАЦИОНАЛНИЯТ МУЗЕЕН ФОНД И ЕВРОПЕАНА:
БЪЛГАРСКИ ДИГИТАЛНИ ЕКСПОЗИЦИИ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО
ПРОСТРАНСТВО. НАЦИОНАЛНИЯТ МУЗЕЕН ФОНД1
Проф. дин Вера Бонева
Идеята за конципиране и конструиране на общонационален
регистър на музейните ценности с най-висока културна и научна
стойност е продуктивен израз на основателната теза за обективно съществуваща йерархия по критерий значимост на веществе2
ните паметници от миналото, съхранявани в българските музеи .
Аналогичен разграничителен модел е приложен при недвижимите културни ценности, разделени от действащото законодателство на
четири категории – паметници от световно, национално, местно и
ансамблово значение. Систематизирането на движимите културни
ценности с уникален характер и с най-висока естетическа, изследователска и обществена стойност в един общ информационен фонд
би увеличило многократно възможностите за анализ, оценка и популяризиране на споменатия сегмент от българското историческо и
художествено наследство.
Действащото в Република България законодателство императивно повелява да се създаде Национален музеен фонд, включващ
всички движими културни ценности, идентифицирани като национално богатство. Категорията национално богатство е дефинирана подробно и относително коректно в чл. 54 на Закона за културното наследство (ЗКН), като е предвидено подобен статус да получат
всички отговарящи на разписаните критерии предмети, съхранявани
в общинските и държавни музеи и/или в колекциите на частни структури – физически и юридически лица. Предвидено е също в Регистъра на движимите културни ценности, който ще се поддържа от Министерството на културата, да се впишат всички паметници, идентифицирани като национално богатство. Така Националният музеен
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фонд ще се конструира като абстрактна, но обозрима и обособима
част от Регистъра на музейните ценности, съхранявани и описани в
основните фондове на българските музейни институции.
По всичко личи, че концепцията за създаване и поддържане на
Националния музеен фонд e логична, продуктивна и сполучливо развита в действащото законодателство. Още повече, че тя има своя
интересна и показателна предистория, положена в пределите на
предходния половин век. Позволявам си да проследя накратко основните етапи в развоя на тази идея не толкова в сянката на социалната критика спрямо неуспелите да я реализират управленци и
специалисти, колкото в светлината на убеждението ми за нейната
свръхполезност в съвременната институционална и културна среда,
както и в контекста на перспективата за пълноценното българско
присъствие в общоевропейската дигитална библиотека Европеана.
Нормативното дефиниране на идеята за идентифициране и регистриране на най-ценните музейни предмети е осъществено за
пръв път през 1958 г. в хода на една от най-решителните реформи
в правната рамка и институционалната среда на музейното дело в
България от ХХ век. В два поредни акта – Постановление на Минис3
терски съвет от 5 август 1958 г. и Инструкция на Министерство4
то на просветата и културата от 18 ноември 1958 г. е утвърден
обновен модел за управление на музейните структури, подвластен
както на официалната комунистическа идеология, така и на специалния политически акцент върху издирването, опазването и популяризирането ценностите на миналото чрез системата на държавните музеи, музейни сбирки и художествени галерии. Детайлно
формулираните в двата акта административни правила и бюрократични процедури се оказват ефективни и жизнеспособни до степен,
при която основни елементи на фондовата работа в музеите и към
настоящия момент се реализират по утвърдения в края на 50-те
5
години управленски стереотип .
Инструкцията за държавна регистрация на музейните фондове от 1958 г. въвежда категорията Държавен музеен фонд, в който
се включват „материалите от основния фонд на музеите, имащи
голямо научно значение, висока художествена или материална стой18
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ност“ . Комплектуването на този фонд се извършва в специализирания отдел на Министерството на просветата и културата върху основата на списъци, представени от директорите на всички
музеи и художествени галерии в страната. Предметите, включени
в Държавния музеен фонд, остават в експозициите и фондохранилищата на съответната институция, но се сигнират с допълнителни
идентификационни кодове и подлежат на специално обгрижване, вкл.
приоритетна консервация и реставрация. При все че в някои музеи
са предприети мерки по съставяне на списъци с предмети, подлежащи да бъдат включени в Държавния музеен фонд, до приемането на
Закона за паметниците на културата и музеите през 1969 г. създаването на въпросната представителна общонационална колекция си
остава имагинерен елемент от пожелателната културна политика
на комунистическата власт.
В първоначалния текст на Закона за паметниците на културата
и музеите (ЗПКМ), публикуван на 11 април 1969 г., е въведена обща
категоризация на движимите и недвижимите елементи на културното наследство, предполагаща разделянето на паметниците на четири групи, притежаващи съответно световно, национално, местно
7
или информативно значение („паметници за сведение“) . Първата ко8
рекция на ЗПКМ, осъществена през 1973 г. , изважда от обхвата на
споменатата класификация музейните ценности, за които е върнат
наложеният в края на 50-те години модел на отчитане и систематизиране. По този модел веществените паметници с музейна стойност се вписват в основния фонд на съответния музей, а притежаващите най-високо естетическо и научно значение подлежат на
вторична регистрация като национални ценности. Описаният модел
е закрепен законодателно в Наредбата за отчитане и опазване на
9
движимите паметници на културата (НООДПК) , влязла в сила на 1
януари 1974 г. и отменила Инструкцията за държавна регистрация
на музейните фондове от 1958 г. Текстовете в чл. 26, 27, 28, 29 и 30
от споменатата Наредба регулират статута на Държавния музеен
фонд, като посочват принципите на комплектуването му и правилата за обгрижване и регистриране на включените в него паметници.
Режимът за тяхното опазване е по-строг от този за предметите
19
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в другите части на музейните фондове. Не са предвидени промени на местонахождението им – те си остават в институциите, в
чиито основни фондове са вписани. Не е променена съществено и
дефиницията на предметите, подлежащи на приобщаване към Държавния музеен фонд. В чл. 26 на НООДПК е формулирано правилото,
че специален статут на общодържавна ценност получават „музейните предмети от основния фонд на музеите и на художествените
галерии, които имат голямо научно и историческо значение, високохудожествена или материална стойност“. Комплектуването на Държавния музеен фонд е вменено като функция на най-висщестоящия
принципал на музейната дейност тогава – Комитета за култура.
Въпреки ясните формулировки и императивните постановления
на ЗПКМ и на НООДПК, до края на епохата на държавния социализъм
Държавният музеен фонд не се създава като фактическа реалност.
Частичните инициативи в тази област на музеи и отделни екипи на
централните ведомства, отговарящи за културата в страната, се
свеждат до съставяне на списъци с отделни паметници и до тяхното обвързване със съответни популяризаторски и изследователски прояви. Същинската идея на законодателя за конструиране на
обозрима база данни с най-ценните артефакти, принадлежащи към
българския културен контекст, остава нереализирана. Описаното
положение се запазва непроменено и до настоящия момент, като
междувременно в законодателството, отнасящо се до културно-историческото наследство, настъпиха съществени промени, свързани
най-вече със структурата и управлението на музейните дейности
и с либерализиране възможностите за частна инициатива и в тази
деликатна зона с откроим обществен приоритет.
От 1 януари 2005 г. влиза в сила законодателен текст, според
който движимите паметници, влизащи в категорията национално бо10
гатство , се включват в Национален музеен фонд. В чл. 26 от ЗПКМ е
записано, че „статутът на Фонда се определя от министъра на културата, а регистърът му се води от Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства“. Същественото в случая е, че за пръв
път в съвременната история на България концепцията за създаване и
поддържане национален регистър на художествени и музейни ценнос20
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ти с характер на уникати и щедьоври е обект на регулиране от закон,
а не от подзаконов нормативен акт. Това обстоятелство по(дс)казва,
че управленският елит има съзнание за постъпателно нарастващата
роля на културното наследство в системите, поддържащи устойчивостта на обществените отношения. При все това до отмяната на
ЗПКМ през 2009 г. не са предприети реални стъпки за нормативно
регламентиране и фактическо конструиране на Националния музеен
фонд и на свързания с него регистър на паметниците на културата,
представляващи национално богатство.
Актуалната регламентация на Националния музеен фонд е реализирана чрез утвърдените по съответния ред през 2009 г. Закон
за културното наследство (ЗКН), Наредба за реда за извършване на
идентификация и водене Регистъра на движими културни ценности и
Наредба за формиране и управление на музейните фондове. Обстоятелствената формулировка на критериите за идентифициране на културните ценности като национално богатство (чл. 54 от ЗКН) предпоставя прецизиране на подхода и прагматизиране на процедурите
в тази област – както по отношение регистрираните в основните
фондове на музейните институции предмети, така и по отнощение на
артефактите от публичните и частни колекции, подлежащи на бъдеща идентификация и инвентаризация. Законът съдържа цяла поредица
от разпоредби, отнасящи се до опазването на веществените паметници от споменатия кръг, като неколкократно се откроява фактът,
че културните ценности, представляващи национално богатство, се
регистрират в Националния музеен фонд. Общата рамка за създаването и поддържането на Фонда е очертана в чл. 3 на Наредбата за
формиране и управление на музейните фондове, където изрично е посочено, че статут на национално богатство придобиват предмети,
които при идентификацията са получили оценка, че съответстват
на съответните критерии – както от музейните експертни комисии,
така и от Специализирания експертен съвет към министъра на културата, отговарящ за категоризацията на паметниците с висока художествена и историческа стойност. Отговорността за своевременно
вписване на културните ценности национално богатство в Регистъра
на движимите ценности е поделена между министъра на културата
21
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и директора на музея, в чийто фонд се съхранява съответният артефакт. Процедурите и отговорностите, както и обстоятелствата,
подлежащи на вписване, са регламентирани в Наредбата, отнасяща
се до идентификацията на културните ценности и до Регистъра на
движимите културни ценности, утвърдена на 3 декември 2009 г.
По всичко личи, че волята на законодателя за създаване и поддържане на Национален музеен фонд е отложена в сполучливи и хармонични правни разпореждания. Тези разпореждания обаче предполагат да
бъдат подготвени и утвърдени още няколко подзаконови нормативни
акта, в които да се детайлизират процедурите и критериите, свързани с управленските инициативи по отношение културните ценности
национално богатство. В обозримо бъдеще би трябвало да се поставят основите на Регистъра на движимите културни ценности, в който да започне поетапно вписване на всички ценности от основните
11
фондове на българските музеи и галерии . При наличието на над 4
млн. предмети в основните фондове и при липсата на единен софтуер
за дигитализиране информационните ресурси на музеите проектът
за създаване на Регистъра на движимите културни ценности към настоящия момент изглежда труден и в известна степен необхватен.
Въпреки това законът подлежи на спазване и в кратък срок би трябвало да се потърсят първите административно-управленски решения по
конструиране на Националния музеен фонд и по полагане информацията
за българските музейни ценности в обща мрежа. Възможностите за
поредно отлагане на един приоритетен културен проект с половинвековна история вече са изчерпани, а перспективите за успоредяване на
инициативите от споменатия кръг с разрастването на дигиталния
портал за култура Европеана биха могли да разкрият нови хоризонти
за креативно систематизиране и експониране на най-ярките образци
на българската художествена и културно-историческа традиция.
БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕЙНИ ЦЕННОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ
ДИГИТАЛЕН РЕНЕСАНС
Чл. 33 на Закона за културното наследство има следното съдържание: „Министерството на културата изгражда и развива национална музейна информационно-комуникационна система. Функционира22
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нето на системата се осъществява по ред, определен с наредба на
министъра на културата.“ Общият модел на тази система е очертан в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. Поради факта,
че музейната информационна система и Регистърът на движимите
културни ценности са все още в пожелателната част на действащото законодателство, измествам посоката на съжденията си от
нормативния към приложния модус. В контекста на представените
до тук обстоятелства и използвайки терминологията, лансирана в
доклада на „Комитета на Мъдреците“, си позволявам да допусна, че
по отношение на музейната дейност на общодържавно равнище все
още властва Дигиталното Средновековие. Малко по-различно е положението във водещите музейни институции, част от които успешно
усвояват идеологемите и решително пресрещат практическите предизвикателства на Дигиталния Ренесанс.
При все че не разполагам с изчерпателна и официална информация за визирания процес, имам достатъчно основания да твърдя, че
дигитализацията на предметите от основните фондове на редица
български национални, регионални, общински и ведомствени музеи се
осъществява с относително високи темпове и при съблюдаване на
добри качествени параметри. Сред „отличниците“ в тази дейност
се открояват Националният военноисторически музей, Националният исторически музей, Националният музей на образованието –
Габрово, Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян,
Регионалният исторически музей – Варна, Регионалният археологически музей – Пловдив, Регионалният исторически музей – Пловдив,
Регионалният исторически музей – Велико Търново, Регионалният
исторически музей „Академик Йордан Иванов“ – Кюстендил, Историческият музей – Панагюрище, Историческият музей – Попово, Историческият музей „Алеко Константинов“ – Свищов и др. Тук обаче
трябва да отчетем обстоятелството, че дори и при непостигнатата от никоя институция в момента сто процента дигитализация
на артефактите от основен фонд, възможността за прехвърляне
на данните от създадената във всеки конкретен музей база данни в бъдещия общодържавен Регистър на движимите културни ценности е силно проблематична. Причината за тази неблагоприятна
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перспектива е общоизвестна – липсата на единен музеен софтуер. Без да съм експерт в областта на информационните технологии, обвързвам това положение с евентуална бъдеща необходимост
от дублиране на част от операциите, свързани със създаването и
структурирането на дигитално съдържание в музеите, които работят активно в тази насока. В този смисъл, колкото по-скоро бъде
решен проблемът с разработването, утвърждаването и инсталирането на единен музеен софтуер, толкова по-икономичен ще се окаже
предстоящият процес на постулираната от Закона за културното
наследство пълна дигитализация на предметите от основните фондове на музеите и полагането на съществени метаданни за всеки
обект от споменатия кръг в националния регистър.
Отчитайки спецификата на музейните институции, трябва да
имаме предвид, че дигитализацията на техните ресурси е комплексна задача – както от техническа, така и от съдържателна гледна
точка. На преден план се открояват и някои чисто управленски казуси, свързани с кадрово и логистично подсигуряване на дейностите
във всички музеи в страната – от най-малките профилирани или
общински до разполагащите с многоброен персонал и добра материална база регионални и национални. Не са без значение и професионалните компетенции на специалистите, които трябва умело да
селектират подлежащите на дигитализация компоненти на музейните фондове, архиви и библиотеки от обектите, които ще останат встрани от тази процедура.
В хода на споменатите инициативи и в логиката на структурата и съдържанието на общоевропейския портал за култура Европеана биха могли да бъдат обособени над десет типа музейни ресурси,
които са потенциални обекти на дигитализация – пълна и/или репрезентативна – веществени паметници, ръкописи и печатни материали от основните и обменни фондове, снимки и фото негативи, произведения на изобразителното изкуство, звукозаписи и филми, издания
на музеи и редки книги от музейните библиотеки, части от научния
архив и от текущата административна документация, метаданни
и рекламни материали. Разнородният характер на предметите и документите, принадлежащи към изброените групи, е предпоставка за
24
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поява на допълнителни трудности от техническо и организационно
естество, които ще се възправят пред специалистите. Специфична
концентрация на усилия и дейности изискват веществените паметници, чиято дигитална визуализация в двуизмерен формат в повечето случаи е същинско творческо предизвикателство.
Макар и в не толкова неотложен порядък, дигиталното заснемане
на по-представителните и атрактивни музейни сгради и експозиции
също предстои да влезе в дневния ред на дейностите, свързани с представянето на българското културно наследство в Глобалната мрежа.
Възможностите за виртуални разходки в част от музейните зали са
ключов начин за привличане интереса на публиките към музеите и музейните ценности. По отношение на архитектурните обекти, съставляващи част от българската музейна система, приоритетно във виртуалното пространство би трябвало да намерят място сградите и
съоръженията, обявени за част от световното културно наследство,
както и архитектурните комплекси, съхранили духа и веществения образ на отделни епохи от еволюцията на общностите, обитавали българската етническа територия. Не подлежи на съмнение и фактът, че
някои от построените през последния половин век специално за музеи
сгради също са носители на много от особеностите на специфичния
съвременен български градски пейзаж. С оглед на откроеното обстоятелство, тяхното по-широкомерно присъствие в Интернет би могло да допринесе за обогатяване положителните визии за културните
традиции и урбанистичния ландшафт на страната сред разнородни
таргетни групи, посещаващи съответните сайтове и портали.
НАЦИОНАЛНИЯТ МУЗЕЕН ФОНД И ЕВРОПЕАНА
Публикуваният през декември 2010 г. доклад за стратегията
за развитие на съдържанието на Европеана (Europeana Content
Development Strategy) показва ясно, че присъствието на дигитални
обекти от България (текстови, изобразителни, звукови и видео) в
общоевропейския портал за култура е повече от символично. Слабо
е представен и българският език в сегмента на метаданните и
на другите текстови компоненти на Европеана. Констатираната
неотложна необходимост за регулиране на този дисбаланс би
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могла успешно да се успореди с инициативите по създаване
информационната система на българските музеи и по цифровизиране
на движимите културни ценности, които ще бъдат идентифицирани
като национално богатство и ще попълнят Националния музеен
фонд. Този подход би бил полезен и с оглед предприемане решителни
български стъпки по реализиране предложението на „Комитета
на Мъдреците“, формулирано в доклада „Новият Ренесанс“, всички
шедьоври на страните членки, които са публично достояние, да
присъстват в Европеана до 2016 г.
Няма съмнение, че предстоящите основни стъпки по конструиране на Националния музеен фонд получават силен тласък от обновената и обновяваща се българска и европейска законова рамка.
Осъществяването им обаче трябва да става при отчитане на заложените в стратегическия план за развитието на Европеана приоритети и подходи. Последното обстоятелство е необходимо и полезно
поради липсата на национална стратегия за развитието на политиките в областта на културното наследство – поне към настоящия
момент. В конкретния случай от особено значение е ясно формулираният в доклада „Новият Ренесанс“ принцип за главната отговорност на публичния сектор по съхраняване на културното наследство
и по популяризирането му чрез съвременните дигитални технологии.
Този принцип, както е известно, е основополагащ в действащото
българско законодателство и в институционалната среда, свързана
с обгрижването на културните ценности. Постановката, че всички
паметници на културното наследство са обществено достояние,
е присъствала и присъства неизменно в устройствените актове,
12
свързани с управлението на сектора през последните сто години .
Тя се е превърнала във властен императив на българските политики
в споменатата област и с оглед на това препоръките на „Комитета
на Мъдреците“ за водещата роля на публичните институции за обгрижване и популяризиране на европейското културно наследство са
адекватни и приложими в националното ни публично пространство.
Практическият ми музеен опит, както и продължителните ми
наблюдения върху модела на функциониране на българските музеи
ми дават основание да допусна, че първият тласък по формиране на
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Националния музеен фонд трябва да дойде от страна на Министерството на културата, което носи основната отговорност по подготовката на съответните административни актове и по създаване
на предпоставки за утвърждаване на единни критерии за идентифициране на отделни музейни ценности и музейни колекции като национално богатство. При разработването на тези критерии е необходимо да се вземат предвид не само естетическите качества и научната значимост на обектите, но и потенциалът им да експонират
българската културна традиция по атрактивен и привлекателен за
музейните публики начин.
Не е без значение и инициативността на експертите от всичките над 200 български музея, познаващи най-добре фондовата наличност на институциите, в които работят. По мое мнение именно
върху тези експерти лежи най-голямата отговорност за подреждането на паметниците, за които отговарят, в йерархическите нива
на националната и общоевропейска значимост. Подготовката на
списъци с предмети, които подлежи да получат статут на национално богатство, би могла да протича успоредно с разработването на
съответните национални критерии. Така приложната и абстрактната страна на музейната дейност ще се (пре)срещнат в деликатната зона на високите културни реалии и взаимно ще си съдействат
за превръщане в реалност на стоящата половин век на дневен ред
задача по идентифициране и регистриране шедьоврите на националната ни художествена и обществена традиция.
Поради очевидното изоставане на България в областта на
дигиталното заснемане и експониране на музейни ценности, началните дейности за комплектуване на Националния музеен фонд
неминуемо ще съвпаднат с активизирането на инициативите по
обогатяване българското съдържание на Европеана. Не е невъзможно дори и част от веществените паметници, за които съществува единодушно мнение на експерти и публики, че представляват музейни шедьоври, да бъдат приоритетно дигитализирани
и включени в Европеана преди формалното им сдобиване със статут на национално богатство. Така разширяващите се български
топоси в Европеана ще се превърнат в допълнителен елемент от
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политиките по селектиране на музейни образци за включването
им в базата данни с най-високостойностните компоненти на културното ни наследство.
Логиката на очертаните процеси предполага ускореното решаване на софтуерните проблеми, стоящи пред българската музейна колегия – не само с оглед създаването на Националния музеен фонд, но и във връзка с прилагането на законовата норма за
поддържане на Регистър на движимите паметници на културата.
И в тази област докладът „Новият Ренесанс“ е добра теоретична основа за неотложните действия в споменатите насоки. Той
изрично препоръчва през следващите няколко години в Европеана
да се интегрира платформа с приложен софтуер, чрез която основните дейности, свързани с цифровизирането и съхраняването
на европейското културно наследство, да се свържат към сайта.
Няма съмнение, че приложният софтуер на Европеана би бил полезна основа за постигане дълго търсеното единение на българските
специалисти и институции около нетърпящия отлагане проблем
за единен софтуер на българските музеи и галерии. При решаването на този проблем към досегашните технически и организационни подходи трябва да се добавят и императивите на Стратегическия план за развитието на Европеана в периода 2011–2015 г.
Ясно залегналите в Плана принципи за облекчаване достъпа до дигитализираните културни ценности, за преодоляване на съществуващите дисбаланси в съдържанието и структурата на портала,
за национално ниво на селектиране на дигитализираните обекти,
които подлежи да се включат в Европеана, създават съществени
пресечни зони между инициативите по конструиране на Националния музеен фонд и дейностите по цифровизиране на културното
ни наследство. Убедена съм, че в тези пресечни зони в непосредствено бъдеще ще се продуцират първите реални стъпки за идентифициране на българските шедьоври според правилата на Закона
за културното наследство и за агрегиране на техните дигитални
изображения и метаданни към утвърждаващия се като общоевропейско хранилище за цифровизирана културна продукция официален
Интернет портал Европеана.
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БЕЛЕЖКИ
1

Текстът представлява разширен вариант на доклад, представен на Международната конференция „Българският прочит
на докладите „Новият Ренесанс“ на Комитета на мъдреците
и „Стратегическия план за Европеана 2011–2015“, проведена в
Европейския парламент в Брюксел на 29 март 2011. Материалите от конференцията не са публикувани в самостоятелен
сборник.
2
В този текст терминът музей е използван в най-широкия
му смисъл, дефиниран в Устава на Международната организация
на музеите ИКОМ/ICOM (International Council of Museums) и действащото българско законодателство. Визират се както музеите
в тесен смисъл, така и художествените галерии. В обхвата на
понятието се включват както държавните, така и недържавни
институции от споменатия кръг. Вж. Key Concepts of Museology.
Edited by André Desvallées and François Mairesse. Paris: Armand Colin,
2010. // <http://icom.museum/> <20.03.2011>.
3
Постановление №165 на Министерския съвет от 5 август
1958 г. за опазване паметниците на културата и развитието на
музейното дело у нас. – Известия на Президиума на Народното
събрание [Държавен вестник], бр. 68 от 26 август 1958, с. 1–2.
4
Инструкция за държавна регистрация на музейните фондове. – Известия на Президиума на Народното събрание [Държавен
вестник], бр. 92 от 18 ноември 1958, с. 1–5.
5
До този извод достигнах, сравнявайки текста на Инструкцията за държавна регистрация на музейните фондове от 1958 г.
и действащата Наредба за формиране и управление на музейните
фондове, утвърдена на 11 декември 2009 г. Той е резултат и от
преките ми наблюдения върху фондовата работа на част от съ-
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временните български музеи, както и от общуването ми с действащи музейни специалисти в страната.
6
Пак там, с. 5.
7
Държавен вестник, бр. 29 от 11 април 1969, с. 1–3.
8
Държавен вестник, бр. 29 от 10 април 1973, с. 2.
9
Наредбата за отчитане и опазване на движимите паметници на културата не е публикувана в Държавен вестник. Тя е акт с
относително дълъг период на действие – от 1 януари 1974 г. до 11
декември 2009 г., като през целия този период не е била променяна
и допълвана, независимо от радикалните и многократни промени на
Закона за културното наследство. Доскоро текстът беше достъпен
в Интернет сайта на Министерство на културата, но след като
въпросната Наредба беше отменена, възможностите за електронен
достъп до съдържанието й намаляха. Към момента на завършването
на този текст Наредбата за отчитане и опазване на движимите
паметници на културата от 1974 г. е базирана само на едно от познатите ми места в Глобалната мрежа – сайт на археолози любители. // <http://imperio.dir.bg/> <20.03.2011>. Категорично съм убедена,
че този документ заема важно място в историята на музейното
дело в България и независимо че не е актуален, трябва да влезе в
официалните електронни бази данни, свързани с управлението на
музейната система в страната.
10
Въвеждането на категорията паметници, представляващи
национално богатство, облекчава работата на специалистите при
йерархизирането на музейните ценности. Легалната дефиниция на
въпросната категория е добавена в §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКМ при промяната, влязла в сила от 1 януари 2005 г. Тази дефиниция е много близка до аналогични текстове от предходни
актове, уреждащи визираната материя: „По смисъла на този закон
движими паметници на културата – национално богатство, са движимите паметници на културата, които са с най-голяма научна и
културна стойност и представляват значителен интерес за националното наследство от историческа, художествена или археологическа гледна точка.“ Очевидната приемственост в дефинирането на критериите, по които се открояват музейните ценности с
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най-висока значимост, е добър знак за яснота на управляващите и
на колегията относно методиката за създаване на национална база
данни за уникатите и шедьоврите на българската художествена и
историческа традиция. Консенсусът по теоретичната страна на
проблема, обаче, през последния половин век очевидно не се е превърнал в предпоставка за създаването на общонационално депо с данни
за споменатата група паметници. По всичко личи, че тласъкът за
практическата реализация на този проект трябва да се даде от
целенасочени и амбициозни управленски инициативи, чрез които да
се създаде мотивация на музейните специалисти да идентифицират
и регистрират по единен модел всички движими културни ценности,
представляващи национално богатство, включени във фондовете на
музейните институции в страната.
11
Описват в седем регистъра културно-историческото ни наследство. – Интервю на заместник-министъра на културата д-р Тодор Чобанов пред Дарик радио (25 ноември 2009). // <http://dariknews.
bg> <20.03.2011>
12
Споменатата презумпция е лансирана еднозначно още в Закона за старините на Царство България, приет през 1911 г. Както
в мотивите към този сполучлив и работещ акт, така и в основния
му текст е строго подчертано, че движимите и недвижими старини
(тогавашен термин за културните ценности) се намират под протектората на държавата, независимо от това чия собственост са.
Вж. пълните текстове с мотивите, проекта и окончателния текст
на Закона за старините от 1911 г. в: Архив на Министерството на
народното просвещение, Официален дял, г. ІІ, 1910, кн. 4, 126–144;
Държавен вестник, бр. 37 от 18 февруари 1911.
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УНИКАЛНИЯТ ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН
НА ГЕН. О.З. В. Н. СМЕРДОВ
Жанет Митева
Кратки биографични сведения за ген. о.з. Владимир Николаевич Смердов. Роден на 6 октомври 1870 г. в град Ефремов, Тулска
област. Произхожда от семейство на потомствени дворяни. Учи в
родния си град, а през 1889 постъпва в Александровското военно
училище „в ротата на Негово Величество“. Произведен за офицер
през 1891. Командирован в Москва за коронацията на император Николай ІІ и назначен за адютант на Първи батальон (1898). Заема
различни адютантски длъжности. Оженва се за Татяна Дмитриевна
Кожухова, дъщеря на ген. Д. Д. Кожухов. Имат една дъщеря. Автор
на Сборник с биографии на бившите юнкери и кадети от Александровското военно училище. Активно работи в Императорското руско военноисторическо общество. Бил е председател на Първия конгрес
на уредниците на полковите музеи (Москва, 1913). Участва в Първата световна война, като заема различни постове, включително
командир на полк и началник щаб. Генерал-майор от 1917. Участва в
Белоемигрантското движение в Южна Русия. Емигрира в България,
вероятно с войските на барон Врангел (1921). Завежда Русский дом
във Варна (1922). Досега не е правено специално проучване за живота на ген. Смердов в България. Не е известно какво се случва със
семейството му, с него самия, кога умира.
От българските историци за него споменава музеологът Симеон Недков, който посочва, че участва в събирането, обработването
1
и организирането на Главния военноисторически музей в София .
Людмил Спасов допринася за изясняване на отделни факти от
живота му в периода на Русский дом – Варна, когато генералът се
противопоставя на Съветската червенокръстка комисия (СЧК) и
2
Съюза за завръщане в родината (Совнарод) .
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Вероятно при новата политическа конюнктура в България след 9
септември 1944 г. ген. Смердов (жив или вече починал, това не ни е
известно), е бил заклеймен като антиболшевик с реакционни възгледи.
При настоящето проучване за него бе открита оскъдна инфор3
мация в интернет .
Генерал о.з. Смердов е от онова поколение руски военни специалисти, което емигрира в България след Октомврийската революция
и предоставя своя професионален опит и знания на страната ни.
През 30-те години на ХХ век той е ангажиран, както проличава от
публикации в периодичния печат, методически да ръководи уреждането на Главния военноисторически музей в София. По този повод
написва няколко статии, посветени на военната музейна наука и
4
практика, публикувани във Военно-исторически сборник .
Сега, 75 години по-късно, прелиствайки тези страници, ние се
докосваме до важни детайли от творческия процес и сложните пътища на музейното съграждане. Разбираме нещо повече и за самия
автор, който говори за тогавашните достижения на историческата
наука, за основните тенденции в научното дирене и за градежите,
върху които стъпва всяка музейна структура. Благодарение на тези
статии се запознаваме в детайли с един препоръчителен експозиционен план, с актуални теми от музейното ежедневие – начини на
подреждане, събирателска и проучвателска дейност, въпроси за подразделенията на Главния военноисторически музей и неговите взаимоотношения с Генералния щаб на армията, с полковите музеи и пр.
С една дума, ако се вгледаме с достатъчно проникновение в написаното, бихме разбрали много повече за общественополитическата
и културна наша действителност в периода между двете световни
войни, на фона на която работи военноисторическата служба и нейният повече или по-малко подготвен кадрови потенциал.
Според Владимир Николаевич Военният музей (трябва да) отражава в себе си военната история на държавата. Историята, от своя
страна, е свързана с живота на армията. Но тя съществува не само
по време на война, а и преди нея. Така че музеите би трябвало да се
състоят от мирни и боеви периоди. На второ място се изтъква ролята
на музея като съкровищница на духа на армията. В този смисъл авто35
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рът смята, че не трябва да се пренебрегват дори легендите – важното е да се схване, че е имало много легенди, а такова творчество може
да бъде създадено само за силен и мощен народ, не за малък. На трето
място, музеят се явява като награда за държавата и то най-висока награда, защото в него, в музея, се изразява цялата история. Наградата е
и за създателите на военната история, като се започне от най-скромния войник... И четвърто: ... че музеят е хранилище на всички документи и предмети в какъвто и вид да са, свързани с военната история на
държавата, (и дори) с отделния военачалник или герой. Но като разкриваме военната история, трябва да мислим не само за образованието,
а и за възпитанието, да не забравяме, че военната история се запомня
по-леко, когато строго научната част се съпровожда от спомени на
съвременници... По-нататък се подчертава, че музеят се създава, а не
(се) прави. Може да се направи изложба, а музеят трябва да се създава
и там е разликата... тази дейност (е) твърде важна, още не на всички
(е) ясна и не е така проста... музеят не може да бъде съставен веднъж
завинаги, след което всичко да се свърши. Музеят се създава вечно. Като се положи началото му, по-нататък работата се води през цялото
време и в две направления: назад и напред. От миналото се внася всичко
новопридобито, а от текущото време вече строго и систематично се
събира нужното. При това се постъпва тъй, че вчера снетата фотография днес вече да виси на своето място... Времето ще покаже кога
запазеното в склада трябва да се изложи. (кн. 25/1936, с. 81-83).
След като в най-общи черти изяснява същността на музея, авторът ни насочва и към друга важна особеност от неговата дейност – събирането на материали и работата с обществеността.
Той препоръчва експозицията да бъде оформена според научните постижения на историята, така че да се възприема положително от
посетителите с висше образование. Но чрез съответни нагледни
средства в нея да има място и за широката публика. За тази цел
трябва да има панорами, кинокартини, произведения на изкуството
– според важността на всеки сюжет. При съставянето на краткия
план на бъдещия музей специалистът, отговарящ за това, трябва да
има опит и да избира само нужното от историята, т.е. трябва да се
проявява умение за творчество като в една историческа пиеса. Съ36
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гласно този план се регулира работата и на другите сътрудници: художници, моделисти, скулптури, чертожници и пр. Тук се засягат и въпроси, свързани с отделни експонати, а именно: къде да се поставят
трофеите; как в музея да бъдат отбелязани боевете, гробовете на
убитите, паметниците; къде да има фотографии, скици, карти и пр.
Специално за трофеите се подчертава, че трябва да запазят автентичния си вид и само в краен случай... внимателно да се поправят...
Музеографският опит на автора проличава и в редовете, посветени на изкуството на експозицията, както бихме формулирали проблема
5
с днешна фразеология. Напътствията в тази област са своеобразна
христоматия и учебно помагало за младите музейни специалисти. Тук
са акумулирани идеи, които отразяват духа на своето време, що се
отнася до езиковия израз и тълкуванията на определени исторически
събития, но в чисто музеен план повечето от тях имат универсален
характер. Например, за необходимостта един музей да има специално
проектирана и построена сграда, (което за съжаление е рядкост и
досега в българските условия); за съобразяването на големината на
експонатите с размера на стените и обема на залите; за съотношението между сюжета (важността на изобразяваното събитие) и размера (форматите) на изобразителния материал; за разположението на
витрините, така че да има видимост от всички страни; за подхода при
избор на видовете оръжия за експозицията; за униформите и как да бъдат отразени промените в тях; за отношението към бойните трофеи,
които трябва да се съхраняват почетно като светини на противника,
който утре може да бъде наш съюзник и пр. Засегнат е въпросът и с
всевъзможните текстове в музея, които трябва да съдържат полезни
сведения, да бъдат написани красиво и художествено, да бъдат поставени на подходящи места. Когато говори за създаването на военен
музей, В. Николаевич, очевидно съобразявайки се с българските условия,
препоръчва няколко етапа в неговата реализация. Като начало може да
се създаде един съкратен музей. В съкратения музей... не трябва да се
включват всички епохи, а да се отразят само боевите периоди. За България, която по своята история би могла да надмине в това направление цяла Европа, разбира се, само един такъв съкратен музей не би бил
недостатъчен, подчертава авторът. Съкратеният музей може да се
37
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открива постепенно, според готовите негови части, но една изложба,
която да възбуди любопитството на публиката, трябва да се подготви
незабавно. По универсален начин звучат и указанията за съставяне на
пълния музеен план, който при всички случаи трябва да бъде консултиран от архитект и художник. В творчески екип трябва да се работи
по текст-схемата и избора на музейните предмети... Авторът разделя
музейните предмети на научни и възпитателни. В крайна сметка, заключава той, при добро темпо пълният музей може да бъде открит след
три години, след пет години ще бъде завършено всичко, което изисква
по-продължителна работа. (кн. 29/1936, с. 85-107).
Любопитни са вижданията на В. Николаевич за вътрешната
структура на Главния военен музей. На първо място той поставя
библиотеката (с научните издания и архива), на второ – изложбата
(експозицията). Следват паметници и паметни места, свързани с
боеве и събития в различни части на страната. Като неразривна
част от музея той посочва театъра и кинотеатъра. В самата експозиция авторът препоръчва определени акценти – нарича ги особни
зали. Например: зала Слава на армията, устроена парадно, с всички
славни моменти; Зала на вниманието, т.е. вниманието към представителите на други държави, напр. ветераните от Освободителната
война; Секретна зала, в която да се съхраняват и показват само
в определени случаи предмети от бивши врагове, а днес съюзници.
От особена важност са цветовете в експозицията и преди всичко цветът на музейната сграда. Животът и без това е тъй много
сив, че ако боядисаме и музея така, ще наведем скука, а не бодрост
у посетителите. Музейното дело е свързано с психологията и с духа, и затова всичко в музея трябва да създава нужното настроение.
Ако използваме националните цветове, които най-много подхождат
към това национално учреждение, то предполагаме няма да направим
грешка. (кн. 29/1936, с. 109-116).
В. Николаевич отдава дължимото и на военния туризъм, който
трябва да се развива като една добра възможност за парични приходи в държавния бюджет. Освен това подчертава, че според него
най-важното си остава работата в музея да бъде творческа, да се
върши с увлечение и любов, иначе ще се получи ненужна канцеларщина.
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Но да се върнем на споменатия експозиционен план за Военноисторически музей в София. Авторът описва с подробности главния
вход, украсен с подобаваща помпозност и царственост в духа на
епохата. Следва вътрешността на музея, т.е. експозицията, която
е съставена от различните периоди на мир и войни. Обособени са
теми като: Славата на войската; Царската династия; Балканския
полуостров, Архива; Паметниците. Тук се предвиждат и кабинети
за Постиженията във военното дело; Враговете на родината и пр.
От своя страна т. нар. Мирен период се разпределя на подтеми:
Територия; Войска; Висши учреждения и управления; Крепости; Военни църкви и военни свещеници; Нравствено състояние на войската;
Арсенали, заводи, работилници и складове; Санитарни и ветеринарни
работи; Снабдяване на войската; Биографически (данни); Творчество
и научна дейност; Бит; Признателност; Нашето внимание; Развлечения; Спорт; Юбилеен; Сборен; Музеен; Таен. Всяко от тези експозиционни звена е професионално обосновано и запълнено с препоръчително съдържание. По същият начин е разработен Бойният (военният)
период. В него са представени: Причините за войната и нейното
обявяване; Мобилизацията; различните Походи и боеве. Тематичният
план завършва с три Приложения, които съдържат структурни разпределения по епохи и периоди. (кн. 34/1938, с. 145-149).
От изложеното дотук се вижда, че имаме на разположение една
емпирична разработка, чиято основа се базира на собствения практически опит на автора в Русия и на достижения в музеографията
през 30-те години на ХХ век в Европа. За добро или лошо, въпросният експозиционен план остава само на книга. Все пак заложените
в него идеи са оказали своето влияние и вероятно са предизвикали
дискусии. От друга страна, достигайки до хилядите читатели, са
провокирали интереса към бъдещия музей. Всъщност, когато В. Николаевич пише и публикува статиите, които са обект на внимание
тук, първата експозиция на Главния военноисторически музей под
наслов Временна изложба е почти готова и самият той се учудва
защо все още стои затворена. В делови порядък се посочват някои
слабости и недомислия в музейното подреждане, дават се указания
как да бъдат преодолени. Всичко това е казано с един дружелюбен
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тон, професионално, в името на по-добрия вид на изложбата, в името на авторитета на музея като новосъздаваща се институция.
Знаем, че 12 май 1937 остава в историята на Военния музей като нов етап в неговото развитие. Временната изложба е открита.
Сякаш за да охлади възторзите от похвалите в печата, а и да не се
главозамаят от успеха онези началници и специалисти, които пряко
отговарят за музея, В. Николаевич заявява: ... Главен военен музей още
няма, а има склад, отворен за публиката... Би било (по)-правилно да се
нарече: Изложба на предмети, готвени за музей... Разбира се, продължава той, широката публика, която не е запозната с новите типове
(музеи), ще гледа и тази изложба, без да каже нещо. Каквото и да покажете, публиката ще (го) гледа. Но новите типове (музеи) са несравнимо по-целесъобразни при национално-родолюбивото възпитание и
имат (по)-големи предимства. Българската история има много красиви
и редки страници, дори епохата на тъмното робство дава богат материал за целите на националното възпитание. (кн.38/1938, с. 51-52).
В следващите години т. нар. Временна изложба се утвърждава
и дори започва да се рекламира като Главен военен музей и храм на
българския военен дух, олтар на българската бойна слава, прогърмела
6
из всички кътове на Балканския полуостров... Независимо от фотографиите, които илюстрират претрупаност на музейния интериор,
всички публични отзиви внушават идеята за един харесван и много
7
посещаван музей . Това се нарушава единствено в месеците на бомбардировките над София 1943–1944, когато музеят е принуден да се
евакуира, а културният афиш на столицата опустява. Но въпреки
съсипията от войната, много бързо след нейния край музеят отново
заема своя стар адрес на ул. Московска № 15. Така е до 1953, т.е.
15 години временната изложба играе ролята на главен военен музей,
докато идва времето да се открие новата му експозиция под друго
наименование и в друга сграда – бул. ген. Михаил Дмитриевич Скобе8
лев № 23. Но това е вече друга тема .
Междувременно името на ген. о.з. В. Н. Смердов вече не се спо9
менава . Трудно може да се проследи дали все пак някои от професионалните му препоръки не са били прилагани в работата на музея,
макар и анонимно. Може би е време това да се проучи с целенасочени
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действия. Може би има и други съществени следи в старата музейна документация и в архивите, които чакат своите съвременни
изследователи.
Музеят се развива динамично, както и самият живот. Някои основни правила в него (и за него) остават като универсални ориентири, други претърпяват съществени и логични промени. Историята
на музейната наука в България би станала по-богата, ако въпросните музеографски разработки на В. Николаевич, анализирани по-нашироко и обстойно, се включат в нея.
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ИЛАРИОН АСТИНОВ – ГОЛЯМ ДАРИТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИК
ОТ ГР. РАЗЛОГ
Христина Манова
Животът и делото на Иларион Астинов са непосредствено
свързани с миналото на Разлог, с неговите жители и тяхното благополучие. Голям общественик, носител на редица чужди и български
награди, един широко скроен човек с много идеали.
Иларион Астинов e роден на 15 юли 1904 г. Произхожда от будно
и родолюбиво възрожденско семейство. Неговият дядо – Тодор Григоров Астинов е бил кмет на Разложката черковно-училищна община по
време на османското робство и смел борец за националната свобода.
През 1913 г. умира бащата на Иларион и оставя след себе си седем
1
невръстни деца, които живеят в бедност и нищета . Детството
и юношеството му протичат, белязани от недоимъка и нищетата.
Останал сирак на девет години, за него настават тежки дни, учи
и работи като аргатче по чужди имоти, за да може да се препитава. Единствената светлина идва от твърдостта, добротата и човечността на негови близки и далечни роднини, които му помагат в
най-тежките години като бащата на Никола Парапунов – Костадин
Парапунов и неговия чичо Димитър Божанов. В юношеските си години
Иларион Астинов прави своя съзнателен избор на антифашист, убеден комунист и лекар.
„Будният Ронче“, както са го наричали приятели, привлича вниманието на ръководителите на комунистическата партия в Разлог,
които полагат грижи за неговото образование и възпитание. Иларион е един от основателите на Българския младежки комунистически съюз в Разлог през 1919 г. Същата година той се запознава с
Георги Димитров и Васил Коларов. През 1921/2 година, като ученик
в Разложката гимназия, той полага основите на първия ученически
комунистически кръжок.
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За да подпомогне издръжката на семейството и своето учение,
още на 17 години Иларион е миньор в мината Сухострел, след това
чирак и майстор в керемидена работилница. Завършва курсове по
землемерство и работи за създаване карта на полските имоти в
Разложка община. За последната си работа той взима за свой помощник младия Никола Парапунов, негов роднина. Така през лятото
на 1923 г. Иларион Астинов става учител по комунизъм на жадния за
знания Никола Парапунов.
През септември 1923 г. Иларион Астинов постъпва ученик в
Педагогическото училище в Казанлък. Под негово ръководство тук
също се създава комунистически кръжок. След завършване на училището е учител в с. Клисура, а по-късно в Разлог. Заедно с друг
виден общественик Никола Стойчев основават Разложката самодейна оперета и представят за пръв път оперетата „При ангелчетата“. Наред с педагогическата работа Астинов разгръща активна обществена дейност – чете лекции, изнася беседи на учителски
конференции, организира самодеен театър в Клисура. Неговата прогресивна пропаганда става причина за натиска от местното ВМРО
и за неговото емигриране в Италия.
В Италия отива през 1928 г. и се записва като студент в Медицинския факултет при Университета в Торино. По време на учението си, вече формирал се като комунист-интернационалист, той
работи сред студентската младеж за пропагандиране на прогресивни идеи, макар и първоначално в културната област. По време на
своето следване в Италия Иларион Астинов среща своята голяма
любов и спътница в живота.
Д-р Елиза Астинова е родена в гр. Торино през 1911 г. Произлиза
от високо културно семейство. Баща й Фернандо е бил известен
лекар в Рим, а майката Лаура е била фелдшерка. Елиза Фернандо е
с вродени музикални и артистични дарби и затова първо се дипломира в Болонската Музикална Академия. Впоследствие се записва в
Медицинския университет по хуманна медицина. По време на следването си се запознава с българския гражданин Иларион Астинов. За
кратко време двамата млади студенти откриват сходни разбирания
за живота, особено ги сближава голямата любов към музиката и
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интересът към основните социални и политически проблеми. През
1932 г. Елиза и Иларион, въпреки несъгласието на майката на Елиза,
2
сключват граждански брак.
Иларион Астинов завършва медицина и хирургия през 1934 г. и
през следващата година, благодарение на проявените си способности и извоюван авторитет като специалист, е назначен за асистент при Университета в Болония. През 1937 г. работи като лекар и
3
членува в лекарската колегия в Торино. Професионалната му кариера
се развива добре, но той не забравя идеалите си за освобождението
на народите от фашизма. Лекарската професия му дава възможност
за контакти с трудещи се и граждани от различни слоеве.
Д-р Елиза се дипломира през 1936 г., а през 1937 г. семейство
Астинови се сдобива със син – Огнен Владимир. Отдадена на своята
любима професия да помага на хората, да им бъде полезна, тя специализира в института „Балди е Ривери“ по научни клинически изслед4
вания . Наред със своята професионална дейност тя се включва в
активна политическа пропаганда в търсене на нов идеал, нов смисъл
на живота си и ги намира в борбата за по-щастлив живот на хората.
Настъпват годините на Втората световна война, която остава паметна за човечеството. Нападението на хитлерова Германия
срещу Съветския съюз за И. Астинов е борба със слово и оръжие.
Той е в редиците на съпротивата на италианския народ. Антифашистката му дейност е разкрита и заедно със съпругата му и седемгодишния им син са арестувани на 7 септември 1944 година от
органите на Гестапо. Над сина са извършени престъпни медицински
опити, които го осакатяват за цял живот, а бащата и майката са
подложени на нечовешки мъчения и осъдени на смърт. За изпълнение
на присъдата са изпратени в концлагера Гриес – Бозен.
Като висококвалифицирани лекари те се грижат за хората в
лагера. Поради тази причина тяхната присъда се отлага до самия
край на войната. В борбата срещу фашизма д-р Елиза и Иларион Астинови изграждат в себе си най-ценните черти на революционера
– патриотизъм и интернационализъм.
В родината или далече от нейните предели, там където бие
българско сърце, българинът остава верен на своите идеали. След
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края на войната Италианският парламент включва доктор Астинов
в комисията по изготвяне на законопроект за здравеопазването в
Италия. Това е свидетелство за авторитета му на специалист. Когато през 1948 г. италианската полиция предлага на д-р Астинов да
се откаже от българското си гражданство и да стане италиански
гражданин, той не приема, което става причина за неговото преследване в Италия. Семейство Астинови повече от 50 години живее
в разбирателство и любов. Елиза Астинова е една от онези скромни
личности, с будно обществено чувство и лице, излъчващо добронамереност и чистота.
Макар и да е живял дълго в чужбина, Иларион Астинов остава
верен на любовта си към българския корен. В житейското му огледало винаги е била България. Както той сам се изразява, това му е помагало да издържи ветровете на времена и нрави. Доктор Иларион
Астинов вярва в бъдещето на своята родина. „Няма нищо по-скъпо
от усещането, че си на родна земя!“, неведнъж споделя той. Със
сторените от него дарения към „Фонд 13 века България“, към родния
си град, той е наясно, че с тях няма да обогати своето отечество,
но ще стане съпричастен към едно от най-високите морални достижения на българската нация – дарителство.
Д-р Иларион Астинов е възторжен патриот. Той е съпричастен
към проблемите на всички поробени народи по света. Прави голямо
дарение от лекарства на виетнамския народ и дарява средства за
построяване на Дом за българите в чужбина. Той и съпругата му правят редица дарения на читалището, на училищата и Общинския народен съвет. В полза на детската музикална школа д-р Елиза Астинова предоставя собственото си пиано, пет цигулки, три акордеона
и един лекотоварен автомобил на Обединени детски заведения – гр.
Разлог. Даряват на Читалище „15 септември 1903 г.“ син автомобил
марка „Форд“. За разширяване на музей „Никола Парапунов“ Иларион
Астинов дарява родната си къща в Разлог. Съпругата му, италианка
по националност, почива през 1982 г. и съгласно нейното желание е
5
погребана в Разлог.
Д-р Астинов внася 200 хиляди долара във Фонда „1300 години
България“, което е най-голямото дарение досега. Готов е да предос45
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тави нови 400 хиляди долара и в перспектива да завещае на фонда
половината от цялото си състояние, възлизащо на около 2 милиона
6
долара. Желанието му е средствата, които дарява, да се вложат
в родния му град Разлог за построяване на спортно-оздравителен
комплекс. Съгласувано е с дарителя и общинското ръководство в
града комплексът да бъде изграден в местността „Катарино“, на
2 километра от града, като се използва наличният минерален извор
на това място. Предвидено е комплексът да разполага с 200 легла,
столова с 300 места за хранене, покрита и открита спортно-материална база с плувни басейни и необходимото медицинско оборудване
за възстановяване здравето на човека.
При всяко споменаване на България и при всяко получаване на
писмо оттам д-р Астинов се просълзява. Носител е на големи от0личия като орден „Народна република България“ – I степен, орден
„Георги Димитров“, орден „Кирил и Методий“, на международната
7
награда „Златния Херкулес“.
За особени заслуги в областта на здравеопазването и като автор на програма за изграждане на прогресивни форми на медицинско
обслужване в следвоенна Италия на д-р Астинов се връчва диплом
с орден от Интернационалната корпорация на труда в Рим, а Академията на изкуствата и науките „Италия“ му присъжда званието
академик първа степен и носител на златен медал. Обявен е за почетен гражданин на гр. Разлог през 1983 година. Той става един от
най-богатите и уважавани хора на Италия. Притежава акции във
фирмата „Фиат“ и частни клиники.
Няколко пъти д-р Астинов получава благодарствени грамоти
от Националния музей на революционното движение за обогатяване, проучване и популяризиране фондовото богатство на музея. Като почит и уважение към тези благодетели ОДЗ – Радост в Разлог
носи името на д-р Елиза Астинова, а също и кабинета по биология
при ЕСПУ.
В последните години от живота си Иларион Астинов развива
мозъчна склероза и умира през 1987 г. Погребан е до съпругата си,
близо до камбанарията на църквата „Св. Георги“, която се намира в
гробището на гр. Разлог.
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Подобни хора имат щастлива съдба, защото оптимизмът на
времето запазва за тях мярата, че смъртта е само край на житейския им път, а истинският им живот е стореното от тях, стъпките им във времето. Те са тяхното вечно присъствие. По-значителен
връх в краткото човешко съществуване трудно се постига. Животът на Иларион Астинов доказва упоритостта на хората от Пиринския край и тяхната жажда за справедливост и родолюбие.
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БЪДЕЩИЯТ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ – НАЙ-МОДЕРНИЯТ
ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ В БЪЛГАРИЯ?
Катя Зографова
Десет години след разстрела на вече добилия световна известност поет близките му даряват безценни реликви, свързани с жизнетворческото му битие, за да бъде създаден дом-музей „Никола Вапцаров“ в София. Това се случва в епохата на интензивното социалистическо музеестроителство през 1952, по решение на Изпълнителния
комитет на СГНС (въз основа на решение на Политбюро на ЦК на
БКП от 4 април същата година). Първоначално музеят заема жилището, обитавано от Никола и Бойка Вапцарови съвместно с Борис и
Венера Вапцарови (днес битовата му част/, но по-късно към него са
присъединени и двата съседни на етажа апартаменти, отчуждени
от държавата. Официално музеят е открит на 6 май 1956 г., което
означава, че 4 години е работено за ситуирането му в трикратно
по-голяма площ от тази на софийския дом на поета, където той изживява последните си 2 години... Завидните 249 кв.м очевидно са още
една възможност „Вапцаров“ да се превърне в мащабен идеологически
център на своето време, в образцов тоталитарен музей! Запазени са
свидетелства за бурната му дейност в годините, когато след доста
вътрешнопартийни колебания поетът е прогласен за знаме на комунизма: вечеринки и утра, анкети, филмови прожекции, срещи с прогресивни писатели (сред тях и набедената през 60-те като „виновница“
за Вапцаровата смърт Багряна), зрелищни приеми на деца в чавдарската и пионерската организации...
Днес, след всички преживени политически трусове от смяната
на системите, „Н. Вапцаров“, слава Богу, не е подложен на приватизационни изпитания. Той остава разположен на целия последен ІV
етаж на жилищната кооперация на ул. „А. Кънчев“ 37. Това обстоятелство, както и генералният ремонт на музея, извършен със субси48
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дия от Министерство на културата и Министерство на финансите
в самото навечерие на Вапцаровата 100-годишнина, предположиха
изготвянето на вдъхновения ми авторски идеен проект за нова
постоянна документална експозиция.
Първата стъпка в концепцията ми предвижда цялото екстериорно и интериорно пространство на музея (като се започне от
калкана и външната стена на сградата, където е входът на кооперацията, продължи се с изписване на стих от „История“ над стълбището и преди входа на самия музей) да стане ВАПЦАРОВО! Това
означава да се осмисли не като изкачване към обикновен жилищен
дом, а към символичен „ботевски“ връх в антифашисткото битие
на Вапцаров – мястото, откъдето той е изведен на 4 март 1942 г.,
за да поеме пътя на безсмъртието... Така стълбите до 4 етаж на
високия музей, както и липсата на обичайния асансьор ще добият
различен, ритуален смисъл и ще бъдат преодолявани не с досада, а
като своеобразно сакрално изпитание. Що се отнася до осмислянето на интериорните възможности на музея – идеята е експонатите да не се струпват както досега само в 2 зали, а останалите
остават полупразни, а да се разпределят така, че да постигат
максимална емоционална и познавателна наситеност (и градираност) на музейния разказ.
При последната редакция на идейния ми проект от 8.02.2010 г.
бе заложена идеята да бъде мислен единен музей, плавно свързващ
разнородните му налични пространства. Година по-късно съм убедена, че за да бъде той различен от традиционно познатите у нас доста „застинали“ литературни експозиции (изключение правят „Емилиян Станев“ във В. Търново и „Н. Вапцаров“ в Банско/, трябва да
бъде изграден върху въздействащата ОПОЗИЦИЯ МЕЖДУ БИТОВА
АВТЕНТИКА В АПАРТАМЕНТА НА ВАПЦАРОВИ И УЛТРАМОДЕРНА МУЗЕЙНА ЕСТЕТИКА В ПОСТОЯННАТА ДОКУМЕНТАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ.
Като много от вас, скъпи колеги, аз също изповядвам убеждението, че музеят по дефиниция е консервативна институция, в която посетителят е изкушен от общуването с уникалното – оригиналните
ръкописи, първите издания на книгите и автографите и бележките,
саморъчно оставени върху тях, с интимния свят на нетиражирани49
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те вещи и снимки, носещи дълбоко вълнуващи следи от докосването
на писателя, с осезаемите знаци на неповторимото присъствие! В
случая това щедро ни е дадено в битовата експозиция, където ценителите на този тип музейност ще наситят своите потребности
от автентика. Затова пък в новоизградената документална експозиция на бъдещия „Вапцаров“ пространственият дизайнер може смело
да потърси ултрамодерни решения в духа на най-новите световни
музейни практики. Най-съществената мотивация за това е самият
Вапцаров с неговия динамичен свят на техниката, огненометежния
дух на иновацията, заложен в поезията му и кристализирал в култовия
стих: „Романтиката е сега в моторите“!
Защото музей „Вапцаров“ трябва да бъде въздействащ и привлекателен за младите, за всички български и чужди туристи, посещаващи София и Банско, да се превърне в знаково място върху картата
на културния туризъм в България, да увеличи в пъти посещаемост1
та си . Затова е необходимо да бъдат използвани най-съвременните
мултимедийни средства. Чрез тяхното вграждане музейните нагледи ще се интензифицират, дори ще шокират и като въздействат
ударно върху сетивата ни, ще постигнат желаното съответствие с
бурната епоха на глобален сблъсък на идеологиите, в която поетът
живее, с духа на техниката, характерен за времето му и специфичен
за поезията му, с необходимостта да бъде заинтригувана аудитория,
ежедневно общуваща в глобалната мрежа и с триизмерните образи в
киното, архитектурата и анимацията и поради това изпитваща явна
неприязън към статичните експозиции на обичайния български музей,
не само литературния, уви. По този начин ключовата у Вапцаров визия за техническата цивилизация ще бъде изпълнена по съответен
на новаторското му футуристично мислене – с възможно най-модерните музейни средства. Защото кой друг, ако не този на световния
Огняроинтелигент, трябва да бъде българският литературен музей
на ХХІ век?
Приоритетното послание в проекта е, разбира се, и европейската, и световна значимост на Вапцаровото творчество, обусловени
от социалния хуманизъм, както и от прякото участие на поета в
съпротивителното движение по време на Втората световна война.
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Стремежът е максимално обективно да се проследят сложните антиномии в битието му, които го правят явление, към което никое поколение не е равнодушно. Творчеството на Вапцаров е преведено на
50 езика, а отделни книги са издадени в над 40 страни, което е знак,
че той е един от най-популярните български автори в Европа. Впечатляващи оценки за делото му са оставили световни имена като
Нобеловият лауреат за литература Салваторе Куазимодо, Николас
Гилен, Пиер Гамара, Уилям Мередит, Едуардас Межелайтис... Всичко
това също изисква превръщането на „Вапцаров“ в притегателно
международно културно средище, съизмеримо с най-значимите литературни музеи на Европа!
Но как на практика да се извърши това гигантско преображение? Та нали до основния ремонт на музея преди 2 години той бе
подобен на „музей на ужасите“ и когато посетител прекрачваше
прага, първата му реакция бе да направи крачка назад и обратно...
Свалената през същата юбилейна година по време на ремонта неразглобяема конструкция на старата документална експозиция бе
отпреди 35 години (1969–1970) и отдавна бе естетически остаряла,
като най-фрапираща бе идеологическата й преекспонираност. Това,
което създателите й – худ. Г. Петров и арх. К. Богоев са считали
за свое постижение, за съвременните посетители бе отблъскващо
заради мрачния цветови климат, целящ да внуши тревожния дух на
времето от Втората световна война, допълнен от пораженията на
битовата разруха: течове от тавана, зловещо просветваща и изгаряща с пукот неонова електроинсталация... Ето концептуалното
виждане на тогавашния екип: „Сивият тон на витрините и бледобежовият цвят на стените и завесите създават в художественото
решение една подчертана строгост“. Последното внушение в годините е доведено до крайност, като залите са боядисани в сивозелено. Наблюденията ми над спонтанната реакция на посетителите
през 7-те години, в които бях уредник в музея са, че те се стъписваха от потискащата атмосфера и по-чувствителните дори споделяха усещането си, че са вкарани не в дома на поета-хуманист, възпял
революцията чрез прекрасната метафора на „бялата пролет“, а са
попаднали в тунела на гарнизонното стрелбище, в очакване да проз51
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вучат... изстрели. В този контекст още по-тежко се вписваха симптоматични премълчавания на важни биографични теми, ЦЕНЗУРИРАНИ като неудобни – приятелството с художника Александър Жендов
и други идеологически неправоверни писатели, както и любовните
сюжети на поета, разбира се! Премълчаваше се и изключително разностранния, богат интелектуален профил на поета. Голяма тема
е непознатата БИБЛИОТЕКА на Вапцарови като СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ДУХОВНИТЕ ХОРИЗОНТИ НА ОГНЯРОИНТЕЛИГЕНТА. Достатъчен
е бърз преглед на кориците на книгите и на важните приятелски
автографи, Вапцаровите посвещения върху „Моторни песни“, за да
стане ясно, че поетът никога не е позволил огнярът да доминира над
интелигента в неговия духовен профил на широкоскроен, любознателен, отворен към света човек. Особено важно за преоткриването
на Вапцаров в интелектуалното му битие е експонирането на малко
известните заглавия, в т.ч. и на модерни и дори „упадъчни“ автори
като Рилке, Стриндберг, Пшибишевски, Голсуърти, Моъм, Владимир
Полянов, Славчо Красински, потулените му приятелства с творци
като Борис Светлинов, Николай Стайков и др.) Това пътешествие
из книжовните светове ще очертае истинския му духовен мащаб на
свободомислеща личност – отвъд едноплановата идеологизация на
досегашната експозиция, ще открои естетическата му близост с
търсенията на трудово-борческите писатели и „Новите художници“,
подкрепата му (като редактор на в. „Литературен критик“) на млади творци като Радой Ралин, Валери Петров, Александър Вутимски...
А от чисто музейна гледна точка почти сюрреалистичен изглежда
актът на подминаване на „опасната“ библиотека с родните и чужди
„вражески“ четива, докато тя стои изразително пред очите ни повече от половин век в стаята, подвластна на злата идеологическа
магия в негласното споразумение между уредниците и властите, да
бъде просто ...невидима!
Впрочем, неизброимите манипулации на нарочната забрава и
тенденциозните биографични пренаписвания са обстойно проследени и разтълкувани в документалната ми сага „Никола Вапцаров:
Преоткриване“ от 2009, годината на 100-летието на поета. Затова
тук само ще подчертая, че симптоматичните отсъствия и знако52

Бъдещият „Никола Вапцаров“ ...

ви пропадания в музейния разказ за Огняроинтелигента съществено
изкривяваха историческата достоверност на документалната експозиция досами юбилейната година! И звучаха в трагична хармония
с дълбоките Вапцарови прозрения за винаги режисираната „голяма“
история „с пожълтелите страници“ и „малката“ история на „неизвестните хора от фабрики и канцеларии“ от безспорния му шедьовър
„История“. Гротесково е обаче, че в тази матрица попадна самият
поет във времената на социализма, защото собственото му жизнебитие бе разказвано тъкмо като монументална част от революционния епос на комунистическата пропаганда! Така бе заличена сложната, многопластова и многозначна духовна биография на уникалния
Огняро-Интелигент! ...
Затова идеята ми е в новата експозиция той да бъде представен
всестранно, с максимална множественост на гледните точки – в богатата амплитуда от естетическата си разнопосочност – не само
в поезията си, сведена до „Моторни песни“, но и в талантливите му
прояви в белетристиката, литературната и художествената критика, поезията за деца; театралните му занимания (като автор на три
пиеси и режисьор на 7 самодейни постановки), в страстта му към
киното (дала пряко отпечатък върху модерната стилистика на поезията му); към изобразителното изкуство и приятелския кръг от леви
художници: Н. Шмиргела, Б. Ангелушев, Ст. Сотиров, рецензията за К.
Щъркелов и др. Защото Вапцаров е модерен, синтезен тип творец,
а не еднопланов целеустремен работник-фанатик на Коминтерна...
Крайно време е да не се загърбва пълнокръвния, в т.ч. и музейния биографичен разказ за една тъй уникална българска фамилия като банскалиите Вапцарови и нейния необикновен син, сам избрал участта си
на огняроинтелигент. Така ще се преодолее поразителното неглижиране на няколко съдбовни сюжета в музейното овеществяване на хронологическата сага за поета – отсъствието на фигурата на бащата
Йонко Вапцаров (поставена под запрещение поради политическите си
и царски увлечения/. Образът на майката пък, библейската учителка
Елена Везьова, ще бъде преоткрит с аурата си на изповядващ евангелските истини, без знак, че Вапцаровата майка е завършила Американския протестантски колеж... Вече знаем истинската история на
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предприятието „Българска горска индустрия“ на фамилия Балабанови
в Коченирово, в чиято фабрика Вапцаров е работил 4 години. Европейският индустриалец Иван Балабанов е продължител на социалния
модел на Хенри Форд, изградил в полите на Рила работническо селище
от затворен тип с безплатни двуетажни фамилни къщички, училище
за 200 деца, безплатна болница, детски и старчески дом, теснолинейна железница до Рилския манастир, кино и казино, че дори и собствена
златна монета – жетони... А за духовен разкош – симфоничен и духов
оркестър. Иначе казано – сбъднал е комунистическата мечта по време на капитализма! Необходимо е в живия музеен разказ да се включи и
темата „Влюбеният Вапцаров“ – не заради жълтата атрактивност,
разумява се, а за да се открои феноменалната дори в световния културен контекст способност на поета да остава влюбен до/въпреки
разстрела, уникалния факт, че последната, окончателната думичка в
неговото творчество е – „обичах“! Затова е потребно да се включат
ръкописи на ранните му творби, вдъхновени от Ана Мицова, албумът
на Кина Каназирева, в който поетът е вписал свои стихове, и изключително дълбоките писма до Бойка Вапцарова. Досега тази тема бе
премълчавана, тъй като личният живот на Огняроинтелигента, дори
когато е пораждал значителни творчески импулси, бе табу в тоталитарната доктрина „Вапцаров“.
Една от основните идеи на новия музей е привличането на мултимедийни средства, дълбоко съответни на техническите нагласи
на Вапцаров, не само поради образованието му на машинен техник,
но и заради модерната синтетична визия за света, характерна за
поезията му. Още с встъпването в пространството на музея вниманието на посетителя ще бъде фокусирано върху видеоекран, разположен на стената, вдясно срещу входа, където е началото на документалната експозиция. Съвсем естествено посетителят ще бъде
привлечен от ДИНАМИЧНАТА ВИЗИЯ и сам ще се насочи без излишно
напътстване по ИНФОРМАЦИОННАТА ОС НА МУЗЕЯ, ЗАВЪРШВАЩА
ЛОГИЧНО С ВРАТАТА, ОТ КОЯТО ПОЕТЪТ Е ТРЪГНАЛ, ИЗВЕДЕН ЗА
ПОСЛЕДЕН ПЪТ ОТ ДОМА СИ.
На видеоекрана ще се прожектират кратки клипове по темите:
Пирин и Банско; свободолюбивите банскалии (борци за национално и
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социално освобождение); духовните банскалии (книжовници и просветители; живописци и строители).
Атрактивен ще бъде МУЗИКАЛНИЯТ ФОН: стари македонски
песни, например „Жална ми бабо, послушай“ по текст на К. Молеров,
която да се редува с популярната песен на самия Вапцаров „Хайдушка“ и др. Характерното мъжко пеене от Банско ще изрази най-въздействащо „биткаджийските“ нагласи на местното население, присъстващи ярко и в облика на Проданичини (рода на Йонко Вапцаров).
Ако в контрапункт прозвучат църковни (протестантски) песни,
символизиращи духа на майчиния род Везюви, ще бъде постигната
цялата душевна драматичност на младия Никола Вапцаров, както и
атрактивно мултимедийно въздействие върху сетивността на посетителите.
Когато се развива темата за Морето и Машинното училище,
ще звучат и звуци на морски вълни, корабна сирена, машинни шумове,
съчетани с визия на пристанища – Варна, Александрия, Фамагуста...
Разбира се, в центъра на кадрите ще бъдат „морето и машините“
(миноносецът „Дръзки“, на който е служил Вапцаров, запазен във Военноморския музей във Варна). Така сугестията на динамичната визия, съчетана с музика и смяна на цветовете на екрана, е залог още
първият видим обект в експозиционното пространство неусетно да
ВЪВЛЕЧЕ, ЗАДВИЖИ (В ЗАДАДЕНАТА ПОСОКА) И ИНФОРМИРА ПОСТЪПАТЕЛНО ПОСЕТИТЕЛЯ.
Един от ключовите експозиционни акценти в проекта е изграждането на ОБЕКТА „КВАРТАЛНОТО КИНО“, инспириран от стихотворението „Един слеп“, чийто ръкопис се съхранява в музея. Благодарение
дарение на Вивател и БТК вече е изградена мултимедийна система с
прожектор и видеоекран, върху който в подходящ декор-ретрокиносалон да оживее атмосферата от 30-те/40-те години на миналия век
чрез военни кинопрегледи и документални кадри от нацисткото настъпление, както и кадри от стари съветски филми, например „Блокада“ (за испанската гражданска война, гледан от Вапцаров).
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, НАРИЧАНА И „МУЗИКАЛНА“, в новия проект ще се преобрази в „КЛУБ ВИСОКОТО ПРОСТРАНСТВО“. В нея
ще се оформи експозиционен пояс „СВЕТОВНОТО ПРИЗНАНИЕ НА
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ТВОРЕЦА“. Освен че е подходящо да се обособи, тази тема е атрактивна за младата аудитория, която ще посещава музея под формата на открити уроци, извънкласна подготовка и университетски програми. Идеята е залата да разшири предназначението си,
като се превърне в ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИ ИГРИ
ВЪРХУ ВАПЦАРОВ. Този своеобразен Клуб на знаещите ще борави
с двуезичния уеб сайт на музея, ще поддържа постоянна информационна връзка с другите литературни музеи в системата на НЛМ
и в страната, с всички „Вапцарови“ средища, с групи във Фейсбук,
с музеите в Банско и Варна, ВММУ-Варна, културни институции и
учебните заведения, носещи името на поета, с културни центрове
в чужбина и т.н.
Полифункционалната концепция на музейните пространства е в
синхрон с многоликата, динамична същност на Вапцаров. Опитът от
разнообразните програми във всяка от залите в Нощта на музеите
категорично доказа, че това е работещият модел, който превръща
„Вапцаров“ в притегателно място за хора от различни поколения и
национални култури, с несходни идейни и политически принадлежности. Защото проектът „Плодовете на юбилея“ в Нощта на музеите
през 2010 привлече хиляди посетители, някои от които дошли специално от градовете Пловдив и Русе. Музеят отбеляза своеобразен
рекорд, като затвори врати не в 1, а в 3 часа след полунощ.
Бъдещият „Вапцаров“ е замислен като гостоприемно място за
малки и големи, за семейни и приятелски посещения. Впрочем, точно
това е логиката на самия Вапцаров в майсторската му поема „Врабчова сговорна дружина“. Като непредубеден четец открих, че тази
божем детска творба е сподобена с двоен семантичен код – от
една страна пресъздава Втората световна война – в оптиката на
възрастните, от друга е просто забавна история – във възприема2
телния хоризонт на децата. А за да приемем предизвикателствата
на ХХІ век, е необходимо да сме по-дръзки и от най-проникновените
тълкуватели на текстове – да бъдем уредници, мислещи многоизмерно-сложно, поне колкото патроните на музеите си!
Най-важният извод е: домът на Вапцаров в София би могъл да
се превърне в най-модерния литературен музей в България не само
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ако изгради умението си да конципира и борави с новите технологии,
но и ако не пропусне историческия шанс да захвърли завинаги червените или сини очила, през които бе четена почти век историята
и Вапцаровото жизнебитие, вградено в нея. Само така музеят ще
бъде новият, жив дом на поета – харизматично, мъжествено и светло изрекъл навръх Христовата възраст високите си хуманистични
и бунтарски послания, благодарение на които си остава (днес и завинаги) Законодател на Вярата. В романтиката на моторите и в
бъдещето на човечеството, заплатени с цената на велико страдалчество и кръвната саможертва от световния Огняроинтелигент
Никола Вапцаров.
БЕЛЕЖКИ
1

За сравнение с модерните европейски музеи: откритият преди
няколко години изключително атрактивен частен музей на Франц
Кафка в Прага ежедневно регистрира толкова платени посетители,
колкото във „Вапцаров“ и по-голямата част от другите литературни музеи – за цяла година.
2
Тълкуванието ми бе оценено с акта на включването му редом
с текстовете на най-значимите вапцароведи в новото двутомно
издание на Вапцаровото творчество, съставено от проф. П. Велчев
през 2009 г.
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КАРИКАТУРИСТИТЕ В ПОДКРЕПА НА ИСТОРИЧЕСКОТО
СЪБИТИЕ
Йорданка Шиякова
Трябва да започнем от онзи абзац на историята в нашата мила
татковина, когато българинът все по-силно желае да живее живота
си в едно отворено за света общество (карикатура: Владимир Русиянски). Държавата ни да заема достойно място на картата като
страна от европейската общност. България вече е изживяла своя
социализъм и от години стои на прага на новото начало – демокрацията! Оказва се, че не е толкова лесно да си свободен... Трябва здрава
конструкция, на която да стъпи нашето управление, но такава няма,
трябва то да я създаде! И това – за решенията на вътрешните проблеми. А на световно равнище? Нужно е държавата да бъде призната, оценена по достойнство и приобщена в средата на развитите
европейски държави. Казано по друг начин: да получим възможността
да използваме чуждата опитност и да позволим да бъдем използвани. Политиците го наричат „взаимна полезност“ или „взаимоизгодно
международно сътрудничество“ (карикатура: Васил Аврамов).
През 1998 г. „Майкрософт“ издава една от своите най-популярни
операционни системи – Windows 98 (карикатура: Майя Чолакова и
Васко Василев). По същото време „Европейската комисия дава едни
пари на габровската управа, за да ги употреби за най-важното в
онази страшна финансова криза. Тя, управата, в сдружение с културните институти и училищата решава, че като са недостатъчни
за хляба народен, то да ги даде за организиране на зрелище. Така се
организира в Габрово „Евроден ’98“. Тогава екипът на Дома на хумора организира друго нечувано, но не чак толкова популярно събитие:
Национален конкурс за карикатура „Европа мечтае за България“.
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Една идея се развива в момент, когато за последните 9 години
всички сме се нагледали и наслушали на варианти на политически
платформи, предложения за реформи, от една страна, и нестабилна
политическа икономическа реалност, от друга. Идеята се ражда във
вид на призив за стабилна демократична политическа система – желание за нова историческа епоха! (карикатура: Хари Хаджиефраимов)
Институцията Дом на хумора и сатирата, която извършва
събирателска дейност, поддържа и популяризира изкуството на
карикатурата, обръща взор към карикатуристите и острите им
пера. Това са хората, които илюстрират неудобната истина, използват трайно сатирата в чист вид, позволяват си смело да предугаждат политически ситуации и вероятни изходи от събития.
Няма как любимият герой-политик да се скрие от точното попадение на артиста, който е в ролята не на враг, а на морален съдник.
Горко на създателите на поредната неуспешна доктрина, защото
ще бъдат показани и зъбите им, и душите – оголени! (карикатура:
Тодор Деков) Видно е и мнението на авторите по отношение на
нашето химерно желание за членство в ЕС тогава. Горката България е отново е на изпит недостатъчно подготвена... (карикатура:
Цочо Пеев)
Никой не знае за нас и не е чувал? Най-лесно е Майка България да
пропъди лумпените си хорица, че да тръгнат „на голо“ по гурбет да
следват оцеляването си. Там да разнесат славния си род тъй, както
умеят...
Местните от селцето Шенген си имат замък, имат си вино и
си нямат зор да научават що е то „българин да се наричам“. (карикатура: Николай Арнаудов) Така, де! На място сме, с адекватна расова
принадлежност, само ей тъй да ги нямаше тия пусти навици да се
почесваме, докато мислим, и да тършуваме с очи в комшийските
работи...
Но това не пречи да мечтаем. Тя, колцата ни, изпуснала коня
и хукнала самостойно подир мечтата за равенство. (карикатура:
Деян Михайлов)
Мечтите са сложна еквилибристика на душата, но нашенецът
е готов да надскочи себе си и да пробва как е „оттатък“. Кой, ако не
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Чавдар Николов, типосва българския лъв пред огнения обръч? Не че е
сложно да подскочи, но дали е минал съответната квалификация, за
да получи своето бонбонче... (карикатура: Чавдар Николов)
Следва признание за ръста в развитието и за някои непреодолими несъответствия, разделяли световете „по взаимно несъгласие“...
Но ето го българчето, което „с нокти и зъби“ ще се бори за първенство без умора и отклонение! (карикатури: Пламен Пенев)
И докога най-сетне ще подпираме лакти и ще чакаме някого
да намери и постави нашия елемент в пъзела на Европа? (карикатури: Мария Попова и Светлин Стефанов)А защо не и ние сами да
не татуираме своята запазена марка, вместо да се провикваме за
помощ? (карикатура: Светлин Стефанов)
„Приобщаването към ЕС е естествен процес – резултат, увенчаващ края на една и началото на нова ера в историята на демократична България.“ – така искаме да пишат в учебниците. Е, при
редовно къпане и малко късмет ще си клъвнем едничка звездичка от
европейската въдица... (карикатура: Пламен Петров) Не е за изпускане и трактовката на габровския карикатурист Георги Каралиев,
който въздига силата и уменията на българина във възможност не
просто „да хване бика за рогата“, а да „нарами“, в буквалния смисъл
на думата, тежестта на цялата отговорност, защото целта наистина си заслужава! На всеки политик му „стяга шапката“ не при обещание, а при изпълнението му. Но тази шапка се оказва достатъчно
дълбока да поеме световната милостиня... Пък: „К`вот дадат!“ (карикатури: Георги Каралиев)
И както се пее в една народна песен: „Ще се престорам на ...“
...килимче пред прага на тежката европейска порта, нарисувана от
Живко Тенев, пък ако не стане, ние ще си направим наша. (карикатури: Живко Тенев)
И накрая – нямаме си европейски флаг? И флаг ще си стъкнем –
хенд мейд, ръчна изработка. А и като не ни пускат в Европата, ще
си я докараме с прословутия си инат... (карикатури: Христо Комарницки)
И като обобщим мненията на най-чувствителните струни, душата на българското общество – артистите – ще получим:
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– недоверие, но не в нашите сръчности, а в нашето постсоциалистическо възпитание;
– ирония, отнесена не към нашите способности, а към разместените ни критерии за ценност, чието огледало са финансовите ни
възможности, които нямат много общо с квалификация и образование;
– сарказъм по повод диаметралното разминаване между въжделения и действителност. Действителност, която ни изправя пред
хаотичен информационен поток, неподозирани процеси – по-лесни за
дефиниция, почти невъзможни за контрол;
– вяра, която потвърждава инверсията в нашето заглавие, защото „България е в Европа, винаги е била, тя трябва просто да намери себе си, да покаже изчистеното си лице, красиво и одухотворено, трептящо от живот и слънце, умно и уникално. Тогава Европа наистина ще замечтае за България, защото са малко такива жизнени,
жилави, емоционални и талантливи народи.“ (Стратиев, Станислав
1998: Европа не е път, а движение – есе, 5). (карикатура EAST-WEST:
Чавдар Николов)
Изложбата е открита, наградени са Пламен Пенев, Христо Комарницки и Георги Каралиев. Но с това проектът само дава началото на едно дълго пътуване на изложбата из страната (София,
Пловдив, Разград, Стара Загора) и в чужбина (Белгия, Швейцария,
Германия, Словакия, Украйна).
С този конкурс карикатуристите изпреварват събитията
по нашето действително приемане в ес, което се случва на 1 януари 2007 г.
„Европейското ни съизмерване продължава и през следващите
години – на всяко издание на Международното биенале на хумора и
сатирата в изкуствата, което организирахме, имаше творби, които
отразяваха равнението по Европа. (Цанкова, Татяна 2008: Равнис по
Европа!, 3)
Темата за емигрантството се завръща с нова сила. Изнемогваща
България отново напъжда създанията си в неизвестния свят на оцеляването. (карикатура: Веселин Зидаров) Колкото по-силно вика неволята българинът, толкова по-стегнато усеща несъответствието между жадуван и съществуващ стандарт. (карикатура: Валери Лютов)
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Няма разлика от нашето в мисленето и на съотборниците-мечтатели от Румъния и Сърбия. (карикатури: Лука Лагатор – Румъния,
Сава Бабич – Сърбия, Аурел Щефан Александреску – Румъния и Флориан Дору Крихана – Румъния)
„Така за 10 години се роди колекцията „Равнис по Европа“ – като документ за общите разочарования, радости и вълнения, скептични усмивки, дяволити намигвания, съпътстващи ни по пътя към
заветната цел – да бъдем част от Голямото европейско семейство, наречено Европейски съюз.“ (Цанкова, Татяна 2008: Равнис по
Европа!, 3)
През следващата 2009 г. екипът на Дома на хумора, финансиран от Николай Младенов, тогава депутат в Европейския парламент и настоящ министър на външните работи, съумява да направи нов кураторски проект – конкурс за българска карикатура
на тема „Евросапиенс“. Новата колекция представя творби от
18 автори и е илюстрация на становището на българския карикатурист от позицията на победител – онзи така желан и вече
постигнат стремеж за присъединяване към ЕС е вече факт. Ясно
е, че далеч не всички творци смятат това за абсолютна привилегия, от което можем да съдим, че на българина не му е само до
европейската риза.
Кога ще приключим със скептицизма, породен от недоверие в
екипното мислене? (карикатура: Чавдар Николов)
Ще запазим ли гордостта си и вековната култура на етноса
ни? (карикатура: Любомир Михайлов)
Как ще скъсаме със старото схващане, че друг трябва да ни
посочва светлия път на мирно съществуване? (карикатура: Иван
Кутузов – Кути)
Според министър Младенов „Както показват събраните тук карикатури, българите виждат различни европейски измерения на своето ежедневие и всички те са възможни... Това не би могло и никога
няма да означава загуба на нашата идентичност“ – категорично
заключава в изложението си той. (Младенов, Николай 2009, Евросапиенс, 6). Евродепутатът Николай Младенов, кметът на Габрово Томислав Дончев (понастоящем министър на европейската политика)
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и директорката на Дома на хумора и сатирата Татяна Цанкова, в
присъствието на колеги от ДХС и габровската делегация от общински съветници, откриват изложбата в Европейския парламент в
Брюксел на 1 април 2009 г. – 37-я рожден ден на ДХС.
Тримата лауреати от конкурса – Дечко Николов, Валентин Георгиев и Иван Кутузов – получават лично наградите си от Николай Младенов. Събитието е съпътствано и от премиера на двете
двуезични цветни издания на Дома на хумора (финансово подкрепени от Габровската Търговско-промишлеФна палата и „Европа
директ“): албум-каталога „Евросапиенс“ и албум-каталога „Равнис
по Европа!“.
Има ли безоблачно небе и попътен вятър за кораба на ЕС, има ли
единомислие? (карикатура: Алла и Чавдар Георгиеви)
Може ли българинът да се изкачи и да се задържи „на гребена на
вълната“ благодарение на членството си в Евросъюза? (карикатура:
Анатолий Станкулов)
Може ли ЕС да спаси душата на България от изнемогата на
бита, а българинът да се почувства равностоен и пълнокръвен европеец? (карикатура: Валентин Георгиев)
Ще се радваме ли на членството си в Съюза, изразявайки себе
си? (карикатура: Дечко Николов)
Кога реално ще се адаптираме към новото си „звание“ и ще достигнем максимално до съвременния „евросапиенс“, без да се налага
да избираме: живот в родината или добър стандарт? (карикатура:
Илиян Савков)
И накрая, имаме ли вяра в нашето европейско утре и къде да
търсим позитивните характеристики? (карикатура: Чавдар Николов)
А как да вкусим по парче от европейската торта, без да има
ощетени, че и да остане? (карикатура: Алла и Чавдар Георгиеви)
Тази изложба вече пътува из България и Европа в електронни и
печатни копия. За нея е изготвена презентация и са издадени каталог и дипляна. Показвана е в Ескишехир и Истанбул, Турция (2009) и в
Крьосхойтем, Белгия (2010), а съвсем наскоро, на 18 юни 2011, изложбата бе открита в Музей БОЖО в унгарския град Кечкемет.
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Зрителите ще имат възможност да се приобщят към авторовите послания и да станат искрени приятели на Европа чрез усмивките в колекцията на „Евросапиенс“.
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В ТРОЯН – СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕГИОНА
Елеонора Авджиева
Историята на Музея на занаятите – Троян е почти половинвековна. През 2012 г. ще бъде отбелязана 50-годишнината от неговото създаване.
От позицията на половинвековното му съществуване отправяме поглед към неговото историческо развитие и търсим корените
на основната негова дейност – експозиционната.
През 1933 г. Троянската популярна банка урежда в града Постоянна занаятчийска изложба, аранжирана от известния български художник Александър Жендов. Именно тази изложба, уредена по наймодерен за времето си начин, е предшественик на днешния Музей на
художествените занаяти.
Музеят на народните художествени занаяти и приложните
изкуства в Троян е първият в страната, който показва в детайли
народните художествени занаяти и като инструментариум, и като
форми, функции и декоративни системи в основните занаятчийски
браншове: керамика, дървообработване и металообработване, народен текстил.
Музеят се помещава в първата следосвобожденска обществена
сграда в Троян – отначало училище, а по-късно и община, построена
през 1881 г. от тревненския майстор Уста Генчо Кънев. Реставрацията на сградата и адаптирането й за музей е дело на архитект
Тома Богданов, а аранжировката на експозицията е на художника
Иван Радев.
Експозицията започва с макет на троянската занаятчийска
чаршия, но водещо място в нея има троянската битова керамика, разположена на целия първи етаж на музея. Хронологически е
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проследено историческото й развитие от керамичния неолит през
енеолита, бронзовата и желязната епоха до Средновековието и
Възраждането. Показаната автентична грънчарска работилница
дава подробна информация за производството на глинени съдове за
един период от няколко столетия.
Две зали са посветени на дървообработващите занаяти – горянство, копаничарство, дървостругарство, бъднарство, бъкларство, пирография, резба и художествена обработка на дърво.
Експонираният крачен ремъчков струг от ХІХ в. показва технологичните процеси при изработването на дървените бъклици.
В залата на металообработващите занаяти са показани ковачеството, медникарството, златарството и оръжейничеството.
В деветата зала на музея са показани произведения на традиционното тъкачество, предназначени за облекло, уредба на жилището,
битова употреба.
С определено емоционално въздействие са експонираните къщи и соба като основни части на балканджийското жилище. Подредбата им показва мястото и функцията на отделните съдове,
на съоръженията като водник, камина, печка-джамал, одър, люлка,
миндерлъци.
Последната зала на музея показва произведенията на майсторите от последните десетилетия на ХХ век.
Въпреки оригиналния си замисъл, в началото на ХХІ век експозицията на Музея на занаятите беше овехтяла и неприветлива.
„Подобренията“ в нея се правеха чрез залепване на допълнителна
информация или произволна подмяна на експонати във витрините.
Като се прибави към това липсата на вентилация в помещенията
и не дотам добрата хигиена, пред нас едва ли се появява образът
на „храм на музите“.
През 2002 г. на територията на община Троян стартира програмата „Обществен форум“, финансирана от Швейцарското правителство. Нейната философия даваше възможност на различни обществени групи да дискутират актуални проблеми, които стоят
пред общността. В резултат на обсъжданията се оформиха идеи за
проекти. Музейният екип с методическата помощ на модераторите
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на форума и различни експерти разработи, представи и получи подкрепа за финансиране на своя проект.
„Искри от загаснало огнище“ – създаване на образователни програми и атракционни кътове за туристи в Музея на занаятите.
Това беше най-скъпият и най-впечатляващ проект, излъчен от
втората фаза на Обществен форум – Троян, който беше съфинансиран от Община Троян. Много съществен факт, е че той е класиран на първо място по определени критерии не от чиновници, а от
представители на гражданското общество в Троян. Пак този факт
свидетелства, че хората в малкия град припознават музея като лицето пред външния свят. Затова той трябва да концентрира в себе
си всичко – знание, красота, забавление.
Но това е и много задължаващо. Освен прецизния мониторинг
на финансиращата организация имаше и обществен контрол за
това как се харчат парите на швейцарските и троянски данъкоплатци.
Проектът получи финансиране въпреки твърдата убеденост
на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, че обновяването на един български музей трябва да е грижа на българската държава.
Обновяването на музейната експозиция се осъществи в периода
ноември 2003 г. – май 2005 г.
Идеята за реновирането предвиждаше да се запази съществуващият експозиционен план от 60-те години, да се актуализира
второстепенният експозиционен материал – да отпаднат текстове, да се добавят нови, да се представят процеси чрез графични реконструкции, да се обособят акценти във всяка зала, да се направи
професионално аранжиране.
Научни консултанти на тези процеси бяха проф. Александър Фол
и проф. Маргарита Ваклинова.
Автори на проекта за художествено-пространственото оформление на експозицията са специалистите: Марина Гачева, Димитър Гачев
и Саво Вълчев – „АРКА“ ООД. Същите са и изпълнители на проекта.
Официалното откриване на обновената експозиция на Музея на
занаятите бе на 3 юни 2005 г.
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Освен видимите резултати от обновяването на музейната
експозиция имаше и поредица от положителни ефекти – създадени
партньорства със субекти на бизнеса, промяна на отношението на
местните власти, сътрудничество с други музеи, професионално израстване на музейния екип, приемственост в поколенията.
Експозиция „Възраждане“
Открита е през 1970 г. Уредена е в реставрираната сграда на
турския конак, вдигната през 1868 г. (годината на обявяването на Троян за град) от троянския майстор Тотю Михов за нуждите на турската
администрация. Това е чардаклия къща на два ката с широка дървена
стълба – всичко построено в духа на старопланинската архитектура.
Чрез снимки, графики, веществени материали експозицията
проследява икономическото развитие на Троян, учебното дело, културното развитие, хайдутството, дейността на Троянския революционен комитет, основан от Васил Левски, участието на троянци в
Новоселското въстание през 1876 г. и в Ботевата чета.
Експозицията завършва с документи, веществени материали и
снимки, свързани със зимното преминаване на Троянския проход от
руските войски на ген.-лейтенант Павел Петрович Карцов и опълченците от Троян и Троянско.
Експозиция „Възраждане“ беше обновявана в продължение на 2
години. Запазена беше основната концепция и съществуващите конструкции на стария реквизит. Бяха написани по-прецизни текстове
и подбран нов, по-изразителен снимков и графичен материал. Новите
табла, тип постери, бяха изработени отново със съвременни технически средства, експозиционният материал във витрините беше професионално аранжиран. Две от експонираните книги бяха обезпаразитени и отделни елементи възстановени. Нови щори, които ограничават
естествената светлина, подменено ново насочено осветление с енергоспестяващи осветителни тела. След консултация със специалисти
по пространствено оформление беше решено тя да се пребоядиса в
подходящ зелен цвят. Така безличните метални конструкции, поовехтялите витрини и запрашени макети на емблематични за града сгради
придобиха съвременно звучене.
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Експозиция в къщата на Иван Хаджийски
Реновирането на къщата и съществуващата в нея експозиция,
посветена на големия български социолог Иван Хаджийски, е едно от
сериозните постижения, осъществено от нашия музей през последните девет години. Началото на административната процедура е
поставено през 2004 г., когато музейното ръководство сигнализира
на Общинския съвет и администрацията в града за лошото състояние на обекта и експозицията, която по-скоро неглижира, отколкото
утвърждава името на Хаджийски като един от видните интелектуалци от 20-40-те години на ХХ век .
С решение на Общински съвет – Троян се предостави възможност на музея да проведе конкурсна процедура, след което да учреди
вещно право на ползване за период от 10 години.
Осъществиха се съгласувателни процедури с тогавашния Национален институт за паметници на културата за архитектурните
преустройства и Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства – експозиционен план за нова експозиция. Той е
изработен от специалисти от музея, които са правили и тази през
80-те години. В настоящия момент експозицията е изчистена от
залитанията на господстващата идеология – образи и цитати от
Маркс и Ленин и акцент върху левите убеждения на Хаджийски.
В настоящата експозиция освен биографичното проследяване
на живота му, за което снимковият материал е твърде оскъден, присъстват и образи от обкръжението на Иван Хаджийски, предимно
занаятчии и местната интелигенция. Всички те в голямата си част
са прототипи на образите в „Бит и душевност на нашия народ“,
наричана троянската книга за България.
След преустройството на обекта експозицията е разположена
в естетична среда на малко кафене, в което се срещат хората на
днешния град и героите на Хаджийски, представят се книги, честват се годишнини от рождението и гибелта му.
Инициативата за преустройството на къщата и експозицията,
свързани с Иван Хаджийски, е по идея на музейните специалисти,
които участват във всички процеси на реализация.
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През 2007 г. благодарение на спечелен проект вече в Общински
форум музеят съумя да изгради пространство за временни изложби
в централната сграда, в която е и основната експозиция на музея. Дълги години фоайето на втория етаж служи за съхраняване на
музеен реквизит. Благодарение на средствата по проекта са изработени 6 витрини, монтирано насочено осветление, почистен е
подът, измазани са стените с латекс. Така доскоро занемарената и
неизползвана територия се превърна в полезна експозиционна площ.
Липсата на достатъчно такава е проблем за малките музеи, особено където сградата не е строена специално за тази цел. Но ако
се осмисли целесъобразно могат да се създадат зони, в които да се
покаже спецификата на региона.
Отново през 2007 г., във връзка с честването на 100 години
от рождението на Иван Хаджийски, създадохме експозиция от хумористични рисунки по негови текстове. Тя е разположена на стена в
централното фоайе на музея и логично се свързва с останалата тематика, посветена на занаятите.Така беше запълнена една голяма
празнина, тъй като духовното културно наследство не е представено никъде другаде.
Когато говорим за експозициите, създадени от Музея на занаятите, не можем да не споменем за експозицията, посветена на
традиционните за Троян поминъци – сливопроизводство и ракиеизваряване. Тя е разположена в неизползваема площ на открито под
централната сграда на музея. Финансирана е от собственика на кафене „Антик“, което е в съседство с музея и експозиционните ниши.
Изработена дървена конструкция, на която са монтирани винилови пана. Експозицията е създадена през 2006 г. като част от традиционния празник на сливовата ракия в Троян. В настоящия момент
средата, в която е експозицията, е занемарена и неугледна. Идеята
за нова експозиция е включена в проект, за който се очаква финансиране от европейски фондове.
Изграждането на експозиция „Троянски живописци“ започва през
2010 г., когато са създадени концепцията и експозиционният план.
Структурата на Музея на занаятите включва 5 раздела с
фондове: керамика, художествено дървообработване, художестве70
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но металообработване, художествен текстил, изобразително и
приложно изкуство.
Единственият раздел, който няма експозиционно представяне,
е последният. В същото време музеят разполага с великолепна колекция от художествени творби на автори, родени в град Троян и
получили национална известност.
Идеята на музейната колегия е да се изгради постоянна експозиция, в която да бъдат представени 5-ма от тях, избрани по определен критерий.
Предложението е експозицията да бъде изградена на втория
етаж на сградата на бившия турски конак. Както вече беше посочено, на първия етаж е разположена експозиция „Възраждане“, която
завършва със събитията, свързани с битката за Троянския проход
през януари 1878 г. и Освобождението на Троян.
Всички художници, които бихме искали да представим, са родени в периода 1904–1922 г. Житейският път на най-късно родения
от тях завършва през 2002 г. Чрез тяхното творчество ще бъдат
представени исторически събития и личности в Троянския край.
Произведенията на изкуството са собственост на Музея на занаятите и са откупени от авторите преди 30 години. Всички художници са с академично образование и са родени в Троянско.
Всяка зала ще бъде посветена на един художник. Броят на
експонираните творби е между 11 и 15. Различията се налагат
от различната големина на залите и от самите художествени
творби.
Критериите, по които са избрани авторите, са образователният ценз (всички учат в Художествената академия) и присъствието
им в националната и местна култура.
Във всяка зала на дискретни информационни постери ще бъдат
представени биографичните данни и творческите постижения на
авторите чрез текстове на български и английски език и подходящ
снимков материал.
В първата зала от експозицията ще бъде изграден кът – възстановка на отделни елементи на градския бит в Троян от първата
половина на миналия век.
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Голяма фотопанорама на Троян ще „вкара“ посетителя в атмосферата на тогавашен Троян. Снимковият материал е дело на известния троянски фотограф Пенчо Доков.
Градският бит в занаятчийски Троян не е бил широко разпространен. Отделни негови елементи – маси, бюфети, сервизи, канапета, столове, тоалетки, са използвани в по-заможните семейства.
Такива предмети на бита – „европейска направа“, имало предимно в
домовете на известни занаятчии и търговци.
Описаните експозиции са създадени в периода 2003–2007 г. На
тях трябва да се погледне преди всичко като интелектуални продукти, резултат на дългогодишни проучвания на музейните специалисти. Най-важният компонент за тяхното успешно реализиране е
професионалният подход и сигурното финансиране.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ КОМПЛЕКТУВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ
В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
Марияна Маринова
През последните 20 години станахме свидетели, а също и участници в събития, които промениха коренно света, в който бяхме
живели дотогава. Подобно на бурния тласък в развитието на човечеството с техническата революция, в наши дни с напредването на
технологиите и комуникациите светът преживя грандиозни промени.
Политически, социални и битови промени измениха живота на милиони
хора по света.
Пред очите ни отмряха много от изобретенията, улеснили живота на хората от края на ХІХ и началото на ХХ в. Отидоха в историята
пишещата машина, грамофонът, касетофонът, на път са да изчезнат
стационарните телефони, заменени от клетъчните и сателитни мобилни устройства. Все по-рядко се използват факс-апаратите. Днес
вече почти никой не ползва дискети, младежите изоставиха и диск-мена, а информационните технологии и глобалната мрежа на Интернет
правят достъпна всякакъв вид информация. Скайп направи възможна
видеовръзка в реално време с всички точки по земята и сбъдна мечтата за видеотелефон.
На нашето поколение се падна да живее в две системи – на
социализма и сложния и противоречив преход към демокрация. Младостта ни премина в епохата на хроничен дефицит ту на едни,
ту на други стоки и услуги. За много хора върхът на лукса бяха
стоките, предлагани в немските каталози „Некерман“, просто защото друго не бяха и виждали. Мои познати с гордост заявяваха,
че библиотеката им у дома е направена „точно като по „Некерман“, а занаятчийки-шивачки се опитваха да правят модни дрехи
с кройките на „Бурда“ – друго емблематично списание от епохата
на социализма, което можеше да се купи само с приятелството
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на продавачката от РЕП. Истинско приключение беше да си купиш
ботуши за зимата или удобни обувки.
Постепенно преодоляхме шока от многообразието на стоки по
магазините и вече дори не си спомняме как месеци наред се редяхме
за проверка по списък пред магазините за електроуреди с надежда
един ден да се снабдим със заветния цветен телевизор, марка „Велико Търново“.Но пък младите хора не знаят какво е да гледаш филм
по телевизията, без да те прекъсват на най-интересното място за
реклами.
Сега има свръхпредлагане, станало възможно в условията на
свободна търговия и масово производство на евтини и достъпни
стоки. Едни и същи стоки, произведени в Китай, се продават и в
Европа, и в Америка, и на другите континенти. Едни и същи транснационални компании предлагат артикулите си навсякъде по света.
Дори типични местни сувенири и традиционни производства като
българските мартеници или стъклени предмети от „Мурано“ са произведени в Китай и се предлагат по сергиите за сувенири. Постепенно специфичното местно производство се обезличава и загубва
в морето на евтини и достъпни стоки, внос от чужбина.
В цялото това многообразие е много трудно да се направи преценка кое след сто години ще представлява интерес за тези, които идват след нас, какво от цялото това многообразие ще сглоби
пъзела на нашия живот? Какво ще представляват музеите тогава
и кои са тези неща, които трябва да подберем и съхраним за бъдещите поколения? Какъв да бъде критерият при подбора им и как
днес да преценим кое след 100 години ще има качества на културна
ценност?
В страните от бившия социалистически лагер със смяната на
системата изчезнаха от ежедневието и голям брой атрибути на
тоталитарното общество. У нас библиотеките освободиха пространства, изхвърляйки томовете на Тодор Живков за рециклиране,
свалени бяха паметници, картините и плакатите с политически и
пропаганден характер промениха тематиката. От кабинетите изчезнаха бюстовете на Ленин и Димитров, петолъчките бяха заличени, имена на улици и площади бяха променени.
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Особено динамични са процесите на промени в градовете. Огромните миграции на хора, бумът на строителство, свръхзастрояването и големият автомобилен поток създадоха за относително кратък
период от време една коренно различна от позната ни градска среда.
Отмяната на софийското жителство доведе до увеличаване на населението на столицата, което постави нови задачи за решаване пред
столичната община – нужда от детски градини, стара и непригодна
за новите условия инфраструктура, опазване на реда и чистотата,
липса на паркинги и пр. и пр. Проблеми.
Всички тези промени, проблеми и предизвикателства правят
задачата на музейните работници още по-сложна. Възникват нови
нужди и в областта на културата – ето, едва изминали 20 години
от демократичните промени и вече се прави Музей на тоталитарното изкуство, изкуството на социализма. А в началото на демократичните промени се чуваха гласове дори и в музейната колегия за
отписване от основните фондове на материалите от социализма.
Добре че не всички са готови да взривяват и да мислят, че историята започва да се пише от днес.
Новите дигитални технологии дават възможност за разглеждане
на артефакти в най-големи подробности на всеки компютър. Няма
ли те да обезсмислят музеите в сегашния им вид? Това е въпрос,
отговорът на който ми се иска да бъде отрицателен. Нещо повече
– мисля, че животът на музеите е сигурен. Няма нищо по-вълнуващо
от това да видиш ОРИГИНАЛА. Кое е това нещо, което може да се
сравни с трепета пред витрината с косите на Левски? Може ли да се
разкаже или усети по снимки блясъкът на тракийското злато? Големият въпрос е какви оригинали да съберем в музеите. Основен става
въпросът за критериите при подбора.
Безспорно, единият критерий, залегнал и в нашите нормативни
документи, е естетическият. Красиви произведения на изящните
и приложни изкуства съставляват голяма част от фондовете на
музеите по света. Мястото на произведенията на изкуството не
подлежи на дискусия. Понякога художниците предават в картините
си не само багри и форми, но и душа, атмосфера – все неща, които
безпогрешно се възприемат и оживяват представите ни за лично75
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сти, места, събития. Естетическият критерий е незаменим, но не
е достатъчен, за да бъде единствен.
Другият възможен критерия е историческият – да събираме
материали, пряко илюстриращи ставащите промени. Тук може да се
направи подбор на такъв род материали, които са попълвали колекциите на музея досега. Например: ако музеят има колекция от мебели
от Възраждането до края на Втората световна война, то е добре
тази колекция да се допълни с традиционните за епохата на социализма от 60-те години типов салонен бюфет, масичка, холна гарнитура и телевизор „Опера“, родно производство, а за 70-те – 80-те
години – секционни библиотеки и телевизор „Велико Търново“. Сега
много хора търсят начин да се освободят от старите си мебели и
може да се намерят и безплатно.
Добре е постъпващите в музея материали да носят и допълнителна информация, свързана с контекста на битуването им, която
да дава представа за времето на използването им. Така например
дамски обувки, подсилени с метални токчета, за да се удължи използването им, говорят за времето на дефицита повече, отколкото
разказите за това.
Винаги ще будят интерес личните вещи на изтъкнати личности – представители на науката, изкуството и политическия живот. Те откриват интимната, непозната от официалните източници страна на живота на известните. Да видиш бюрото на Стефан
Стамболов или пишещата машина на Константин Стоилов, смокинга на Ататнас Буров или бюрото на цар Фердинанд, подарено му от
Бисмарк, допълват представите ни както за отделните личности,
така и за времето, в което са живели и работили.
Но точно тук задачата се усложнява поради трудния достъп на
музейните специалисти до важните особи, до елита. Всъщност и
кой е елитът? И как гледа на възможността да попадне в музея? Как
да стигнем до охраняваните особи със скромното си предложение да
дарят нещо свое, да оставят нещо от своите лични вещи за бъдещето, без да знаем как ще ги оцени то.
Тук може да добавим и критерия, който условно наричаме
„местна специфика“. Това са онези неща и събития, които са уни76
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кални за даден град и трябва да намерят място в музея. За София
това е нейната отлика като град-столица, в която функционират
държавните институции, която е дом на изтъкнати творци и средище на много събития. А например за Каварна днес – това е неповторимият рок-фестивал с неговата непринудена атмосфера и
пъстра палитра от участници.
В съвременния свят не е възможно да не се прави документиране. Още повече, че сега разполагаме с дигитални технологии, които детайлно може да запечатат случки и събития, спомени и фолклорни изпълнения, старинни технологии, все още запазени тук-там,
моментни състояния или детайлни заснемания и прочее, и прочее...
Възможностите за събиране и обмяна на информация практически
са безкрайни. Технократите обещават сигурност за съхранението
на събраната информация, прехвърлена на СD. Дигитализацията на
информацията за музейните фондове също представлява вид събирателство, възможностите на което тепърва ще се разкриват и
използват в музейната сфера. Тук ще се наредят и разказите на
различни участници в процесите на промяна и развитие на историята – от гледната точка на обикновения гражданин до клошаря
и политика. Отделните лични истории дават богата представа за
живота, погледнат от различен ъгъл.
При цялото многообразие на съвременния свят не е възможно
да съхраняваме всичко, което битува в градовете. Потребителското общество бълва все нови и нови продукти, старите отиват на
боклука, а дори и да искаме, не може да пазим всичко в музеите, дори
само поради ограничените пространства на хранилищата. Как тогава да решим този въпрос. На какви принципи да се гради нашата
работа? Според нас това е принципът на континюитета, т. е. на
продължение на събирателската политика от предишните десетилетия. Или най-общо казано – трябва да продължи попълването на
традиционните за даден музей колекции. Образците би трябвало да
отразяват характерни, най-използвани материали за дадено време
от съответните колекции, както и високите постижения.
Музеят поради ограниченото си пространство, дори, не е в състояние да събира цялото многообразие на различни артикули. Тук
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предлагаме да се използва потенциалът на колекционерите. Техният
брой расте непрекъснато. Индивидуалните интереси и предпочитания на колекционерите формират безкраен брой частни колекции на
любители. Събира се всичко – от традиционните марки и пощенски
картички до афиши и плакати, от произведения на изкуството до
пакетчета захар, от автомобили до стъклени фигурки. За нас, музейните работници, те са безкраен източник. Не е необходимо да изкупуваме техните колекции – това обикновено са хора, които години наред, упражнявайки своето хоби, са създавали своите колекции.
Често пъти са се лишавали от много други неща, за да придобият
един или друг екземпляр, на който да се любуват. Тези хора винаги
имат желание да покажат сбирките си, да се похвалят с тях, да
споделят радостта си от самия факт на притежаването им. Така
възниква необходимостта от взаимодействие с музеите, което пък
води до взаимноизгодно сътрудничество. От една страна музеите
получават достъп до богатите частни колекции – да ги документират и използват в научната си дейност, а от друга колекционерите
могат да ползват професионалния опит на музейните специалисти и
да показват своите сбирки във временни изложби в музеите.
Предполагам, че изразих мисли, които вълнуват всички, съпричастни с културното наследство и в частност с документирането
на съвременността.
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ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ – ПЛЕВЕН И ГЛОБАЛНИЯТ
СВЯТ
Емилия Зорнишка
Живеем в динамично време, изпълнено с надежди за обединение
и създаване на нов световен ред – уникален в световната история.
Светът се превръща в една голяма общност. Свят, в който сме
колкото еднакви – толкова различни по традиции, култура, език и
писменост. Промените, които се извършват през последните десетилетия в историята на човечеството, ни карат да търсим отговори на много въпроси, които се отнасят до процесите на прехода
в съвременното общество: преминаването от индустриално към
информационно общество, от модернизъм към постмодернизъм, от
държавно регулиране към пазарни правила, от национално към локално. Все по-често се говори за глобализация, като в това понятие се
влагат различни значения – предимно икономически, но също – политически и културни. Глобализацията от неясно понятие се превръща
в осезаема реалност.
Глобализацията като културен и политически феномен изправя
съвременното общество пред нови предизвикателства: глобален
свят – глобална икономика и политика, глобална култура, глобална
власт, глобални институции на властта. Като база на социалния
живот културата е и обобщен негов израз. Във времето, когато
все повече се говори за „свят без граници“, „планетарно съзнание“
и „културно многообразие“, ясно се откроява една от особеностите
на съвременния свят – националната и културна идентичност, която има пряко отношение към друг много важен въпрос – спецификата
на цивилизационното присъствие и приноса на отделните култури.
Културната идентичност е важна предпоставка за приемането на
едно обединение положително в съзнанието на всяко едно общество.
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В съвременния свят ролята и значението на културата се издигат на все по-високо ниво. Културата и политиката създават нов
тип международни отношения (НАТО). Културата е тясно свързана
с националната сигурност, международните икономически отношения, глобализацията на икономиката, икономическата и управленска
политика (т. напр. през 2008 г. една от темите за държавен изпит
по национална сигурност е „Културата в глобалния свят“).
Културата и етнокултурните процеси са фактор при формирането и устойчивото развитие на регионалните структури. Глобализация и регионализъм са две страни на един и същи процес. Европа
е заинтересувана от все по-голямото разкриване на духовния потенциал на народите от европейския регион, запазването на националната идентичност и приноса на националните култури, които
заемат особено важно място в Европейския съюз при реализиране
на конкретни регионални политики, включително в рамките на Балканския регион.
В света, в който живеем, основен фактор и ресурс е човекът
– неговите качества и познания. Личният просперитет зависи от
силата и богатството на неговите идентичности. Динамиката на
процесите засяга и кадрите в глобалния свят. Нараства интелектуалният потенциал. Това означава: да знаят и да могат:
– да знаят: да притежават задълбочени познания за произхода
и генезиса на цивилизациите, за закономерностите на развитие, за
проблемите на съвременния свят и възможностите за тяхното преодоляване.
– да могат: да анализират в исторически и съвременен аспект
проблемите на функционирането на съвременния свят.
Културата в глобалния свят е вътрешно противоречива система, линия на противоречие на традиционните и новите ценности. Водят се много дискусии относно естеството на тази култура,
дали тя е по същество универсализираща, която „налага“ своите
ценности, или благодарение на глобализацията всички култури имат
възможност да разпростират своето влияние. От друга страна тя
насърчава различното, обвързаното с определено място и култура,
или всичко, което предполага особеното, уникалното. Ако модер80
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ността е времето на цивилизоването, то постмодерността е време на всеобщия стремеж към различност и оригиналност.
В динамиката на ежедневието не се замисляме достатъчно за
това, което ни прави българи. Предизвикателствата на ХХІ век носят глобален характер и е напълно логично да обединяват интересите, а не да ги противопоставят, както в рамките на международния политически диалог, така и в междукултурния. В процеса на
комерсиализиране на духовния живот и нарастване на интелектуалния потенциал музеят трябва да отговори на всички тези предизвикателства като обединител или поне да даде възможност за
съжителство, резултатът от което да е с максимално положителен
ефект за обществото.
В резултат на развитието на технологиите настъпва нова ера за
човечеството във всяка област. Изграждат се музеи, които доскоро
са били футуристични представи, а днес – реалност. Във философията
на проектирането и изграждането на съвременните музеи се очертават две основни тенденции: музеи, организирани в класически сгради
с цел запазване на архитектурния стил (Британски музей, Лувър и др.),
и т. нар. „атрактивни“ музеи, които с реконструкции, ефектно осветление, панорами и др. похвати търсят въздействие, максимално близко
да естествената среда на експоната (Национален Британски военен
музей, Природонаучен и Технически музеи в Лондон).
Особено атрактивни са музеите с модерен интериор, разположени в автентични сгради, изпълнявали други функции преди, и т.
нар. „модерни“ – в предназначени за целта сгради (Музей за модерно изкуство в Лондон – експониран в бивша електроцентрала и музеят Гугенхайм в Ню Йорк – в модерна сграда), където средата е
максимално изчистена и акцентът са експонатите. В Панорамите
(пейзажни, исторически или с религиозна тематика) се набляга на
моментното възприятие, а посетителят е в максимално реална среда (Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, Битката при Ватерло –
най-старата в света и др.). Друга група музеи са къщите-музеи и
музеите с представителен или дворцов интериор.
Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен е приемник на
една от най-старите и авторитетни музейни институции в стра81
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ната – Военноисторическите къщи-музеи, паметници и мемориални
паркове в Плевен, Пордим, Бяла и Горна Студена, открити на 3 септември 1907 г. – реално измерение на отношението на българския
народ и държавност към събитията от близкото минало след първоначалния емоционален отзвук от Освобождението на България.
В региона на Плевен се намират 238 исторически паметника,
свързани с Руско-турската война 1877–1878 г., от които 207 са паметници на културата с национално значение.
Съвременната структура на Военноисторически музеи – Плевен обединява: Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, къща-музей „Цар
Освободител Александър ІІ“, параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, парк-музей „Ген. М. Д. Скобелев“ и Костница, къщи-музеи „Велики Княз Николай Николаевич“ и „Негово Кралско Величество Карол
І“ – Пордим, Румънски мавзолей и музеен кът – Гривица, самостоятелна експозиция „Плевенска епопея 1877 г.“ и къща-музей „Стоян
и Владимир Заимови“. В създаването на тези музеи, станали неразделна част от облика на Плевен, участват изявени български архитекти, художници, скулптори: арх. Пенчо Койчев, основателите,
преподаватели и бъдещи професори в Рисувалното училище в София
(художествената академия) – Жеко Спиридонов, Антон Митов, Ян
(Иван) Травницки, Иван Мърквичка, Марин Василев и др.
Това е показател за мястото на Военноисторически музеи –
Плевен в музейната мрежа и националната музейна структура. Създадени преди повече от столетие, те напълно се вписват в организацията на съвременните музеи. Това, което ги отличава от традиционния тип музеи, в новите условия ги прави още по-атрактивни и
разкрива нови възможности за реализация.
Според Алвин Тофлър обществото от „третата вълна“ и светът като цяло преминават от масово към „демасовизация“ (за разлика от обществото от Втората вълна или т. нар. „индустриално
общество“). Индивидуалното започва да засилва своето значение.
Новите технологии разширяват силата на човешкия ум. Новият
стил на работа, новите ценности, новото разнообразие и индивидуализация хармонират с демасовизирането на производство и потребление, с разнообразието от комуникации и структури, с разви82
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тието на нови интелектуални потребности. Така те налагат и ново
отношение към познанието и насърчават социалното разнообразие.
В голяма степен това, което Тофлър „предвижда“, се случва: изключително бързо развитие на техниката, масовото й навлизане в ежедневието и създаването на информационни технологии. Променя се
поведението на човека и ценностната система.
Твърде голямото „улесняване“ на живота има и негативни ефекти върху някои ценности, но от друга страна напредъкът в това
отношение е предпоставка за развитие на науката, образованието,
изследователската дейност. Днес музеят вече не е само хранилище на експонати или място за нов тип производство, но също така
изследователски, информационен и образователен център, организатор на специализирани програми и научнопрактически проекти. Въпреки че основните форми на музейна работа остават, развитието
на информационните технологии изисква нов подход към организацията и осъществяването й. Музеят има отношение към процесите
на градска регенерация и към културното „възраждане“ на съвременните градове.
Стратегията на ВИМ през последните 10 години и комплексната перспективна програма са тясно свързани с разработването на
проекти, провокирани от тези нови предизвикателства и пряк път
да поставим своя знак на новата глобална карта. Посланията на авторите трябва да достигнат до публиката и то в широки граници:
по възраст, професионални интереси, до българите зад граница, до
чуждестранните туристи. Една от формите за реализиране на тези
послания е инициирането на конференции, научни форуми и дискусии
(9 национални и над 10 международни научни форума). С международно
участие са конференциите на тема: „Плевен и Руско-турската война
1877–1878 г.“ с участието на проф. В. Сироткин, член на Дипломатическата академия на Русия (Плевен, 2000); „130 години Плевенска епопея 1877 г.“ (Плевен, 2008); „130 години от Освобождението на България“ с научен ръководител акад. Г. Марков, с организатори Руски културно-информационен център – гр. София и НПМ „Шипка-Бузлуджа“;
„Руско-турските войни и етнодемографските процеси в Добруджа
ХVІІІ-ХІХ в.“ (Добрич, 2008, с мултимедия); „100 години Военноистори83
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чески музеи и 30 години Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ (Плевен,
2007); „Русия, Великите сили и Източният въпрос“ (Плевен, 2009) с
участието на проф. А. Пантев, проф. И.Стоянов и проф. Е. Гиндев.
От 2008 г. ВИМ – Плевен издава сборник „Военноисторически
музеи“, който включва и материалите от научните форуми и конференции, организирани в Плевен (№ 1, 2008, с. 279; № 2, 2011, с.
353). По проект за въвеждане на сбирките и колекциите от фонда
на ВИМ в научно обръщение и тяхното популяризиране са издадени
каталог „Оръжие от Руско-турската война 1877–1878 г. в колекцията на Военноисторически музеи – Плевен (2005, с. 80), „Нагръдни
икони, походни олтари и кръстове от бойните полета край Плевен
– 1877 г.“ (2005, с. 88), „Иконите на Георги Данчов, Иван Мърквичка
и Антон Митов в колекцията на Военно-исторически музеи Плевен“
(2005, с. 128) и „Военни униформи от Руско-турската война 1877–
1878 г. в колекцията на Военноисторически музеи – Плевен“ (под
печат). По инициатива на Комитета по увековечаване паметта
на ген. М. Д. Скобелев и ВИМ – Плевен през 2007 г. е отпечатано
фототипно издание „Плевна и гренадири“ (оригиналът е издаден
1887 г. в С. Петербург).
Глобализацията може да се характеризира с една дума – динамика. Музеят трябва да отговори на това предизвикателство в унисон с нарастващите интелектуални потребности на обществото,
използвайки всички възможности – от разнообразието на движимите културни ценности до особеностите на архитектурата и пространственото решение на музейната сграда. Електронният свят
на общуване променя представата за пространството като реалност. В света на информационните технологии музеят е мястото,
където реално човек може да се докосне до историята и културата,
да осмисли националната си идентичност. Динамиката на развитие
предполага и мобилност на музейната експозиция (показване на повече движими културни ценности от фонда на музея пред публиката,
включително извън залите на музея, извън страната). През последните 10 години с движими културни ценности от фонда на ВИМ са
реализирани 42 изложби в страната и 14 в чужбина (с рекламни материали и каталози) и на 12 гостуващи изложби по специализирани
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проекти („Уникални реликви на Българското възраждане“, представени досега в няколко издания – при провеждане на европейската
инициатива „Нощ в музея“, Националния празник 3 март и Деня на
Плевен – 10 декември), което има конкретно отношение към културния обмен и разширяването на междукултурния диалог.
Търсенето и експериментирането на нови, нетрадиционни и дори провокативни начини за изява във всички насоки на музейната
работа е свързващият елемент в работата за приобщаване към новите тенденции в развитието на европейската и световна култура.
Поради липса на пространство и музейно оборудване много атрактивни експонати, които се съхраняват във фонда, не са достъпни
за широката публика. Нетрадиционни, както по отношение на материалите и техниката на експониране, така и поради представянето
на открито (в парка на къща-музей „Цар Освободител Александър
ІІ“), изложбите – постери със снимки и материали от сбирките и
колекциите във фонда, провокираха интереса на голям брой посетители от различни възрасти и се наложиха като обичайна практика.
Особеностите на архитектурата и на вътрешното пространствено решение (на панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, параклисмавзолей „Св. Георги Победоносец“, къща-музей „Цар Освободител
Александър ІІ“) също позволяват експонирането на изложби с нетрадиционен характер (изложба само от един или от няколко атрактивни експоната, но с висока историческа и художествена стойност).
Изградена на бойното поле, връзка на миналото с настоящето и
послание към бъдещето, Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ се утвърди като своеобразен културен център на Плевен, място за провеждане научни форуми, културни изяви, включително с международно участие, презентации, конкурси (конкурсът за детска рисунка на
тема „Освобождение“, който се организира над 10 години в панорама
„Плевенска епопея 1877 г.“, е регистриран от МОМН като национален конкурс), реализиране на образователни проекти, прожекции на
филми, концерти и др.
Ръководейки се от практиката на големите световни музеи и в
отговор на новите предизвикателства, пред които е изправен съвременният свят, стремежът ни е да покажем автентичното, различното
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и уникалното в реално измерение. Работи се по проект за възстановяване в автентичен вид на оръдейния парк. Американски картечници
„Гатлинг“ от колекцията на ВИМ, произведени през 1870 г. за руската
армия, се реставрират с оригинални резервни части от фонда на музеите. ВИМ – Плевен притежават 16 от 24-те картечници, произведени в заводите „Колт“ и участвали в Руско-турската освободителна
война 1877–1878 г. Над 110 години тези експонати са били под открито
небе в парковете на музеите, изградени в памет на Плевенската епопея 1877 г. След реставрацията механизмите на 140-годишните американски картечници са в пълна изправност. Три от тях са експонирани в
панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ (на бившето бойно поле), а демонстрациите с тях провокират изключително голям интерес.
Идеята за виртуално представяне на местата на сраженията
на базата на автентичен снимков материал от фонда на ВИМ (с научна, познавателна, учебна и рекламна цел) е практическо изражение
на проекта за мемориализация на бойното поле при Плевен и опазване на паметниците. С познавателна цел, насочен към изучаване историята на Балканите, е международният проект „Жива история“.
В рамките на програмата за обучение и социализация на лишените
от свобода музеят също има своето определено място.
Мемориалните паркове с експозиции на открито са изключително актуални като пространствено решение както при откриването
си, така и в съвременни условия. Те са част от историята и духа на
епохата, място за почивка и бягство от ежедневието, за размисъл
и самооценка. Може би това е което ги превръща все повече в атрактивна сцена за културни изяви и за реализиране на европейската
инициатива „Нощ в музея“.
Да съхраним историческото и културно наследство за поколенията. По инициатива на Дирекция „Военноисторически музеи“ с
решение на Общинските съвети в Плевен и Пордим са възстановени автентичните имена на къщите-музеи и на улици в Плевен,
свързани с историята на града по време на Руско-турската война
1877–1878 г. Възстановена е панихидата с военен ритуал, която
се провежда на 11 септември в Скобелев парк-музей в памет на
загиналите в третия щурм на Плевен. Всяка година на 1 март в
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параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“ се отбелязва годишнината от гибелта на император Александър ІІ, а в Деня на героите на Румъния се отслужва панихида от румънски свещеници.
С материали от фонда и в обектите на ВИМ са заснети документални и научнопопулярни филми, които са презентирани и извън България („Ген. М. Д. Скобелев“, „Руският кръст на Балканите“,
„Скобелев остава в Плевен“, документална поредица в 5 части „Памет“, посветена на Руско-турската война 1877–1878 г. и Плевенската епопея). На българските общности във Виена, Мюнхен, Флорида и
Лос Анжелис са предоставени документални филми на DVD и изложби-постери (във вид на готов файл).
Партньори в дейността на ВИМ – Плевен са представените в международната структура „Музеи, разположени на полетата на сраженията“ Световна конференция на Панорамите, Централен административен окръг – Москва, Централен музей за древноруска култура и изкуство
„Андрей Рубльов“ – Москва, Владимиро-Суздалски историко-архитектурен и художествен музей – Владимир, Национална служба в памет на
героите – Букурещ, Гвардейско обединение – Хелзинки (потомци на участници в Руско-турската война 1877–1878 г. и действащи военни), „Съюз
на приятелите на България“ – Москва, Скобелевски комитет – Москва,
Руско Гвардейско обединение – Париж, Дружество за приятелство с
България в Риека, Международна асоциация на славянските и православните кинематографисти за представяне на филми с военна тематика,
Американски биографичен институт, СУБ – клон Плевен и др., което е
от изключително значение за популяризирането на българските музеи и
националното културно наследство. Домакинството на ВИМ – Плевен
на V-та Световна Конференция на Панорамите (2002), в работата на
която взеха участие представители от 14 държави от Европа, Азия,
Северна Америка и Австралия, е с принос не само за музеите, но и за
Плевен и България.
Партнирането на ВИМ – Плевен в разработване на концепция за
развитието на туризма в Плевенския регион и участието в проекти
по програма за трансгранично сътрудничество е реален показател
за връзката музей – културен туризъм – опазване на културното
наследство.
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„Да върнем музеите и паметниците към автентичния им вид“ е
дългосрочен проект на ВИМ – Плевен. В резултат на сътрудничеството и с финансовата подкрепата на Централен Административен окръг
Москва се работи по възстановяването и реставрацията на паметниците, свързани с Плевенската епопея 1877 г. Продължава започната
през 2006 г. работа по ситуирането на архитектурно-скулптурните
паметници и запазените землени укрепления от войната 1877–1878 г.
върху картен материал в мащаб 1: 5000 с цел улесняване дейността по
тяхното поддържане, опазване и социализация.
Някога Аристотел казва: “unitas multiplex” (единство в многообразието). Днес въпреки уеднаквяването в начина на живот, все повече търсим различното. Културната идентичност в глобалния свят е
връзка с миналото и път към бъдещето. Дали ще оцелеят отделните
култури в съвременни условия. Единственият начин да запазим своята
идентичност и да бъдем уникални граждани на Европа и света, изправяйки се пред предизвикателствата на новото хилядолетие, е да съхраним във времето историческото и културно наследство на България
(за нас, за поколенията, за всички българи). Може би най-важното, което трябва да направим, е да съхраним и опазим това, което ни прави
уникални – култура, дух и вяра в бъдещето.
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СЪЗДАВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЕКСПОЗИЦИИТЕ В НПМ „ШИПКА“
Дарина Петкова
Национален парк-музей „Шипка“ е един от малкото музеи в България, намиращ се на мястото на военните действия. Той има понеобичайно създаване от другите музеи. Това е така, защото паметниците, паметните знаци и кръстове, намиращи се на неговата
територия, са издигнати много преди неговото създаване. Интересен факт е, че архитектурно-историческият ансамбъл на един от
тези паметници – Паметника на свободата, е уникален не само по
своето въздействие в национален мащаб, той е уникален и защото
в него е разположена закритата музейна експозиция.
Изминалите години отдавна са излекували безбройните рани от
войната. Днес на Шипка е спокойно. Но хората помнят и ще помнят, че тук в жарките дни на юли и август 1877 г. руси и опълченци
в бой не на живот, а на смърт доказаха, че българите не са рая на
падишаха, че те са достойни, за да се нарекат свободни. Началото
на спомена за събитията на Шипка е поставено още, когато над
пресните войнишки гробове и братски могили дори не е успяла да
поникне трева. Онези, на които съдбата е отредила да оцелеят,
правят първите стъпки към обезсмъртяване делото на героите. По
тяхна инициатива по неотдавнашните бойни полета започват да
се издигат белокаменни паметници. Те следват пътя на руската
армия Освободителка из цялата българска земя. Десетки са те и по
каменната гръд на Шипка.
Паметниците, братските гробища и надгробните паметни плочи, поставени за увековечаване паметта на падналите на бойното
поле, на починалите от рани войници и офицери по време на петмесечната защита на Шипченския проход, са строени в различно време
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и се разделят на две основни групи: руски паметници и паметници,
издигнати от признателния български народ.
Въпросът за построяване на руски паметници на загиналите по
бойните полета по време на Руско-турската война се поставя през
лятото на 1878 г. от Главнокомандващия на действащата Дунавска армия ген. Тотлебен. Комисия под председателството на ген.адютант граф Шувалов предлага на военния министър Милютин и
император Александър II издигане на паметни знаци по местата на
сраженията и руски гробища в Европейска Турция. Двамата разрешават построяването им под попечителството и разпореждането
на самите войскови части. През есента на 1878 г. започва изграждането на първите руски паметници, посветени на героичната защита на Шипченския проход.
Необходимите средства се осигуряват от частите, сражавали
се на Шипка, и от волни пожертвования на военнослужещите от съответните полкове. Строителството се възлага на инженерните
войскови части.
По този начин на Шипченския проход са издигнати до края на
1878 г. 22 паметника. Последният е завършен през 1881 г. и е построен със средства, отпуснати от руския император.
Проява на почитта и преклонението към паметта на загиналите са и втората група паметници на Шипка – българските.
Първите от тях са направени от ветераните на Освободителната война и национално-освободителното движение членовете на Плевенското поборническо-опълченско дружество. През
1910 г. в местността Торището (днес в района на къмпинга на
вр. Шипка) по тяхна инициатива са издигнати първите български
паметници, възвеличаващи бойните подвизи на 3. и 5. опълченски
дружини и техните командири Калитин и Попов. Най-величественият, най-монументалният от българските паметници на Шипка е
Паметникът на свободата. Построен по проект на архитект Атанас Донков и скулптура Александър Андреев, той е тържествено
открит през 1934 година.
Всички тези паметници са включени в откритата експозиция
на НПМ „Шипка“.
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На 14.08.1934 г. приемателната комисия на Паметника на свободата изказва следното мнение: „Да се довърши Паметникът като
комплекс, т.е. целият връх заедно с Орлово гнездо, близките скатове
и всички исторически местности да се превърнат в един националeн
парк, включващ шосето от с. Шипка до Паметника и бъдещите пътища, свързани с историческите места, всред които да се възстанови
дивната епопея на Освободителната война“. След 1950 г. това предложение постепенно започва да се осъществява.
На 5 октомври 1956 г. вр. Столетов и околността са обявени
за НПМ „Шипка“. На 23 ноември 1956г. в МК – отдел „Паметници на
културата“, се обсъждат два идейни проекта – единият е свързан
с архитектурно-благоустройственото оформяне на вр. Столетов с
автор арх. Христо Ковачев.
През следващата 1957 г. в архитектурно-благоустройствено
отношение НПМ „Шипка“ придобива вида, в който с известни изменения съществува и до днес. Около наличните руски и български паметници е изградена музейната експозиция на открито, включваща общо
32 исторически обекта. С бели камъни, побити в земята, е отбелязано разположението на отбранителните позиции. На истинските
си места и със същите системи и калибри оръдия са възстановени
батареите от Главната и Предна позиции. Батарейните гнезда се
оформят през периода 1967–1969 г. по проект на НИПК. При тях и
на по-важните участъци от шипченските позиции са поставени 14
бронзови плочи, разказващи за героизма на защитниците на върха.
С паметни плочи са маркирани окопът на опълченеца Леон Курдов и
един от изворите за вода. Автор на текстовете е поетът Веселин
Андреев. В чертите на парк-музея е възстановен в отделни участъци
старият път, водещ от с. Шипка към Габрово. Тези възстановителни работи се извършват под ръководството на представители на
Централния музей на народната армия и Народен музей „Искра“ – Казанлък. За по-лесен достъп до Паметника на свободата е построено
монументално стълбище.
През 1964 г. се създава НПМ „Шипка-Бузлуджа“ и грижата за
опазването на паметниците се поема изцяло от него. По инициатива на музейното ръководство се преминава към подготовката на
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редица проекти и документи от НИПК до оформлението на откритата експозиция. През 1969 г. е построен и открит вечен огън, разположен югоизточно от паметника.
Изгражда се и художествено осветление на Паметника на свободата. През 1967–1969 г. са изградени възстановки на командния
пункт на ген. Н. Г. Столетов от времето на августовските боеве и една войнишка землянка. Всички тези дейности се извършват
наистина последователно, но те не са подчинени на замисъла за
архитектонизиране на средата на паметника. Това поражда идеята
за трайна монументална аранжировка посредством изразните средства на архитектурата и пластиката. На 11 август 1973 г. излиза
Разпореждане на МС № 185 за утвърждаване на общ благоустройствен и паркоустройствен план на НПМ „Шипка-Бузлуджа“. В периода 1976–1977 г. се изгражда тържествено стълбище. В началото на
подхода е оформена мемориална стена с три барелефни композиции
и текст на поета Иван Рудников.
В навечерието на 100-годишнината от Шипченската епопея
влиза в експлоатация алейното и парковата осветление.
През 1980 г. се обсъжда и изготвя Дългосрочна комплексна програма за развитието на музея до 1991 г. По отношение на експозицията на открито програмата препоръчва да се продължи работата по нейното изграждане и усъвършенстване, но без претрупване
с излишни и ненужни детайли. След 1991 г. идва периодът на т.н.
„демокрация“.
Оттук нататък музейното ръководство поради намаляване на
състава и субсидирането на музея успява да поддържа в добър вид
направеното през годините в откритата експозиция. Измененията
в нея са продиктувани от посегателствата върху музейните експонати в парка. Ето защо музейните специалисти преместват оръжията от Главната позиция около Паметника на свободата. С течение
на годините парковото и алейното осветление престана да работи.
През 2007 г. благодарение на специалисти от мини Марица изток то
е изцяло възстановено.
В откритата експозиция има неща, които трябва да се доусъвършенстват с цел онагледяване на събитията, станали на нейна
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територия: обогатяване и подобряване на нагледността на маркировката на позициите на вр. Шипка; да се покажат с подходящи средства разположението на воюващите страни в най-важните моменти
от отбраната на прохода; да се реставрира част от стария път,
а останалата да се маркира по подходящ начин; да се отбележат
със знаци забележителните места по него – мястото на командния пункт на ген. Радецки, телеграфната станция, разположението
на опълченските дружини и т.н.; с подходяща музика и художествен
текст да се озвучат възловите пунктове – подходът към паметника,
Орлово гнездо, Стоманената батарея, Голямото руско гробище и др.
Голямата територия 2 338 дка, на която е разположена откритата
експозиция, не позволява тя да бъде охранявана качествено. Ето защо изградените землянки на командния пункт на ген. Столетов и
войнишката не са във вида, в който бяха преди години. Една от задачите, стоящи пред музейното ръководство, е тяхното възстановяване. Поставяне на указателни табели, ново почистване и трасиране
на пътя до тях. Една идея, която музейното ръководство обсъжда и
планира, е прокарването на лифт от храм-паметник гр. Шипка до вр.
Шипка. Но това е задача на близкото бъдеще.
Закритата експозиция на НПМ „Шипка“ също има интересна
история.
Според архитектурния замисъл на Паметника на свободата приземното помещение е определено за костница, първият етаж – за
параклис, а останалите площадки над тях – за музейна експозиция.
Създаването на експозиция в Паметника на свободата е съпроводено с различни трудности, основната от които е влагата. Тя целогодишно се задържа в него и неблагоприятно се отразява на изложените експонати. След откриването на Паметника през 1934 г. през
годините в него се експонират различни предмети, репродукции на
картини, свързани с войната, излагат се пушки, бюстове на руски
дипломати и генерали, схеми на разположението на позициите по
време на августовските боеве, снимки на паметници, издигнати в
други краища на България. Поради тежките метеорологични условия
през зимата тези предмети се прибират, за да бъдат изложени отново след няколко месеца.
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През 1938 г. в костницата, където са поставени гранитен саркофаг и железен кръст, се поставят в дървено сандъче костите на
опълченеца Никола Корчев. На първия етаж върху мраморни плочи са
изписани имената на проектантите. Тук е поставен и полилей и няколко свещника.
В навечерието на 70-годишнината от боевете на Шипченския
проход през 1946 г. е назначена комисия, която да извърши оглед
на състоянието на паметника с цел неговото приспособяване и използване за „…военно-музейна изложба на Българското опълчение и
епопеята на Шипка“. През март 1947 г. на вр. Св. Никола идва нова
комисия, за да прегледа паметника. В протокола, съставен от нея,
четем: „…при сегашното състояние на паметника приготвянето му
за постоянен музей е невъзможно“.
Така се стига до 1956 г., когато е направена първата съществена реконструкция във вътрешността на Паметника на свободата.
На 23 ноември 1956 г. на заседание в МК – отдел „Паметници на
културата“, Мара Георгиева представя идеята на оглавения от нея
колектив от скулптори за пространствено-скулптурно оформление
на костницата и партерния етаж. По проект на арх. Иван Васильов в
паметника се извършва частична вътрешна реконструкция. Костницата се съединява с партерния етаж чрез голям кръгъл отвор, ограден с балюстрада. Оформен е интериорът, съществуващ и днес. В
средата на костницата, разположен върху четири лежащи мраморни
лъва, лежи саркофаг, съхраняващ костите на шипченските защитници. Зад саркофага се извисяват каменните фигури на руски воин и
български опълченец. На партерния етаж е поставена високо релефна скулптурна фигура на богинята Нике, символизираща победата.
Извършените архитектурно-благоустройствени промени не могат да компенсират липсата на музейна експозиция, илюстрираща
екскурзоводската беседа. Затова през следващите години в залите
на паметника се показват материали, свързани с Руско-турската
война – снимки, картини, репродукции на творби на художници, литература за войната, оръжия за епохата и др. По сведения на очевидци
тази експозиция е поскоро бутафорна и това е причината след няколко години да престане да съществува.
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През 1980 г. в дългосрочната програма за развитието на НПМ
„Шипка-Бузлуджа“ до 1991 г. за експозиционните решения на закрито се предвижда създаване на музей панорама в гр. Шипка и информационно обслужващо звено на вр. Шипка. Поради редица фактори
залегналите в проекта идеи не се осъществяват. Въпросът за създаване на закрита експозиция остава належащ. Ето защо отдел „Научно-експозиционен“ в музея започва разработването на тематичен
план за създаване на експозиция вътре в Паметника на свободата.
Както знаем, лицето на всеки музей е неговата експозиция. Тя е
основна форма на музейна комуникация, чиито образователни и възпитателни цели се осъществяват чрез демонстрация на музейни
предмети, обяснени и разположени в съответствие с разработена
музейна научна концепция и съвременните принципи на архитектурно-художествените решения. В постоянната ни експозиция са представени уникатите на музейната колекция и нейните атрактивни
експонати. Уникалността на музейните предмети е най-привлекателната им страна, на базата на която се изграждат музейните
комуникации. Присъствието на оригиналните музейни предмети се
съчетава с преподнасянето им и създаването на образ посредством
тяхната интерпретация. При създаването на новата експозиция се
демонстрира взаимовръзката на съществуващите експозиционни
елементи, които съединявайки се в експозиционни комплекси, създават изразително цяло, оказващо визуално и интелектуално въздействие на посетителя. В експозицията ни са включени по няколко
взаимно свързани музейни предмета и допълващите ги спомагателни материали, които дават възможност на посетителя да възприеме по-цялостно и по-задълбочено уникалните паметници на фона на
историческата епоха.
Сега съществуващата експозиция е класически тип. Като такава тя е изградена на база на общоприети принципи на музеологията. Нашата експозиция представлява един тематико-експозиционен
комплекс, разположен по етажите на Паметника на свободата на
2
една твърде малка площ от 208,41м . При нас музейните предмети
във вътрешната експозиция са експонирани in vitro и in vivo, т.е. във
витрини и открито изложени в залите предмети.
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Първият етаж от нея е т. н. въведение – зала, в която посетителят се въвежда в основната тема на експозицията. Следващите
три етажа са посветени на същността на представената тема
чрез различни подтеми и части, допълващи основната тема и заключение. Петият етаж от експозицията е посветен на българските герои от войната – опълченците. Това е и етажът за временни
и гостуващи изложби. На последния етаж с помощта на карта и
снимки са показани паметниците, намираща се на територията на
музея. Връзката между откритата и закритата експозиция може
най-добре да се разбере на панорамната площадка на паметника.
Великолепната гледка, която се разкрива пред посетителя, остава
дълго време в неговото съзнание.
Целта на тази на пръв поглед проста схема е да може посетителят бързо да възприеме общите принципи на организация на експозиционното пространство и групирането на предметите в отделни тематико-експозиционни комплекси. Обемът и богатството
на експозицията са важни не само като исторически източник, но и
като образователно средство. Тя е и функция на музейната динамика и това предполага периодичното й обновяване.
За да бъде по-въздействаща експозицията, е необходимо да се
използват атрактивната сила на осветлението, звука и други аудиовизуални средства. Осветлението се използва за създаването
на светлинни ефекти и засилване въздействието на даден експонат
над посетителите чрез светлосенки, цветове и други способи за повишаване на атрактивността. В нашата експозиция такива ефекти
липсват.
Това е една предстояща за реализация задача. Ролята на звука е
спомагателна. Цялата експозиция се озвучава с военни маршове и емблематичното стихотворението на поета Иван Вазов „Опълченците на
Шипка“ в изпълнение на Константин Кисимов. Обмисля се и озвучаване на
някои от картините с подходяща музика чрез сензор на движение.
С цел засилване на образователните и възпитателните функции на музейните експозиции на вр. Шипка непосредствено до Паметника на свободата открихме мултимедиен център. Там всеки
посетил може да се запознае с легендарната Шипченска епопея по99
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средством съвременни мултимедийни средства. Музеят разполага с
два филма, единия за войната, епопеята и мира, другият е рекламен
за Паметника на свободата. В момента се работи върху филм за
паметниците, намиращи се на територията на музея. Музейното
ръководство обмисля проект за мултипликационен филм за най-малките посетители.
Национален парк-музей „Шипка“ чрез своите две взаимносвързани експозиции се стреми да опази, съхрани и представи с различни
способи и методи културното наследство през един твърде малък
период, състоящ се от няколко месеца, но дал съществен принос за
възстановяването на третата българска държава. Обемът и богатството на експозициите представляват не само важен исторически източник, но и образователно средство, стимулиращо обществения интерес.
Предизвикателствата на съвременните изисквания допринасят
за динамичността в развитието на музея. Неповторимото съчетание на културно и природно богатство изтъква предимството на
НПМ „Шипка“ като туристически обект.
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ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ МЕЖДУ
КОНСЕРВАТИВНОСТТА И МОДЕРНОСТТА
д-р Мариана Кръстева
Намираме се на финала на изпитанието, наречено ремонт на
сградата, който продължи три години и в същото време вече сме в
разгара на новото изпитание – ремонт на фундаментите на корабмузей „Дръзки“, който е най-атрактивният експонат на Военноморския музей.
В същото време работим по експозиционния план на закритата експозиция, който за всеки музей е сърцевината на неговата
работа. При току що ремонтирана сграда е обясним ентусиазмът,
с който сме се заели с това. Ремонтът на сградата не промени площта, а в новата експозиция броят на експонатите ще бъде с поне
10-20 % по-голям – за реализирането на експозицията разчитаме
на около 1500 експоната, разположени на площ само 350 кв. м. Това
усложнява задачата ни и се отразява на ентусиазма ни. Приемайки
ограниченото физическо пространство за даденост, за постоянна
величина, върху която не можем да въздействаме, при реализирането
на експозицията ще разчитаме на гъвкави, оригинални решения на
дизайнерите, с които предстои да работим.
Защо моето изложение е с такова заглавие?
То е провокирано от конфликтите на обстоятелствата, в които работим и в които търсим и направо се борим за най-безболезнения начин за достигане на крайната цел. Това важи особено за
усилията на прякото ръководство на Военноморския музей в лицето
на директора на НВИМ.
Това става във важния етап от живота на една експозиция,
т.е. нейното изграждане, което е периодът на залагането на характеристиките на плода. Затова е наложително да осмислим наследството, да подберем и организираме експонатите от нашите
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фондове и това става в конкретни условия, повечето от които не
зависят от нас – музейните работници. Въпросът с недостатъчната площ е само един от тях. От това осмисляне зависи и отговорността, с която ще изпълним задачата си – при излизането си
от музея посетителят да има оформена представа за това как по
българските брегове морските занятия се превръщат в начин на
живот, а тяхното управление и развитие – в държавна политика
за оползотворяване на ресурсите на морето и защита на водните
граници със силите на националния военен флот.
Измеренията на консервативността и на модерността са много.
Консервативността е вероятно най-присъщата характеристика на музея като институция, oсобено от гледна точка на посетителите.
За тях в музея вещите и събитията не подлежат на промяна.
Веднъж получили оценката на историята, те замират във витрините или на постаментите...
За тях това е мястото, където времето е спряло, събитията
от историята и техните герои са „консервирани“ ако не точно във
восъчни фигури, то в старите портрети, вещите, съкровищата на
възраст десетки или стотици години.
Но за нас, които работим в музея, консервативното преди всичко се идентифицира с:
– непреходните ценности от българската военноморска история, които развиваме в цялата експозиция;
– по-голямата част от принципите, на които се изграждат експозициите – научност, достъпност за възприемане, отвореност към
обществото.
Добрата страна на консервативността, на която с удоволствие се подчиняваме, е и залагането на най-конвенционалното в музейната практика – автентичността на оригиналните
предмети.
За консервативност можем да говорим и защото продължаваме
да се връщаме към есенцията от времето на създаването на музея
преди почти 130 години като „Морски музей“ и да почитаме инициаторите и родоначалниците му.
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В какви измерения се поставя модерността?
Обикновено, погледнато отстрани, се възприема като технологична иновативност и оттам – модерни изразни средства, защото
потребителят на продукта ни е съвременният човек.
Срещу думите „модерен музей“ със сигурност можем да поставим:
– виртуална експозиция, качена в интернет;
– достъп на посетителите до информационна база данни;
– прилагането на аудиовизуални ефекти и ползване на мултимедии, изработване на действащи възстановки...;
– признак на модерност е добрата инфраструктура около музея,
включително и осигуреният достъп до залите на хора с ограничени
физически възможности.
Свое място в контекста на модерността имат и предвидените
чуждоезикови текстове и беседи.
За нас обаче са особено важни и невидимите в музейните зали
начини на общуване. Имам пред вид особеностите на музей като
нашия, който не се ограничава във фиксирани хронологически рамки – при нас обектите на изследване и представяне са такива, че
навлизаме и във фактите от най-близкото минало, и от съвремието ни. Ние общуваме непрекъснато с днешните хора, които след
време могат да бъдат герои на музейната ни експозиция, следим и
отразяваме съвременни събития и процеси, които след много години
могат да бъдат оценени като част от военноморската ни история.
Този вид модерност за нас е ежедневие и не само е вид отговорност
към колегите от следващото поколение, а е и един от начините да
поддържаме връзката между миналото и бъдещето. Аналогично пренасяме това и в рамките на експозицията – най-ранните следи в залите ни са от второто хилядолетие пр. Хр., но при нас има отворен
времеви финал. Ние стигаме до нашето време в буквалния смисъл
– с маркиране например на найновата бойна фрегата, постъпила във
флота, или последните решения за закриване (преструктуриране) на
военноморска база или пък отразяване на българските жертви на съвременното морско пиратство. С този вид модерност смятаме, че
ще помогнем на съвременния човек и по този начин да се чувства в
свои води, след като прекрачи прага на музея.
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В така споменатите параметри целите ни са, като разчитаме
на задължителните и полезни страни на консервативността, като
подберем полезното от модерния свят, да изградим достъпна за възприемане експозиция – без да стъписваме посетителя, който прекрачва прага на музея с технологични чудеса, да задържим неговото
внимание и да го накараме да се върне отново.
Всъщност, изброените до тук измерения на модерността са до
голяма степен само формалните съвременни решения, за които ние
имаме въображение, воля и знания.
Съчетаването на всички тези измерения не ни тревожи.
Това, което ни тревожи, са други измерения и на консервативността, и на модерността – тези, които граничат или преминават съответно в ретроградност и нихилизъм:
На първо място – консервативното мислене при извора на финансиране – държавата. Като държавен музей, ние изцяло зависим
от бюджета (чл. 40, ал. 1 от ЗКН).
Някой ще каже – има щедри европейски фондове.
Да, но съгласно правилата държавните музеи не могат да бъдат бенефициенти по различните програми. Финансират се не
малко проекти в областта на културата, свидетели сме в последните дни на откриване на съвършено нови музеи. Но в конкретния, нашия случай – проект като „Възстановяване на постоянната
експозиция на Военноморския музей“ ще чака за реализирането си
решението на принципала – Министерството на отбраната, където средствата за културни армейски институции не са просто
недостатъчни, а символични. Явно днес музеят не е „награда за
държавата“, както беше споменато в доклада, посветен на ген.
Владимир Смердов.
Друг ще добави – има спонсори.
Да, и сме безкрайно благодарни на получаваната безвъзмездна
финансова помощ или под формата на труд – от фирми от Варна,
от Военноморските сили, доброволния труд на ученици от варненски
гимназии. Но колкото повече се срещаме с дарителството, толкова
повече става ясно, че истинският стопанин на музея страни от
ангажиментите си.
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Дали отдалечаването на държавата от проблемите на държавните музеи е световна тенденция?
Точно в този контекст чух само преди седмица изказване на колеги от други страни. Директорът на Унгарския национален музей Ласло
Чорба по време на кръгла маса „Обединена Европа и нейното културно
наследство“ заявява, че „... модерната държава вече не осигурява пари
за музеите“. Той добавя, че това са процеси в световен мащаб и че
музеите трябва да търсят финансирането си на пазара. Макар да не
пояснява дали говори за държава, която е модерна като отношение към
своето културно наследство или е просто държава – наш съвременник, ние в нашия си случай можем да си отговорим. Това, за което той
говори, е реализируемо там, където законодателството стимулира
създаването на фондации, асоциации и сдружения в полза на опазване на културно-историческото наследство, където спонсорството на
културата, е въпрос на престиж, на достатъчни данъчни облекчения
и на традиции. А нашите наблюдения и опит показват, че успешните
частни формации в полза на културата в България са изключения. Освен това не бива да забравяме, че културният пазар е многостранен
процес, в който има много други субекти освен нас, с които ние трябва
да си взаимодействаме по взаимноизгоден, пазарен начин.
Няма да се спирам на осъвременената нормативна база, по която трябва да работят музеите от 2009 г. Макар и „модерна“, вече
се работи за нейното актуализиране и за отстраняване на асинхрона между вероятно добрите намерения и наличието на някои невероятно нелогични постановки.
Именно във връзка с несъвършеното законодателство и с търсенето на взаимовръзката между музея и пазара може да се твърди, че
у нас държавата със сигурност още не е изчерпала капацитета си в
упражняване на отговорност. Още повече, че няма създадени ясни и
трайни механизми за ползване на други, извънбюджетни източници на
финансиране на държавните музеи. А отговорността на държавата освен поставяне на изисквания за годишни финансови резултати, включва
и вложения, така че да се създаде продукт на достатъчно добро ниво,
който да се пусне на пазара и съответно да даде исканите финансови резултати. Ако богатото наследство, което имаме като музейни
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фондове, определим като ябълката на Рокфелер и ако искаме добре да
продадем тази наследена ябълка, е необходимо да се вложат средства
поне за салфетката, с която да я лъснем, преди да я изложим на пазара.
Отношението към уникалното в културно-историческото наследство.
Истински модерната държава оценява своите уникални музеи
и богатството на фондовете им, събирано с години. Липсата на
последователност в отношението на държавата към нашия музей
като културна институция, неразбирането на неповторимостта
на предмета на нашата дейност осуети изграждането на модерен
музеен комплекс, планиран преди няколко години като единствен по
рода си и у нас, и на Балканите. Първите стъпки бяха спрени и отреденият за това терен, със собствено място и собствен принос
във военноморската история е пред превръщане в зоопарк (един от
20-те в страната!), пътен възел или някаква друга, различна от модерен музей обществена полза.
При овехтялото и ретроградно мислене към нас, при това в
условията на модерните пазарни отношения навсякъде около нас,
все повече изпъква обстоятелството, че вече на много места по
света се опровергава успешно постулатът – „Вън търговците от
храма!“
Реализирането на закрита експозиция на ВММ и отварянето
на музея в близко време може да е функция само на промяна в това
мислене. В тази ситуация ни се предлага спасение в някои случайно
или неслучайно появили се идеи – както някога, през 1923 г., когато
се открива първата публична експозиция във Варна. Тогава са се
справили с малко средства, с пригодени витрини, в две стаи и един
коридор, но с много ентусиазъм. Предлага ни се да намалим изискванията си, да пригодим витрини, да се задоволим с площта на малко
повече от 2-3 стаи в сградата с току-що завършващ ремонт... Да,
категорично можем да го направим.
А трябва ли да го направим? – Категорично – не!
Защото отговорността ни отива по-далеч от самодейността
и още по-важно, защото модерното общество няма да приеме такава самодейност. Тук думата общество не е имагинерно понятие. То
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е всеки един от хората, които по телефона, по улиците, познати и
непознати, всекидневно ни питат: „Кога ще бъде отворен музеят?“
Въпреки негативните размисли, все пак оставаме с оптимизма,
че антагонизмът между понятията консервативност и модерност
ще остане само в теоретичното им тълкуване; че ще се намерят
достатъчно средства за изграждане на закритата експозиция на
Военноморския музей и на практика ще работим с градивните сили
на всяка от тези две категории.
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ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО – ПЪТ ЗА
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО
Нина Дебрюне
България се гордее, че след Италия и Гърция има третото найбогато културно-историческо наследство в света. Една до голяма
степен неизследвана част от това наследство винаги се е намирала и продължава да се намира в частни ръце. Според някои емпирични изследвания културните ценности в частни сбирки и колекции в
България надхвърлят 1 000 000 единици; ако приемем тази цифра за
точна, естествено възниква въпросът какво се прави и какво трябва да се прави за социализацията на това богатство.
Настоящото изложение няма да се спира на въпросите около
произхода на артефактите или правото на частна собственост
върху тях, тъй като действащата нормативната уредба признава частната собственост на археологически културни ценности, а
частните сбирки и колекции са факт.
По-важният въпрос в случая и предметът на настоящото изложение е как да се направят тези културни ценности обществено
достояние и как да се гарантира публичния достъп до тях по смисъла на Конституцията на България.
Социализацията на културното наследство включва не само
неговото показване на широката публика, но и няколко предхождащи и взаимносвързани дейности. Артефактът трябва да бъде идентифициран и регистриран, необходимата документация
трябва да бъде изготвена, при необходимост се извършват консервация и реставрация, а една от най-важните стъпки е изучаването на информационния ресурс на артефакта, т.е. научното
му изследване.
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Публично-частното партньорство във всяка една от тези фази
на социализацията на културното наследство е критичен фактор за
успешното приложение на процеса. Частните колекции просто нямат необходимите ресурси и възможности да изпълнят всички тези
дейности на необходимото качествено ниво.
За илюстрация ще си позволя да дам Фондация „Арете-Фол“
за пример. В нашето семейство историята, изкуството, хуманитарните науки като цяло са на почит. Ние много четем и се интересуваме, но нито баща ми, който основава Фондацията и създава колекциите, нито аз, която в момента ги управлявам, имаме
формален опит в музейното дело. Същевременно колекциите „Арес“
и „Армията на Бога“ са едни от най-успешно социализираните в
България и в научен, и в обществен смисъл. Това е изцяло благодарение на дългогодишното ни партньорство с редица публични организации. За регистрацията и документацията на артефактите
Фондацията работи със специалисти на НИМ; за реставрацията и
консервацията – със специалисти на НИМ, НВИМ и РИМ – Казанлък;
за изследването на историята на артефактите и публикуването на
подробни каталози с паралели, преводи и друга научна информация –
с учени от НИМ и Института по тракология към БАН; а публичният
достъп е осигуряван през годините в НИМ, НАИМ – БАН, УниБИТ, а в
момента колекциите са изложени в своята цялост в НВИМ. Три от
четирите наши участия в изложби в чужбина също бяха направени
по покана и със сътрудничество на публични културни институции:
музеи, институти и БАН.
Подобна е картината и при другите частни колекции, които
са обществено достояние. Нумизматичен музей – Русе следва десетгодишен план за социализация, който се базира изключително
на гастроли в регионални музеи из цялата страна. До м. юли 2011
г. изложби са направени в 6 музея и археологическата и нумизматичната колекции са посетени от над 150 000 души. Ако се
върнем и малко по-назад във времето, нумизматичната общност
в България бе изключително ефикасно и ефективно организирана
в дружества, които активно извършваха популяризаторска дейност, не само с разрешението, но и с помощта на държавата.
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Дори Колекция Васил Божков, която е изключително добре финансово обезпечена и има собствена лаборатория за консервация и
реставрация, досега е показвана единствено в публични културни
институции. Заключението е, че необходимостта на частните
колекции от партньорството на публични организации не подлежи
на никакво съмнение.
Ползата за колекционера от публично-частното партньорство не
е само в получаването на терен за изява и показ на артефактите. В
процеса на сътрудничество с музейните специалисти колекционерът
трупа опит, придобива знания, усвоява умения и възприема добри практики. В резултат на този обмен колекционерът-любител започва да
проявява много по-професионално отношение и грижа за колекцията си
и да гледа на нея с повече дълбочина и с по-голяма предвидливост. Тази
промяна има цялостен положителен ефект върху защитата и опазването на културното наследство в негови ръце, което всъщност е и
културно наследство на всички нас.
Наистина социализацията на частните колекции нямаше да бъде, не е и в бъдеще няма да бъде възможна без добронамереността
и предвидливостта на музейните екипи. Затова Фондация „АретеФол“ изказва дълбока признателност и благодарност за всеотдайната работа на музейните екипи и за помощта и знанията, които ни
прехвърлят в процеса на сътрудничество.
Следва въпросът какво трябва да се прави в бъдеще. На първо
място трябва да се продължат започналите положителни процеси.
Частните колекционери имат нужда от поле за изява. За съжаление голяма част са притеснени и възпирани от противоречивите
и бързо менящи се обществени нагласи и неуредената нормативната рамка, заемат защитни позиции и избягват индивидуална
обществена изява. Това е загуба за обществото. Осмелилите се
най-често предпочитат сигурността на общността. Тази тенденция намери своята реализация в създаването през февруари
2010 г. на Съюза на колекционерите в България. На годишното отчетно събрание през май 2011 г. членовете на Съюза се обединиха
около необходимостта от по-активна обществена изява и показаха готовност да работят по-усилено в тази посока. Това е изклю110
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чително обнадеждаващ факт, тъй като показва готовност да се
излезе от окопа и да се вземе по-дейно отношение към проблема
за постигане на общественото достояние на частните колекции.
Социализацията е двустранен процес, чийто успех зависи и от
нашите потенциални партньори. Всеки един музей, всяка една културна институция, всеки един специалист в тях е наш потенциален
партньор. Тяхната роля в социализирането на културното наследство в частни ръце е огромна и просто не може да бъде преувеличена. Във всеки един град има неоткрито, непоказано, несоциализирано културно наследство, което нетърпеливо чака да бъде открито,
показано, социализирано. Какво може да направи местният музей в
такъв случай? Например, може да включи в годишния си план изяви с
частно участие. Най-лесно е да се започне с колекциите, които са
декларирани в музея. Тяхното показване ще има и добавена стойност за музея, защото ще се покаже трудът на музейните специалисти по идентификация, регистрация, документация, реставрация
и консервация на артефактите.
Друга възможност е разнообразяването на музейния продукт с
артефакти от частни колекции, например при идентифицирането на
ниша в музейната експозиция, която може да бъде запълнена, допълнена или обогатена. Тук едно от преимуществата на частните колекции е тяхната „продаваемост“, т.е. силния обществен интерес
към тях, който се превъплъщава във висока посещаемост. С други
думи, излагането на частните колекции ще донесе допълнителни финансови приходи на музея-домакин. За илюстрация: сборната изложба „Другият музей“ на Съюза на колекционерите в България беше
втората най-посещавана изложба на НГЧИ за 2010 г. и беше посетена (по данни на НГЧИ) от над 7000 души. Постъпленията останаха
100% за галерията.
Трета възможност е включването на частни сбирки и колекции
в отбелязването на тематични местни мероприятия, чествания и
годишнини.
Като цяло в осъществяването на обществения достъп има голям потенциал за публично-частно партньорство със значителни
ползи и за двете страни.
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Научната социализация е друг отворен хоризонт. Тук има особена нужда от партньорство, тъй като в повечето случаи колекцията
е хоби, странично занимание за колекционера. Музейни специалисти,
работещи върху даден проблем, ареал, предмет, биха могли да включат и частни колекции в изследванията си. От вече изследваното
става ясно, че потенциалът и хоризонтите, които частните колекции отварят пред науката, са изключително широки и интригуващи.
Това важи на само за археологията и нумизматиката, но и с много
по-голяма сила за други сфери на колекционерството – етнография,
местна история, сфрагистика, фалеристика, филателия и т.н.
На дълъг път се тръгва с малки стъпки, казва една древна мъдрост, а друга гласи – не може да видиш цялото небе, ако гледаш през
сламка. Затова нека заедно да започнем да разширяваме възможностите пред нас, за да можем един ден да видим целия атлас на
културно-историческото наследство на България.
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Проф. д.и.н. Валерия Фол
Музейните концепции демонстрират представата за нас самите и за мястото ни в историческото битие. Новите информационни и комуникационни технология промениха изцяло динамиката на
живота, историческото време протича все по-бързо, промениха се
и се променят възприятията. С все по-пространната информация
за другите народи и култури се изменя нашата представата за нас
самите и за ролята ни в историческото битие. „Глобалното село“,
както някои социолози и културолози не на шега определят днешния
свят, поражда трудности при концептуализирането на музейните
експозиции, но дава и неограничени възможности в съдържателен,
интерактивен, дидактически, естетически и пр. план.
Възможностите, които новите информационни и комуникационни технологии предоставят за изграждане на музейни експозиции, позволяват голям брой концептуални решения.
Интерактивността, която позволяват новите технологии,
дава възможност да бъде преодолян антикварния изолационизъм и
представените в експозиция предмети и документи да бъдат ситуирани в широк културно-исторически контекст, като например:
– изтъкване на значението им за българската история;
– представяне в културно-исторически контекст, който в зависимост от характера на експоната да е в рамките на страната,
региона, европейската и световната история;
– представяне на културно-исторически и типологически паралели;
– технологии;
– запознаване с интердисциплинарния подход в проучванията и
с методите на изследване на различните науки.
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Добър пример е представянето на историята на викингите
в Музея на цивилизациите в Отава. Чрез един оригинален бронзов
предмет, открит при археологически разкопки на викингско селище на територията на Канада, и с помощта на мултимедийните
възможности е показано мястото на оригиналния предмет в цялостната история и култура на викингите. Запазвайки обективността, авторите на концепцията на продукта препращат както
към културно-историческото битие на автохтонното население,
така и заселниците, с които посетителят може да се запознае в
други зали.
Говорещите холографни образи на герои от епохата са друг
атрактивен начин чрез избран от посетителя въпрос да навлезе в
битието на един град, един занаят, семейните взаимоотношения,
мултикултурната среда, технологиите и пр. И всичко това да започне от археологическата методология и консервацията на една
водопроводна тръба!
Превръщането на историческите музеи в привлекателни познавателни и атрактивни места означава концептуално превъзмогване на преобладаващата идея за статичност в полза на динамична тематична, хронологическа, културна и пр. интерактивност.
Концептуалната гледна точка трябва да се насочи не само към
различните възрастови групи, а и към новия тип възприятия, формирани от новите ИКТ. Именно заради тях децата и млади хора
имат различно светоусещане и начин на възприятие, в които преобладават игровата и откривателска насоченост. И ако доскоро
основно се дискутираше „лудо лингвистиката“ в чуждоезиковото
обучение, то в момента „играещият“ посетител е във фокуса на
експозиционните решения. Различната сетивност и поведение,
формирани едновременно да възприемат глобалното и частното,
и подсъзнателният стремеж да бъде открита лична гледна точка
коренно променят идеята за музейна експозиция. Архетипното усещане, че всеки човек е център на света, и възможностите на ИКТ
позволяват дори условия за висока степен на персонализиране на
видяното – роден край, професия, генеалогии, фолклорни празници,
храна и пр.
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Богатите фондове на нашите исторически музеи дават възможност за изграждането на мрежа, включително и интерактивна,
която да извежда във всеки музей на преден план определена тема,
която да препраща към останалите музеи. Разбира се, това изисква
цялостна концепция за националните, регионалните и общинските
музеи и за всеки един поотделно. Такава дискусия обаче, не се подвига нито в професионалните среди, нито от държавните институции, нито в обществото. Дежурното обяснение „няма пари“ не
е извинение, защото отново новите ИКТ позволяват тя да започне
и да се формира активно обществено мнение. Трябва да успеем да
внушим, че реализирането на нови експозиции и реновирането на
вече съществуващи е дълъг процес, дори бих казала непрекъснат.
Времето тече все по-бързо, а ние сме в него и непрекъснато се
променяме. Историческите музеи стават все по-важен фактор във
формирането и съхраняването на културната идентичност.
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МУЗЕЯТ „БАБА ТОНКА“ – ПРОЕКЦИИ В ПАМЕТТА
доц. д-р Николай Ненов
Музеят „Баба Тонка“ има трайно място в паметта на българите, тъй като за поколения от тях това е бил един от малкото
музеи, които са посещавали. В навечерието на Втората световна
война у нас има осем държавни музея, а официално признатите от
Министерството на народното просвещение са 40 (Недков 2006:
221). През 1952 г. в страната има 137 музея, като държавно субсидираните са 59. При ниското ниво на мобилност през 50-те г. на ХХ
век може да приемем, че музеите у нас все още са рядкост.
След одържавяването на музеите в страната през 1949 г. започва постепенното им превръщане в част от идеологическия инструментариум за въздействие върху посетителите, съобразно
съответните партийни и държавни решения (Недков 2006:238). От
януари 1949 г. музеят в Русе е „народен“, а от април 1952 г. е „окръжен“ (съгласно ПМС №309/08.04.1952 г.). Тези промени са продиктувани от наложителното за периода създаване на отдели, които
акцентират на революционното движение и социалистическото
строителство.
Музеят „Баба Тонка“ се открива по инициатива на Окръжния
комитет на БКП в Русе на 2 юни 1958 г. в чест на VІІ конгрес на
БКП. Музеят „се посещава от много русенци, трудещи се и учащи
се от цялата страна, които вдъхновени от героичните подвизи на
борците за свобода, излизат от музея с още по-голяма готовност
и жар да се включат в изграждането на светлото ни бъдеще“ (Сиромахова 1967: 4).
Открит само десетилетие след приемането на Републиката
като нова форма за държавно управление, музеят „Баба Тонка“ се
вписва в местата на памет, представяни като „перманентен образователен спектакъл“ (Нора 2004: 164). Институтът подпомага
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„усвояването“ на новия държавен конструкт и утвърждаването на
новата (социалистическа) нация, тъй като е част от инструментите на „гражданска религия, която създава свой Пантеон, мартиролог и агиография“ (Нора 2004: 164). Музеят постепенно се вписва в
политическите употреби на паметта, едно явление, определено от
Хобсбаум като „въобразяване на традицията“. Държавата управлява
процеса на създаването на къщите-музеи. Прави ги по модел и „продава“ образи на хората. Подобна тенденция наблюдаваме в началото
на ХХ век, когато се изграждат военно-историческите къщи-музеи,
свързани с Руско-турската война. След 1947 г. се появява своеобразен бум на подобни места, свързани с партизани и комунистически
лидери. Къщите-музеи са много удобни за идеологията, която използва биографичния метод за налагане на модели .
Основното предназначение на мястото на памет е „да спре
времето в спиралата на живота и смъртта, колективното и индивидуалното, прозаичното и святото“ (Нора 2004А: 60) и с тази задача музеят „Баба Тонка“ се справя успешно. Експозицията показва
прочит на героичното семейство и героичния град, като на фокус е
революционната борба и идейното израстване. Изборът за експониране на личността на баба Тонка е имал своето основание в градската традиция на почит към фамилията Обретенови и мемориалните събирания в къщата. В същото време остава отворен въпросът
КАК в контекста на ограничените възможности за изява на жената
в обществената сфера баба Тонка се превръща в модел за активно
поведение и се включва в революционното движение. Изследователите са предложили отговор в Пътеводителя на музея от 1967 г.
– „... тя работела преди всичко с децата си“ (Сиромахова 1967: 16).
По този начин, независимо от реалните действия по укриване на
бунтовници, пренасяне на поща и оръжие, всъщност се продуцира
образът на Майката . Героинята-майка е образ, който присъства до
голяма степен активно както във фолклора, така и в литературата,
където дори да се опрем само на Ботев („Към майце си“, „На прощаване“), постигаме изключителната популярност на образа. Образ,
който въплътен в реален персонаж, става възможен за експониране,
благодарение на музея.
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Къщата на Обретенов и процесите на музеефикация
Къщата на Никола Обретенов е строена в 1907–1908 г. в съседство с дворното място на родителите му, на брега на река
Дунав. В първия вариант къщата има антре, вестибюл и пет стаи,
разположени симетрично около вестибюла в партера. Шест години
по-късно се изгражда пристройка, където се разполага стълбище
за втория етаж, кухня и санитарен възел. Общата застроена площ
е почти 300 кв. м.
В тази къща Н. Обретенов живее със своето семейство до
смъртта си през октомври 1939 г. Къщата се обитава от Никола и
жена му Димитра, от дъщеря му Тонка и зет му Нико Просеничков, и
двете им деца – Лиляна и Милкана.
От средата на 30-те г. на ХХ век постепенно къщата става
все по-популярна и започва да се посещава от гости на града, както
и от местни ученици. При провеждане на събор на есперантистите,
на заклетите експерт-счетоводители и други подобни срещи гостите на Русе отиват при Обретенов и се фотографират заедно,
при което Обретенов обикновено държи черепа на Караджата. Тези
фотографски мигове са запечатали само финала на срещите, в които е очаквано да присъстват разказите на очевидеца-поборник.
По този начин се формира и утвърждава обществена нагласа към
къщата на Обретенов като към място на преклонение, място на
памет, необходимо не само на местната, но и на националната общност. В същата тази къща Обретенов обсъжда и редактира своите
„Спомени за българските въстания“ с проф. Михаил Арнаудов, отпечатани през 1942 г. Като създава спомени за героичното минало
и дава възможност да се говори за героите на нацията, къщата се
музеефицира в публичното пространство далеч преди да се изгради
самата институция.
Създаването на музея
С акт 33 от 04 август 1949 г. по реда на ЗОЕГПНС се одържавява партерният етаж от къщата на Никола Обретенов. На 2 юни
1958 г. там е открит музеят „Баба Тонка“.
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При положение, че музеят от 50-те не е „хранилише на вещи“,
не е трезор, защото не разполага с материални факти, принадлежали на семейството (с изключение на три предмета; толкова са
и оригиналите в музея на Ботев) – то тогава какви са задачите,
поставени пред музея „Баба Тонка“? Той се вписва в националните
институции, които изграждат тялото на нацията, като вплитат
биографии и съдби на единици избрани субекти, за да обобщят и
представят времето и епохата. Положен върху естествения процес
на музеефикация на къщата на Н. Обретенов, актът на създаване на музея притежава вътрешен заряд, който поддържа за дълго
утвърждаването и развитието на институцията. В същото време
тоталното овладяване на методите, начините и разказите за представяне на миналото от господстващата идеология води до преплитането на разказа за героиката и борбата от Възраждането с този
от „социалистическата революция“. Затова когато говорим за музея от времето на социализма, не бива да забравяме принадлежността му към културата на организираната показност, специфична за
тоталитарните общества. Този тип култура произвежда събития
и формулира послания, обвързани с пророчествата на идеологията
(Еленков 2008: 151). В конкретния случай музеят се разполага в парадигмата на революционната борба, където на възрожденския плам и
бунтовнически акции се гледа като на предистория на всемирната
революция и конкретно – на революционните достижения на БКП.
Концепция и експозиция
Русе постепенно се превръща в града на Баба Тонка, тъй като
темата е в „силна позиция“ за времето си поради изградения и наложен от новото време усет и култ към „революционното“.
Формирането на местното наследство е сложен процес, който
се канализира след възстановяване на читалище „Зора“. Тогавашното русенско общество все още е далеч от ясна дефиниция на наследството, тъй като се намира в състояние на аномия и преходът
към новите форми на културна идентичност не е завършил. На 30
септември 1955 г. по инициатива на първия секретар на Окръжния
комитет на БКП в Русе Пенчо Кубадински се възстановява Възрож119
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денското народно читалище „Зора“ с цел „да се продължат революционно-патриотичните и демократични традиции“ (Донева 2010:
170). В резултат на тази активна местна политика за развитие на
културата се появяват два музея, разгърнати около персонажите
Баба Тонка и Калиопа (Ненов 2008: 12).
В края на 20-те, началото на 30-те години на ХХ век виждаме
първите форми на публично призната местна памет в Русе – герои,
места, музей. Съчиненията на С. Симеонов и С. Пармаков за местната история акцентират на присъствието на Майката-героиня –
„централна личност по онова време е баба Тонка, в дома на която са
намирали прибежище всички видни революционери“ (Симеонов 1929:
45). Сред образите, отпечатани в приложението „Русе в картини“,
се открояват „Баба Тонка и синовете й – апостоли на българската
свобода“ и един колаж, който включва образите на Баба Тонка, Ангел
Кънчев, Стефан Караджа, Любен Каравелов и Мидхат паша (Пармаков 1936: 65). Едва в края на 50-те години на ХХ век местното наследство става плод на нова институционална политика.
Ключови експонати в музея на Баба Тонка са макетът – възстановка на нейната къща, тъй като там е основан революционният
комитет, черепът на Караджата и сабята на Раковски. Присъствието на идеолога на българското революционно движение Г. С. Раковски демонстрира израстването на българите през Възраждането, узряването на националната идея. Следващите стъпки в това
очаквано развитие са досегът с митичния войвода, съхраняването
на черепа му, както и основаването на революционен комитет през
следващото десетилетие, който акт идва като логически завършек
на активностите в семейството. Според интрервюираните посетители, които помнят посещението си в музея „Баба Тонка“, найвпечатляващи в музея били именно макетът на къщата и черепът
на Караджата.
Експозицията на музея е преустроена през 1967 г. по проект
на художника Владислав Милев. Той използва „специална облицовка,
която имитира кора на дърво, чрез която се постига връзката с
гората, балкана-закрилник на комитите“ (Сиромахова 1967: 4). В залите са оформени експозиционни пояси, които съдържат витрини за
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предметите и пространства за текстове и фотографии. В пътеводителя на музея са уточнени дори подробностите, че витрините и
плоскостите са изработени „от гетинакс и стъкло“. Специалният
акцентът, поставен върху употребата на модерни материали (гетинаксът се произвежда у нас в русенския завод „Изома“), показва
музея като място с уникален дизайн. Техническите средства присъстват активно – на централно място в първа зала на стената е
поставен „голям диапозитив“, а „при подходящи моменти прозвучават възрожденски песни, стихове за майката-героиня, вълнуващото
посрещане на освободителите“, тъй като сградата е била озвучена
(Сиромахова 1967: 4). „Озвучаването беше с възрожденски песни, които се чуваха в залите..., във всичките. Пускаше се от магнетофон
в канцеларията. Не постоянно, а само при делегации, мероприятия,
годишнини.“ (Р.П., 1928 г.).
При преустройството през 1967 г. не бива да се съмняваме, че
проектът на художника Милев е съобразен с принципите на социалистическия реализъм, според които изкуството трябва да бъде
„партийно“, а оттам и „класово“. Оптимизмът на този тип изкуство, подплатено от сигурното (според марксизма-ленинизма) „тържество на социализма“, притежава историзъм и революционна романтика, която се търси в предходните форми на съпротива – преди да настъпи времето на истинската социалистическа революция.
Поради това в националноосвободителното движение на българите
от Възраждането лесно се разпознава „романтичният“ период на
този процес, в който някои се противопоставят не само на поробителя, но и на класовия враг – „чорбаджийството“, а Ботев направо
„възпява“ Комуната.
Посетителите
За да уловим погледа на посетителите, ще се възползваме от
една анкета и от интервюта с посетители, които помнят експозицията на музея. Анкетата е направена през периода 1973–75 г. и е
интерпретирана от Гатя Симеонова, тогава – екскурзовод в музея
(Симеонова 1975: 67-68). Повод за анкетата станали картите „Сто
национални обекта“, тъй като служителите забелязали, че някои по121
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сещавали музея само заради печата в нея. ¾ от накетираните посетители в музея „Баба Тонка“ притежават такива карти.
Посещенията били с познавателна цел. „Патриотично въодушевление предизвиква примерът на героите и особено на Баба Тонка като жена, майка и революционерка... Децата са възхитени от
примера на Райчо Николов.“ (Симеонова 1975: 67-68) Независимо от
характерния за това време казионен език публикацията посочва и
мнения на посетителите, според които музеят би могъл да посочи
повече данни за живота на семейството, да направи „родословно
дърво“, да опише отделни епизоди от дейността на Баба Тонка на
листовки. Според анкетираните темата за Баба Тонка се губи сред
множеството други – за Русе, за неговото минало, за мястото му в
националната история. Според интерпретацията на автора – „посетителят иска да види човешки съдби и въз основа на тях да направи изводи за духа на епохата“. Цитат от анкетираните сочи, че музеят е „твърде малък, за да отрази цялото богатство от събития
на една сложна епоха“. Анкетата действително показва реакция и
фокус върху основния експозиционен проблем – превес на личността
или на широкия контекст на нейната реализация.
В спомените на работилите в музея „Баба Тонка“ постоянно
място заемат многобройните посетители от чужбина, преди всичко „съветски“ групи. Допустимо е да приемем, че „съветските“ посетители усещат темата близко, тъй като представяният образ
на Майка и Революционерка стои съвсем близо до вече утвърдените
сред „съветските“ хора образи-клишета. „Беседата за чужденци беше специално подготвена и акцентът беше майката героиня Баба
Тонка и семейството й, а така също и борбата за освобождението
ни от турското робство. Силно впечатление им правеше всеотдайността и готовността на баба Тонка да пожертва децата си в
името на свободата.“ (Р.П., 1928).
Според спомените музеят е продуцирал единствено патриотизъм – „Категорично да, в музея имаше идеология, преди всичко – патриотична идеология. И то – любов към отечеството, готовност
за саможертва за отечеството. Всички тези неща не са обвързани
с определен строй, с определена епоха, те са вечни, поне откакто
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съществуват държави и народностно съзнание. Така че емоционално-идеологичното излъчване на музея трябва да се оцени като напълно положително.“ (Е.У., 1934) Според В.В., 1975 г. „текстовете не
съм ги чел и не помня какво е пишело, гледали сме картинки, оръжието, затова идеология едва ли е имало“. Разбира се идеята, породила тази конкретна експозиция, освен видимите цели – да впечатли
посетителя с личността на Баба Тонка и уникалните събития около
нея, преследва и недотам видими цели, утвърждаващи специфични
послания. Защото редом до представения пред аудиторията подвиг
на детето Райчо Николов, преплувало Дунав с кратунки по време на
Кримската война, за да предупреди русите (какво ли пък може да им
каже!?), ще последва (в съседен музей, може би) разказ за подвига на
Митко Палаузов, ще бъде посочено задължителното лятно четиво
за Овчарчето Калитко. И следващият в тази редица, от когото се
очаква проява на героизъм, би бил самият невръстен посетител.
Още в първа зала на музея се предлага темата за произхода
на названието на града, като сред възможните научни хипотези е
подбрана версията за мнимото заселване на руснаци през Х век от
времето на княз Светослав. Според съставителя това е „най-правдоподобно“ (Сиромахова 1967: 5). Твърдението е в унисон с тогавашната идеологическа перспектива за фаворизиране на Русия и СССР,
но не е научно издържано.
Реституция на къщата и закриване на музея
В края на 80-те г. на ХХ век водещи проблеми около музея са
деформациите на терена и сградата след земетресението от
1977 г., необходимостта от конструктивното й укрепване, както и
осъвременяването на експозицията, определяна от специалистите
на музея като „морално и физически остаряла“ (докладни записки от
08.07.1989, 18.08.1989, 10.10.1990, Архив на ИМ – Русе).
След февруари 1992 г. законът за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти дава възможност къщата на
Обретенов да бъде върната на наследниците. Заповед на кмета на
Русе от 29.10.1992 г. нарежда експозицията да се прибере и съхрани, а имотът да се предаде на г-жа Лиляна Балканска. На 2 ноември
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1992 г. е подписан приемо-предавателния протокол за връщане на
първия етаж на музея „Баба Тонка“ на Лиляна Балканска.
На 23 август 1993 г. е подписан Договор за размяна на етажната собственост – Лиляна Балканска остава като собственик на
втория етаж, но експозицията вече е демонтирана. От 22 октомври
1993 г. къщата е освободена от музейни служители и остава необитаема. През 1998 г. по проект Красива България сградата на вече
бившия музей „Баба Тонка“ е с ремонтирана фасада. Ремонитран е и
водопроводът, с което се постига намаляване на слягането на пристройката. През 2007 г. Община Русе откупува обратно реституирания етаж и към настоящия момент цялата къща е собственост
на Общината. Поради пропадане на пристройката със стълбището,
сградата е необитаема.
Визии за музея през 90-те години на ХХ век
В архива на Русенския музей съществува едно описание за експозиция и един тематико-експозиционен план за музей „Баба Тонка“,
съставени от Веселина Антонова между 1989 и 1993 г. Те представят визията на автора за това какви предмети, снимки, графики и
документи ще бъдат показани пред публика. Тематичният план не
се отличават съществено от експозицията в миналото, тъй като
експонатите, с които разполага музеят, са все едни и същи. Като
композират в представите си бъдещата експозиция, авторът и
ръководството на музея разчитат на силата на документите, за
да се изгради впечатляващ разказ в експозицията. Разглеждани като съкровища, документите и вещите на героите се превръщат
в символни категории, които трябва да направят връзка между
света на предците и този на съвременниците ни. Конкретният
тематичен план за експозиция се съобразява само с петте стаи
на първия етаж на къщата, в които е функционирал музеят „Баба
Тонка“ до 1992 г. Основната промяна във вижданията се изразява
в постепенното привличане на все повече от членовете на фамилията Обретенови в пространството на музея. По този начин
акцентът на експозицията се отклонява от националнозначимите
измерения на героите към персонажи с местно значение, които
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обогатяват музея с нови разкази и разнообразяват познатата и
очаквана музейна презентация.
Първоначално експозицията представя децата на Баба Тонка –
„Четирима сина загубих. Двама не са живи, а другите полуживи. Но
още четирима да имах, пак щях да ги накарам да носят българското знаме със златния лев.“ Постепенно идеята за представянето
на семейство Обретенови като еманация на Българското Възраждане вписва в себе си и Захари, зет на Баба Тонка. Летописецът
на българските въстания си присвоява функции на морален съдник,
който ясно определя добрите (младите, поборниците) и заклеймява
лошите (турци, чорбаджии, старите). Социалното разделение тук е
идеологически удобно, поради което в националния разказ и неговото
музейно презентиране не присъстват колебания и възможност да
съществуват други патриоти освен „младите“, както и друг народополезен начин за постигане на свобода, освен революционния.
В идеите за експозиция от 90-те г. на ХХ век кръгът от роднини
е максимално разширен – началото е поставено от Обретен Ганюв и
неговия ръкопис от ХVIII век, свидетелстващ за многолетна летописна традиция в семейството. На този фон се открояват заслугите на
Никола Обретенов, който пише и редактира спомените си в края на
30-те г. на ХХ век. В началото на ХХІ век идеята за експозиция вече
включва и наследниците на Баба Тонка (Антонова 2000: 160). Внучката й Тонка и нейният съпруг Нико Просеничкови са известни русенски граждани, които след промените от септември 1944 г. изчезват
безследно. Подчертан е техният социален статус на общественици.
Нико Просеничков е учител, директор на мъжката гимназия и издател
на тематичен образователен вестник, а Тонка е сред основателите
на дружеството на Червения кръст.
Преместване на музея
На 2 юни 1994 г. е открита новата експозиция „Семейство
Обретенови“, която е разположена и до днес в къща-музей „Захари
Стоянов“. През 2005 г. експозицията е обновена, монтирана е нова
експозиционна мебел, а експозиционният план е разширен. Включени
са множество нови експонати. Разширява се съществуващият раз125
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каз за пристигането на Захари Стоянов в Русе и включването му в
революционното движение, отделя се внимание на сраженията на
Русчушкия отряд по време на Руско-турската война от 1877–1878 г.
На посетителя се предлага поглед към Възраждането като цяло –
не само с героите и войните, но и с присъствие на ключови фигури
от историята на Русе. В специална галерия са представени богати
търговци с международна дейност, членове на Меджлиса (Държавния съвет на Империята), учители, музиканти и театрали, общественици, жени и мъже – елитът на Русе през ХIХ век. По този начин
се разширява обхватът на разказа за деятелите от Възраждането
в Русе. Визирани са не само революционери и просветители, но и
останалата част от елита на българското общество. Поставен на
научна основа, разказът не разделя българите според политически
или други пристрастия на „стари“ и „млади“, на „чорбаджии“ и „поборници“, а се опитва да покаже живота през епохата на националното ни съзряване.
Предефиниране на наследството
Темата за революционното движение е обичана през социализма, тъй като придава „естественост“ на извършените „революционни“ промени след 9 септември и вписва в общ контекст разнородни исторически събития. През 1956 г. в Окръжния музей е открита
постоянна експозиция „Революционно движение в Русенския край“,
която включва възрожденските изяви на Русенския революционен
комитет, опита за държавен преврат на офицерите-русофили в Русе (1887 г.), селските бунтове против натуралния данък от 1900
г. (Тръстенишкия бунт), проявите на комунистите от 20-те и 40те г. на ХХ век. През 1958 г. се открива къща-музей „Баба Тонка“,
през 1978 г. – Пантеон на възрожденците, през 1987 г. – експозиция
„Бунтът на русофилите“. Тенденцията за експониране на революционното движение поражда и затвърждава идентичността на Русе –
града на Баба Тонка. Своеобразен венец на това развитие е построяването на Пантеон на възрожденците. Темата за възрожденците е
част от русенската идентичност, макар нейното преекспониране
да води до девалвация на ценностите и до слаб интерес към експо126
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зиции, обвързани с Възраждането. Разбира се „Баба Тонка“ е едно от
лицата Русе, но не единственото и днес е само част от културното
многообразие на града.
От самото си съществуване инициативата Сто национални
туристически обекта включва музея „Баба Тонка“ сред местата за
задължително посещение. Стоте исторически обекта са своеобразен инвентарен списък на това, което трябва да се знае за страната, тъй като представлява разказ за себепознание и пътуване за
инициация (Нора 2004А: 61). Вероятно поради това движението посочва в Русе само „възрожденските“ места – къщата „Захари Стоянов“ и Пантеона, независимо от далеч по-атрактивните Къща на
Калиопа или обекта на ЮНЕСКО – Ивановските скални църкви.
И до днес за мнозина извън Русе музеят „Баба Тонка“ е ако не
единственото, с което свързват града, то поне първото, за което
се сещат. (През лятото на 2006 г. измамник се представял из южните черноморски градове за работник от музея „Баба Тонка“ и молел
за пари „на заем“ сред общински служители и музейни работници
в Бургаския регион.) След земетресението от 1977 г. представителните експозиции на Русенския музей – археология, революционно
движение, са закрити, а от 1990 г. е закрита експозиция „Бунт на
русофилите“. През 1992 г. поради реституция е закрита експозиция
„Баба Тонка“. Това дава възможност на градската общност да потърси възможности за промяна.
Вероятно част от промяната в Русе се изразява в преоткриване на собственото градско минало, което придава на града една открояваща се идентичност, различна от припознаваната през социализма. Тук ще посочим развитието на темата за „най-европейския
град“ и за „римския лимес“, представяни чрез музейните експозиции
на Къщата на Калиопа и Сексагинта Приста.
Персоналия етника
Съвременната визия за възстановяване на музея „Баба Тонка“ излиза от традиционната представа за къща-музей, в която водеща е
позицията на стопанина, обитавал пространството на експозицията. Изграждането на експозиционния разказ около темата Персоналия
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Етника, една система от герои (реални или художествени), чрез които
се персонифицира етничният хронотоп (Живков 1994: 91), ни дава възможност за представяне на деятели от националния разказ, значими
не само за местната общност. В тази система ключово място има
Героят, но и Анти-героят, а реализацията й ще разположи семейство
Обретенови в контекста на голямата История.
Образът на Баба Тонка присъства в множество литературни
интерпретации – в спомените на Захари Стоянов и Никола Обретенов, в романа на Зигмунд Милковски „В зори“, 1890 г.; Никола Никитов,
„Баба Тонка“, №29 от Библиотека „Велики българи“, животописни
разкази, 1939 г.; в книгата на Георги Караиванов „Юнашка майка“,
1962 г.; в детската книжка „Майка на бунтовници“ от Цилия Лачева,
1975 г.; в „Баба Тонка“ от Тамара Джеджева, 1962 г. До голяма степен познанието ни за Баба Тонка е художествено и белетристично,
поради което образът й е известен на аудиторията много време
преди конкретния акт на посещение в музея.
Историята в музея „Баба Тонка“, изложена на показ, е българска, градска и „възрожденска“, в нея съществува култът към героя,
но липсва образът на врага. Той се разполага само в усещането на
персонажите за претърпени загуби („Четирима сина загубих...“). Необходимото присъствие на Другия ще разтвори локалната история
в националната. Затова образът на Мидхат, разчетен като диктатор, е необходим на националния разказ – колкото по-кървав и
зловещ е антиподът, толкова в по-голяма степен е задължителна
борбата. Разбира се Мидхат е част от националния пантеон – зловеща сянка на светлите героични примери, той е необходим, за да
изпъкнат „своите“ (Живков 1999: 225).
Образът на „русчуклията“ Мидхат е коренно различен, подчинен на други нужди. Той носи спецификата на градската културна
памет поради всекидневно продуцираната (от Музея на градския
бит) връзка на пашата с хубавицата Калиопа. Калиопа, Мидхат и
Баба Тонка образуват триада, която изгражда сложни и интересни
валенции помежду си.
Калиопа и Баба Тонка създават специфична бинарна опозиция –
едната е разпозната като блудницата (вавилонска), символ на полиет128
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ничния град и на властта, етнично чужда; другата е нейна смислова
опозиция. Освен това Баба Тонка е „наша“, етнично определена, майка
на българската свобода. И двете изграждат митологични образи, нужни за цялостта на повествованието на градския мит. Двете русенки
са репрезентативни за един и същ период от време. И двете влизат
във взаимодействие с Мидхат паша, част са от темата Русчук и изграждат неговите две лица – на „героическия“ и „вакхическия“ град.
Поради тази причина Баба Тонка присъства в националния разказ, в
който тя и Мидхат паша образуват необходимото противостоене,
докато Калиопа остава само част от локалния мит. За успешната реализация на тези градски легенди – местни персонажи, за вплитането
на тези герои в местния градски мит от особено значение е присъствието на музея като вместилище и реализация на местната памет.
Както казахме – за дълъг период от време основното съдържание на
русенския музей и своеобразно лице на града е темата за революционното движение и Баба Тонка. Много по-късно се появява Къщата на
Калиопа и темата за европейското влияние, за европейския град (Ненов 2005: 271). Тук не може да не отбележим една особена специфика
– десетилетия преди откриването на експозиции към къщите на тези
градски легенди има интерес както от свои, така и от чужди. И точно
тук трябва да отдадем заслужено признание на музея като институция, която успява да легитимира себе си чрез най-популярните градски
образи-легенди, да впише в градската ментална тъкан два толкова
противоречащи си, конфликтни разказа, като по този начин устойчиво
да работи за формиране на местна идентичност.
Проекции в паметта
Фамилията Обретенови има специално място в националната
памет. Тя се докосва до емблематични места на страдание и гордост, каквито са Сен Жан Д’Акр (където са заточени Ангел и Никола) и Бузлуджа (Ангел и Петър), общува с ключови фигури на Възраждането като Раковски, Каравелов, Ангел Кънчев, Драган Цанков,
Стефан Стамболов, Христо Ботев. Обретенови са част от символи
като връх „Вола“ и героизма на Ботевата чета, част от Априлското
въстание и строежа на модерна България.
129

Николай Ненов

Присъствието на фамилията в националния разказ е закономерно и логично, поради което интересът към нея, както и към възстановяването на музея „Баба Тонка“ би трябвало да е гарантиран, при
това не само на паметни дати и по повод юбилеи.
Фамилията Обретенови е утвърдила своето присъствие в
местната памет. Като част от Революцията с нейните възходи
и падения, от съграждането на Държавността, с терзанията и
страстите на времето, фамилията успява да се проектира в общественото съзнание като част от националния разказ.
Темата за музея „Баба Тонка“ сега и в бъдеше трябва да се
разглежда в контекста на съществуването на Пантеона и къщата-музей „Захари Стоянов“. Пантеонът на възрожденците е място
на памет, което по своя замисъл, необходимост и присъствие, е
изключително. Подслонил костите на бащите на нацията, той за
дълго ще има приоритет при избора от обекти за поклонение както в миналото („Е, връчването на пионерски и чавдарски връзки
вече ставаше пред Пантеона, но това беше друго. Също около 3
март мероприятията бяха в Пантеона. [а не в музея „Баба Тонка –
бел. Н.Н.]“ Р.П., 1928). Пантеонът преживя своя период на обругаване
(за построяването му е съборена църква; определен е като „турска
баня“ от комунистическите лидери) и след християнизацията има
своето трайно място на предпочитана градска експозиция (Ненов
2004). Визията за развитието му включва усвояване на нови музейни пространства в съществуващите обеми на сградата и мултимедийни презентации.
Сградата на музея „Баба Тонка“ притежава над 300 кв. м. разгъната площ, от които в предишните й употреби са използвани
около 100 кв. м. Експозиционните планове за представяне на съзряването на нацията чрез просвета, религиозни изяви и бунтовни
съзаклятия планират включването в обща експозиция на двата
етажа и подземието, където да се развие темата за „русчушкия
зандан“. Така в този контекст сякаш най-ощетена остава къщата „З. Стоянов“, защото ако съсредоточим националнозначимите събития в първата къща-музей, то тогава какво показваме
във втората? Поради това планираме експозиционният разказ в
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къщата „З. Стоянов“ да се съсредоточи върху града, видян през
„чужди“, различни очи – на младежа Захари Стоянов, на детето
Елиас Канети, на чуждестранните пътешественици, на героите от романите на Жул Верн („Дунавският лодкар“), Иван Вазов
(„Нова земя“), Зигмунд Милковски („В зори“) и пиесата на Бърнард
Шоу („Оръжията и човека“). В тази амалгама от образи ще се
отрази полифоничността на дунавското пристанище и формите
на културно многообразие в града през ХIХ век. Реконструкцията
и обновяването на музея „Баба Тонка“, Пантеона и „Захари Стоянов“ са необходимост, която ще представи в обща парадигма
националния разказ, мултикултурното наследство и биографичния
подход, ще утвърди не само конкретни обекти и персонажи в културната памет, но и ще усили паметта за тях в контекста на
националното.
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ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ
Десислава Вутова
Рождената дата на експозицията е 3 октомври 1968 г. С изразните средства от средата на XX в. експозицията разказва историята на керамиката, дървообработването, металообработващите занаяти, народните тъкани и облеклата. През периода 2003–2004 г. се
осъществява цялостно обновяване на музейната експозиция, като
се запазва концепцията й, но начинът на поднасяне на информация
вече е осъвременен. Финансовото обезпечаване на това обновяване е осигурено от Швейцарската Агенция за развитие и сътрудничество по програма „Обществен форум“, Община Троян, Националния център за музеи и галерии, собствени средства на музея. Про1
ектант и изпълнител е „АРКА“ ООД, София . При това обновяване в
експозицията паралелно с текстовете на български са поставени и
текстове на английски език.
Прегледът на посещенията на чуждестранни гости в експозицията ще бъде ограничен в рамките на четири години, време, за
което е водена статистика за броя на всички посетители, записвани са и националностите, от които са чуждите посетители. През
периода 2008–2011 г. посетителите на музея са както следва: 2008
г. – 5 624 души, от които 416 чужденци; 2009 г. – 3 604 души, от които 367 чужденци; 2010 г. – 4 213 души, от които 307 чужденци; 2011
г. (от 01 януари до 30 юни) 2 103 души, от които 119 чужденци.
Възможностите, предоставени на посетителите за разглеждане на експозицията, са няколко. Първата е да се докоснат до достиженията на българските занаяти самостоятелно. Изчерпателният текстови материал, обособяването на експонати с акцент
в отделните витрини (с допълнително описание) позволяват едно
пълноценно пътуване в света на занаятите, историята им, инструментариума на майсторите и пр.
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При такова посещение чуждестранните посетители имат възможност да прочетат предоставената им на английски език подробна информация и могат да направят избор, там където материята не предизвиква у тях интерес, да продължат в друга зала. При
такива посещения в някои случаи посетителите оставят своето
впечатление на изхода в специално предназначената за този случай
книга. Обикновено отзивите са положителни, с акцент върху тези
моменти, които най-много са впечатлили посетителя. Вторият вид
посещение за чуждестранни посетители е организираното, най-често с гид от туристическа агенция. При тези посещения водачът
разказва на групата. Той е запознат в основни линии с хронологията
на експозицията и някои по-важни моменти от нея, които е хубаво да
бъдат включени в неговия разказ. Част от подобни групи оставят
също своите впечатления в книгата, като за последните 4 години
погледът върху написаното показва, че отзивите са положителни.
Третият вид посещение се наблюдава при индивидуални посетители,
които ползват предлагания като вид услуга аудиогид. Той може да
бъде на английски или френски език. Беседата, предлагана чрез него,
е по-дълга като продължителност. През последните години този вид
услуга не се предпочита от чуждестранните посетители.
Най-важният обект на наблюдения сред чужденците са тези,
които индивидуално и групово посещават музея, ползвайки услугата
беседа. Това е моментът, в който уредникът пряко влиза в контакт
с посетителя. Разбира се, този вид посещение може да се осъществява както чрез преводач, така и чрез изнасяне беседа директно на
английски език (или на немски). Предизвикателството всъщност е
изнасянето на беседа на съответния език. Тук уредникът сам трябва да прецени каква информация да поднесе, в каква форма, върху кои
експонати да акцентира. Най-голямо число отбелязват английского2
ворящите посетители .
Защо именно посещението на чужденци е акцент в настоящото
съобщение? Музейната експозиция, разказът за историята на занаятите, обвързването на тази история с развитието на българската
държавност, с периодите на разцвет и застой на българската култура,
поднесените исторически факти и личната история, която разказват
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част от експонатите – това е едно пътешествие, което изгражда
пред посетителите облика и същността на нашето, на българското.
В голям процент от случаите тези посетители не знаят много, а понякога дори нищо за нас като нация, история, като празнично-обредна
система и пр. А експозицията не е просто хронология или сбор от определени исторически дати и факти. (Тя проследява хронологично занаятите – керамиката от времето на късния палеолит до образците на
майсторите след Освобождението на България, дървообработващите
занаяти от най-стария към съвременните). Сред хронологията, сред
големите исторически събития посетителят неизменно се сблъсква
с личната история. Дали тя ще бъде в родословното дърво на грънчарския род, в който 32-ма майстори неуморно въртят колелото като
наследствена професия в продължение на 250 години; или в черкията
на майстор Дули, който е изписал името си на дъното й, разположено
между раменете на християнския кръст; или в историята за обредната сватбарска стомна от 1861 г., с която младата булка извършва ритуала за стопанка на новия си дом; или сватбарският бардук за греяна
и студена ракия, който подлага на изпитание младата булка и следи
за морала й; или медникарските изделия, които имат ориенталска украса и форма, за да задоволяват изискванията на турското население,
което ги купува; или в интериора на балканджийското жилище, където
на масата е определено мястото на всеки един от семейството; или
в огнищените главнарници, оформени като стилизирана змия и отразяващи култа към митичния праотец, покровител на къщата, който
живее в дома и носи благодат. От общите факти на историческия
период неминуемо се стига до личната история. И върху разказващия
всъщност пада цялата отговорност да изложи не само историческите факти, но и тези лични истории в една достъпна форма, да представи по най-подходящия начин онези важни за нас моменти, говорещи за собствената ни българска идентичност, защото посетителят
изгражда образа на това, с което влиза в досег чрез нашите думи.
Тук възниква и въпросът за адекватния превод. За разказващия не е
проблем да си набави необходимите думи от речника и да разполага с
точните термини, които назовават експонатите. Макар че на места
се налага да се подхожда описателно, посетителят разбира смисъла
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на текста или самото предназначение на изложения съд. Въпросът е
дали посетителят трябва да чуе точния термин или най-адекватния
превод на думата? За нас безспорно това е важно, защото българинът
ще възприеме по различен начин експонатът, когато той е наречен
„одър“, а не легло или „джамал“, а не камина. Въздействието, което
има думата върху българския посетител, е различно от това, което
ще възприеме чужденецът.
При разясняването на определени термини се налага да се прави
преглед и на историческия контекст, в който се тълкува понятието. Немислимо е да се обясняват появилите се след Освобождението „Захариеви китки“ в керамиката на троянските майстори, без
да бъде разказано и за Захарий Зограф и стенописите му в Троянския
манастир, които всъщност са вдъхновението, довело до появата на
този вид украса. Многото детайли в разказа всъщност крият потенциалната възможност уредникът да загуби вниманието на слушателите. Той има за задача да следи този баланс, за да не натежават в беседата му детайлите за сметка на важните общи понятия.
Безспорно най-благодатни са случаите, в които общата култура на посетителя му позволява да взима участие в беседата, да
прави паралели с познати за него неща или да успее да намери онези
общи елементи, които свързват неговата култура с нашата. (Пример за това е Емо Еберл, президент на „Ротари Клуб“, гр. Елванген,
Германия, гост на Община Троян, който посети музея през 2010 г.,
разгледа с интерес експозицията и направи паралели с алеманската
култура. Подобно посещение направи гост от САЩ, представител
на индианско племе, запознат с керамиката на индианците, който
посочи интересен паралел между експонат на музея, сходен с технология, използвана от племето навахо).
Историята оставя още по-ясна следа в съзнанието на посетителя, когато се обвърже с аудиовизуалните материали: автентично
озвучаване на макета на троянската чаршия със звуци, характерни
за работния ден на занаятчията, чукането на ковашки и бакърджийски чук, подвикване на майсторите и пр.; озвучаването на интериора
на балканджийското жилище с народни песни; предлаганият филмимпресия за технологията в отделните занаяти в конферентната
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зала на музея, който е с продължителност 20 минути и е включен
като безплатно допълнение към разглеждането на експозицията. С
тези средства занаятите престават да бъдат само експонати във
витрина. Посетителят има възможност да усети допира на глината, да седне на грънчарско колело и сам да стане творец. Може
също така да се облече с традиционни за троянския край облекла
от периода на Възраждането. Чувството, което посетителят ще
отнесе в родината си от допира с нашата култура, би трябвало да
бъде положително.
От книгата за впечатления четем: „Великолепно място. Интересно бе да научим за традиционните занаяти в региона. Великолепно пътешествие в историческото минало. 15.08.2010, Магнус Томън,
Дюръм, Великобритания.“; „Посетих град Троян и съм изненадан от
музея ви. 10.01.2010, Сулис Леонардос, Гърция“; „Посещението беше
красиво и ние ви благодарим от сърце, подписи на посетители от
Италия“; „Има място, където човек би могъл да види и преживее
тяхната среда и енергия. Ако искаш да си жизнен и да се усмихнеш,
заповядай в Троян, 18.10.2009, подпис на посетителя“; „Какъв хубав
музей, много интересен, 11.09.09., Сатри, Падуа, Италия“; „Идвам от
Испания и това, което най-много ми допадна, са спалнята и кухнята,
Рагел – 8 години, 06.09.2009“.
Така както динамично се променя потокът посетители, така
трябва да се променят и изразните средства, с които разказваме.
И всеки път трябва да се стремим този разказ да бъде увлекателен
и съобразен с потребителите на културния продукт, с техните очаквания и изисквания.
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2
Държавите, от които са посетителите, са: Ирландия, САЩ,
Франция, Германия, Австрия, Гърция,Италия, Англия, Шотландия,
Бразилия, Украйна, Япония, Русия, Испания, Русия, Швеция, Холандия,
Полша, Турция, Румъния, Македония. Информацията е взета от книгата за посетители.
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ПАМЕТТА ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ВЪВ ФОНДА
НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЯЛА ЧЕРКВА
Анастасия Георгиева
135-годишнината от Априлското въстание е повод отново да
обърнем поглед към историческите свидетелства за онези героични
и трагични дни на април 1876, съхранени във фондовете на музеи,
архиви и библиотеки.
Честването на бележитата годишнина съвпада и с 35-годишнината от откриването на Исторически музей – Бяла черква.
Настоящото изследване си поставя за цел да представи свидетелствата за Априлското въстание и четата на поп Харитон и
Бачо Киро, съхранени във фонда на музея.
Бяла черква е едно от онези български селища, които дадоха
много жертви през бунтовния април 1876, родно място на Бачо Киро Петров и 101 въстаници, жертвали живота си за свободата на
отечеството. Участието на населението на Бяла черква и околните села от северозападния край на Първи търновски революционен
окръг се свързва не само с имената на въстаниците от четата на
поп Харитон и Бачо Киро, но и с Бачокировото читалище и театър,
превърнали се в средства за духовно пробуждане и огнища на революционни идеи. Подпомогнат от отец Матей Преображенски, през
1869 г. Бачо Киро основава в Бяла черква първото селско читалище
в поробена България с името „Селска любов“. Читалището се превръща в център на целия културен, обществен и политически живот
в селото. Чрез него осъществява своята легална дейност сред населението и тайният революционен комитет. Членове на революционния комитет са членовете на читалищното настоятелство. Те
стават участници и в пътуващата театрална трупа, с която след
1870 г. Бачо Киро изнася в Бяла черква и околните села представления на „Многострадална Геновева“, „Зла жена“ и „Стоян войвода“.
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По примера на белочерковското читалище се основават читалища в с. Михалци и Сухиндол през 1870 година, в Мусина и Голямо
Яларе през 1871 г.
Дейността му показва, че то успява да събуди умовете и сърцата на населението от Бяла черква и околните селища и да ги
подготви за предстоящата борба за политическо освобождение. Като естествен резултат от политико-просветната и революционна
читалищна дейност на Бачо Киро и неговите сподвижници идва найактивното участие на 101 белочерковчани в национално-освободителните борби и Априлското въстание.
Бачо Киро оставя много летописни исторически и етнографски
бележки за въстанието на хаджи Ставри, за четите на Филип Тотю
и на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, за въстанието в Дряновския
манастир и други събития, както и първото краеведско описание и
1
история на родното си село Горни турчета (днес Бяла черква).
След Освобождението останалите живи поборници и опълченци
са и първите общественици, които се включват в читалищните
настоятелства и общинските управления и стават двигатели на
обществото. Читалище „Селска любов“ в Бяла черква, което вече е
преименувано в читалище „Труд“, се превръща в средищен център,
който обединява културните интереси на населението и продължава просветната традиция. Негови активни членове стават поборниците: свещеник Петко Франгов, Цачо А. Ненов, Йордан Матеев,
Тодор Дончев, Димитър Куев. Всички те са ученици на Бачо Киро и
членове на местния революционен комитет. Сред тях са първите
председатели на читалището, първите кметове, основатели на поборнико-опълченското и други дружества.
Правят впечатление грижите, които полагат тогавашните общественици и управници за запазване на исторически обекти и бъдещи паметници на културата и музейни ценности тогава, когато
тук още не е съществувал музей като институция. По същото време, в началото на миналия век, започват да постъпват предмети с
музейно значение като дарения за бъдещия музей.
Експозицията на Исторически музей – Бяла черква е създадена
и открита на 7 май 1976 г. в деня на честването 100-годишнината
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от Априлското въстание Отдел „История на България ХV – ХІХ
век“ отразява участието на белочерковци в борбите за национално освобождение, както и живота и многообразната дейност на
Бачо Киро Петров.
Чрез оригинали и копия от документи от Държавен архив и Регионален исторически музей – В.Търново е богато представена неговата личност като учител, просветител, книжовник, пътещественик,
поет, читалищен деец и революционер.Тук са показани снимки на майката на Бачо Киро Цона Добрева, неговата сестра Анка и на дъщеря му Ирина Бачокирова, снимки на училището, в което е създадено
първото селско читалище, на църквата „Св. Димитър“, построена
през 1866 г., ръкописи на Бачо Киро, както и старопечатни книги с негови приписки.Те представляват ценен източник за изследвания при
изучаване историята на селището и живота на Бачо Киро Петров.
Една от приписките, написана от неговата ръка през 1861 г., е върху
3
първата страница на Турско евангелие . Друга такава от 1874 г. от4
криваме върху книгата „Съчинения на Св. Димитър“ .
През 2005 г. в музея постъпи дарение от Светлина Трифонова –
правнучка на поп Гавраил /брат на Бачо Киро/ – пълното родословие
на Бачо Киро. В експозицията на Исторически музей – Бяла черква е и антропологичната възстановка на главата на Бачо Киро по
неговия череп, изработена и дарена от проф.д-р Йордан Йорданов.
Костите на Бачо Киро се пазят в църквата „Св. Димитър“ от Освобождението до днес.
Ще си позволя да представя кратко резюме за участието на
Бяла черква в подготовката и хода на Априлското въстание, за което разказват експонатите, снимките и документите в музейната
експозиция.
На 28 февруари 1872 г. в Бяла черква пристигат Ангел Кънчев
и отец Матей Преображенски и основават таен революционен комитет с председател Бачо Киро Петров. Негови членове са: Васил
Неделчев, Атанас Дончев, поп Гавраил, Личо Ангелов, Георги Несторов, Димитър Коевцалията, Тодор Пенчев и Георги Илчев. Запазена
е снимка на къщата на Дончо Петров, в която е учреден революционният комитет и на която е поставена паметна плоча. Започва
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подготовка на населението за всенародно въстание. Майсторитемарангози Иван Стрелухов и Тодор Несторов били куриерите на комитета и чрез тях се поддържала връзката с Окръжния комитет и с
останалите тайни комитети в селата. Цялото село било увлечено в
опасното дело. Събирали се средства, набавяли се оръжие и боеприпаси, леели се куршуми, изработвали се саби и ножове.
Бяла черква става център на западния район на Първи търновски революционен окръг. След преждевременното обявяване на
въстанието на 20 април в Копривщица част от ръководителите на
революционни комитети в Горна Оряховица, Лясковец и Търново са
арестувани. Въпреки това е сформирана въстаническа чета от селата Бяла черква, Михалци, Мусина, Дичин, Вишовград и Русаля. Убедително доказателство за плодотворната агитационна работа и
организаторския талант на революционните дейци и преди всичко
на Бачо Киро е внушителният брой въстаници, които излизат от
този район. Само от Бяла черква от общо 150 български къщи в четата се включват 101 въстаници.
Очакваната вест за началото на въстанието донасят Никола
Червеноводеца и Константин Колев. На 28 април вечерта четниците се събират в местността „Черничака“ на брега на р.Росица. Тук
селото ги изпраща. Почти от всяка българска къща тръгва въстаник, от някои по двама, а от къщата на дядо Марчо – четирима сина.
За много от тях това прощаване е последна раздяла. Четата поема
към Балкана.
В село Мусина, сборния пункт на четата, за войвода е избран поп
Харитон Халачев, подвойводи Бачо Киро и Христо Караминков, военен
командир Петър Пармаков и знаменосец – Димитър Русчуклийчето.
Съгласно предварителния план 187 четници начело с поп Харитон се
отправят към Балкана.Те трябвало да достигнат до района на Конар
Балкан, разположен между Дряново и Трявна, където да се съединят с
четници от съседните селища и да могат да водят по-продължителна борба под закрилата на Стара планина. През нощта на 28 срещу 29
април 1876 въстаниците тръгват към уговореното място.
В Дряновския манастир четата на поп Харитон и Бачо Киро е
стегната в железния обръч на осемхилядната армия на Фазлъ паша.
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Девет дни продължават героичните сражения, известни в историята ни като Дряновска епопея. От скалните възвишения турците с
трясък търкалят камъни към манастира, куршумите застилат двора, тежките гюллета отекват върху каменните стени и вещаят
близкия край. Величава битка на живот и смърт! В продължение на
девет дни шепата въстаници отбиват атаките на 6000 редовна
турска войска и башибозук под командуването на Фазлъ паша. Въпреки численото превъзходство и въоръжението на противника четата устоява на атаките до 7 май. При нощния пробив на обсадата
на манастира въстаниците успяват да преминат през турския обръч, но в тъмнината на нощта се разделят на групи и се пръсват в
различни посоки. Почти всичките са избити. Сред малкото оцелели
са Бачо Киро и Христо Караминков. Манастирът е изцяло разрушен.
В манастирския двор и по околните скали оставят костите си 139
въстаници, от които 75 белочерковци.
Бяла черква тревожно се вслушвала в ужасяващите слухове.
След няколко дни дошла страшната вест за погрома в манастира,
за турските изстъпления, за кървавата разправа със заловените
бунтовници. Селото утихнало. Тук-там се криели няколко завърнали
се оцелели бунтовници, за които се шепнело от ухо на ухо. Укривайки
се известно време в къщата на дядо Дончо Топала, Бачо Киро бил
заловен от чорбаджиите и предаден на турците. В Търново го съди
извънреден съд като главен виновник и подстрекател на бунта в
търновските села.
На 28 май Бачо Киро е обесен в Търново. Така Бяла черква се прощава и с последната свидна жертва през бунтовната 1876 година.
Наследниците на участниците в четата на поп Харитон и Бачо
Киро са дарили за фонда на музея оръжия на въстаниците, лични вещи,
оригинални фотографии на тези от тях, които са оцелели след боевете в Дряновския манастир. След Освобождението всяка година останалите живи четници отиват до Дряновския манастир, за да отдадат почит на загиналите си другари. В музейния фонд се съхраняват
оригинални общи снимки на въстаниците: от 1898 г., от 1901 г, от
1926 г., снимка на участници в конгреса на поборнико-опълченските
дружества през 1909 г. Запазени са и оригинални фотографии на ня142
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кои въстаници, живели след Освобождението – Йордан Костадинов
(Дако), даскал Атанас Дончев, Анчо Радилов Душков. Голяма част
от документите на Белочерковското поборнико-опълченско дружество също са предадени за съхранение в музея. Сред тях е документацията на Комитета за въздигане паметник на белочерковските
поборници при Дряновския манастир през 1876 г., който е построен
през 1933 г. в центъра на Бяла черква. Поради щастливо стечение
на обстоятелствата голяма част от архива на този комитет е
запазен и предаден в Исторически музей – Бяла черква, където е
обработен и се съхранява. Въз основа на всички тези документи
(30 на брой) днес съдим за дейността на Комитета и можем да допълним историята на построяването на Паметника на свободата.
Съдържанието на архивните документи разкрива дългогодишната
дейност на Комитета по набиране средства и организиране чествания на годишнини от Априлското въстание. Документите са ръкописи-оригинали.
На 5 юни 1906 година е отпечатан Устав на Комитета. В Историческия музей се съхранява и ръкописът на Устава, на който са
положили подписите си членовете на ръководството: председател
свещ. П.Франгов, касиер Д.Рачев, деловодител А. Цачев и членове:
свещ. А.К.Банчев, Ив.Петков, И.Василев, И.х.Христов. Само няколко
дни след създаването на Комитета биват отпечатани специални
покани за записване на доброволни помощи, които съдържат и списък
на пожертвователите с необходимите данни – име, населено място
и внесена сума. Тези покани са разпратени до различни краища на
страната, след което са се върнали отново в Бяла черква с попълнения списък от различни селища. Така са документирани имената на
дарителите и сумите, които внасят за построяването на паметника. Във фонда на Историческия музей в Бяла черква се пазят няколко
такива оригинални покани със списък на дарители от с. Славовица,
с. Стрежево /Свищовско/, с. Пордим /Плевенско/, от Силистренското педагогическо училище, от Русенската девическа гимназия, от
народни представители и др.
Освен отпечатаните покани членовете на Комитета в Бяла
черква пишат многократно писма до Народното събрание, до Ми143
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нистъра на обществените сгради, пътищата и съобщенията г-н
М.Такев, до народните представители Ал. Белоречки и Димитър Куев, до г-н Ив.Ев. Гешев и други видни личности и инстанции. На тези
призиви за дарителство се отзовават много от тях. От отговорите на писмата, адресирани до Комитета в Бяла черква, става
ясно, че Министерството на обществените сгради, пътищата и
съобщенията отпуска от бюджета си за 1911 година 2000 лева за
построяване на паметника в Бяла черква.
От едно друго писмо, изпратено от Народното събрание до
председателя на Комитета в Бяла черква, узнаваме, че през декември 1910 година е гласувана общо сумата 10000 лева за селата Батак, Панагюрище и Бяла черква, от които 2000 лв. са определени
за Бяла черква. Разполагаме и с няколко оригинални ръкописни документа, които представляват годишни отчети „за деятелността и
вървежа на Комитета“ през 1907, 1908, 1910 и 1912 година.
В експозицията на Историческия музей в Бяла черква са изложени и книгите на свещ. Петко Франгов – един от участниците в
Априлското въстание, описал боевете на четата на поп Харитон и
Бачо Киро още през 1880 г. Сред тях са: „Приключенията на Дряновския манастир на 1876 година“, „Белочерковската чета в Дряновския
манастир през 1876“, „Юбилейна сбирка по случай 50-годишнината
от въстанието при Дряновския манастир през 1876 г.“, „Спомени от
Освободителната война 1877–1878 г. за Йорго Енев Радов /опълченец
от с. Самоводене/ и Хр.Драганов/поборник-опълченец от гр. Севлиево/“ и др.
В Художествената галерия на ІІ етаж в сградата на музея са
представени и следните картини – живопис и графика, които изобразяват известни участници в национално-освободителните борби и
моменти от Априлското въстание в Първи търновски революционен
окръг: Левски с другари от ІІ българска легия – живопис, худ. Владимир
Боев, Бачо Киро – живопис, худ. проф. Иван Петров, Бачо Киро – живопис, худ. Проф. Добри Добрев, Георги Измирлиев – живопис, худ. Георги
Стойков, Тодор Лефтеров – живопис, худ. Ганчо Ганчев, Цаню Захариев
– живопис, худ. Георги Райчев, Миткалото – живопис, худ. Георги Райчев и графики от Григор Спиридонов, обединени в цикъла „Април 1876“.
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Историческият музей е разположен в центъра на град Бяла черква. В близост се намира църквата „Св. Димитър“, в която се пазят костите на Бачо Киро, монументален паметник на Бачо Киро и
мемориална стена с имената на Априлци, паметникът-камбанария,
бюст-паметник на Бачо Киро, паметник на загиналите въстаници
през 1876 и загиналите във войните 1885, 1912–1913 и 1915–1918 г.,
паметник в местността „Черничака“, където се е събрала четата
от 101 белочерковци, и паметник на мястото, където е заловен Бачо
Киро Петров. В селището са поставени 96 паметни плочи на домовете на участниците в Априлското въстание. Исторически музей
– Бяла черква обслужва и паметниците, паметните знаци и историческите местности на територията на града.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕМОРИАЛНИЯ
ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА“ – ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ,
СОЦИАЛНА ПОТРЕБНОСТ
ИЛИ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
Данчо Данчев
Националният парк-музей „Шипка“ е намерил във времето сериозното и подобаващо присъствие сред мемориалните музеи и
комплекси в нашата страна. Обществената потребност за създаването на такъв историко-мемориален комплекс възниква още
в първите години след Освобождението и еволюира години наред,
носейки белезите на развиващата се модерна и претенциозна следосвобожденска България.
В настоящето съобщение ще се опитаме да проследим усилията на следосвобожденското общество, настроенията, емоциите, традициите в търсене на онова, което най-общо можем да
характеризираме като осъзнато чувство за историзъм и традиция. Консолидацията на българския дух и национално самосъзнание като една от главните задачи на новите водачи на нацията
се изразява в предложение за изграждане на паметник в чест на
Освобождението на България, на Шипка, като веществен израз
на признателността към борците за свобода. Предложението се
прави на заседание на учредителното народно събрание в Търново
през 1879 от народния представител Петко Каравелов, подкрепен
от д-р Васил Берон, Петко Рачов Славейков и Драган Цанков.
Фактите показват, че първите български паметници на Шипка са построени 32 години след края на Руско-турската освободителна война, което ни кара да мислим, че мудността в реакциите
на следосвобожденското общество, липсата на инициативност,
стопански ресурс и държавна политика пречат историческата памет „да се материализира“ по най-добрия и популярен начин.
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Справедливостта обаче изисква и друг подход и по-различна
оценка. Процесите по формирането на историческата памет не са
еднозначни както по време, така и по място. В това отношение
не можем да не споменем инициативата и дейността на старозагорския митрополит Методи Кусев, създал Комитета „Свети Йоан
Милостивий“, който си поставя за цел на мястото на най-ранните
надгробни паметни знаци да бъде издигнат достоен за подвига им
паметник с параклис. През 1898 г. по случай 30-годишнината от гибелта на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа са изградени две гробници на северозападния край на Бузлуджанската поляна, в
които са положени тържествено осветените останки на загиналите, а идеята за паметник е изоставена.
През 1899 г. по инициатива на Стоян Заимов се създава комитет „Цар Освободител Александър II“, една от целите на който е
изграждането на музей на Българското възраждане.
Обръщението на Комитета „Цар Освободител“ от началото на
1901 г. показва колко са изкристализирали вижданията за същността на „историческата памет“ и нейната изключително важна роля
в по-нататъшното развитие на нацията. В него се казва: „…Народ
без история е безименна маса, негодна за прогрес и велики дела –
тълпа без скъпи спомени за миналото и без светли идеали за бъдещето, а историята на един народ не е друго нещо, освен скъпите
му спомени за важните събития, които е преживял той, подвизите,
които е вършил в борбата за националното съществуване, усилията
за напредване, за просвета и култура… Запазването на паметниците на народната история се налага на всеки съзнателен народ,
който иска да има собствена физиономия, своя собствена история“.
На втория конгрес на поборническо-опълченските дружества Стоян
Заимов определя ясно и категорично целите, които си поставя този
комитет: „Признателна България ще сътвори и запали върху гробовете на героите от Освободителната война неугасими лампади,
които на вечни времена ще горят и осветят на българска земя и
оттук тяхната светлина ще се разнася по широката руска земя“.
Благодарение на дейността на този Комитет е построен и
първият паметник на площад Народно събрание – Цар Освободи147
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тел. Следва изграждането на Мавзолея в Плевен и откриването
на четири къщимузеи в Бяла, Горна Студена, Пордим и Плевен през
1907 година.
През 1920 г. поборническо-опълченските дружества се събират
на нов конгрес и решават да се построи Паметник на възраждането и освобождението на връх Свети Никола. В условията на изключителен национален подем и ентусиазъм на 26 август 1934 година
Паметникът на възраждането и освобождението е тържествено
открит. Скоро след това гражданственост добива името Паметник на свободата, който битува и до днес.
В началото на XX век Русия и България изграждат два храм-паметника. Единият храм-паметник „Рождество Христово“ край гр.
Шипка е открит през 1902 година. Вторият храм-паметник „Александър Невски“ е открит и осветен през 1927 година.
Очевидно е значителното закъснение на България при строежа
на големи монументи и храмове. И това не е трудно за обяснение.
Четвърт век България се организира като самостоятелна държава, трупа своя стопански ресурс и политически опит и едва след
1908 г., след обявяване на своята независимост, тя започва да прави това, което вече Русия е направила.
Първият нормативен документ, с който историческите места
Шипка и Бузлуджа се обявяват за народни паркове, е Постановление
№ 20681 на Министерството на земеделието и държавните имоти
от 17 септември 1936 година. В него точно са определени границите на двата парка. С това постановление държавата за пръв път
полага грижи за опазване характера на природната среда такъв,
какъвто е бил по време на историческите събития.
Оттук нататък всички лесоустройствени програми и последвалите през годините градоустройствени решения се подчиняват
на установените за периода изисквания за устройството и дейността на историко-мемориален музей.
С разпореждане на Министерския съвет от 5 октомври 1956
година Народният парк „Шипка“ и с разпореждане на Министерския
съвет № 274 от 5 март 1959 година. Народният парк „Бузлуджа“ се
преустройват като Национални паркове-музеи.
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С Постановление № 44 на Министерския съвет от 3 октомври
1968г. са обявени музеите със статут на национални, между които
е и „Шипка-Бузлуджа“, по днешната институционална система на
пряко подчинение на Министерството на културата.
Началото на формирането на музейната среда започва през 1956
година в съответствие с Постановлението от 1956 г. за създаването на НПМ „Шипка“. Сред специалистите-музeeведи се формират две
концепции. Съгласно първата се отстоява принципът да се запази
всичко в естествения вид, в който се намира. Втората тенденция
е за активна интерпретация на съществуващата мемориалност. За
НПМ „Шипка“ се утвърждава втората тенденция за развитие и се
пристъпва към създаване на експозиция на открито. Събран е необходимият документален материал за разположението на отбранителните позиции, командните артилерийски и стрелкови пунктове.
Прави се теренно проучване. Следващият етап е реализацията на
терена на самата експозиция – маркиране с бели камъни линиите на
отбранителните позиции по време на епопеята, възстановяване на
командния пункт на ген. Столетов, възстановяване на артилерийските батареи, маркиране с мемориални плочи на отделни и колективни
прояви на героизъм.
Един от важните въпроси за решаване, от които зависи по-нататък неговата цялостна дейност – проучвателска, събирателска,
експозиционна и т.н., е разработването на научната му проблематика.
През следващия повече от четвърт век научната проблематика
на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ успешно служи като дългосрочна програма
за действие. На нейна основа се осъществява изучаването на историческото наследство на проблематиката, организира се теренна
проучвателска и събирателска работа на територията на цялата
страна.
Най-мащабната проучвателско-събирателска експедиция музеят организира и провежда за Българското опълчение в продължение
на десет години също на територията на цялата страна. Събраната информация послужи за разработването на енциклопедичен справочник в три тома за личния състав на опълчението.
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Както вече беше посочено, музеят „Шипка“ е създаван като
историко-мемориален. Неговото създаване съвпада с периода на
разгърната всестранно социалистическа култура. Политиката на
тоталитарната държава благоприятства изключително върху развитието на музея, неговата обществена позиция, ролята му в двустранните отношения между България и СССР.
Като израз на тази висока обществена оценка с разпореждане
№ 71 на Бюрото на Министерския съвет от 17 ноември 1978 г. Национален парк-музей „Шипка“ е обявен за исторически и архитектурен
резерват.
Това става сериозен повод да се търси решение за породилото
се противоречие. Голям обществен интерес, който не може да бъде
задоволен само от историческа информация, подкрепена от ландшафта на историческото място. За генерално преодоляване на това
противоречие се решава да бъде разработена дългосрочна концепция за бъдещото развитие на музея. За целта е формиран авторски
колектив от музейни специалисти и архитекти със специализирана
насоченост оформяне на градоустройствената среда. На основата на осъществено задълбочено проучване на всички компоненти
са разработени „териториалноустройствена схема и основни насоки за развитие на материално-художествен синтез в НПМ „Шипка“.
Към проучените компоненти влизат: анализ и оценка на състоянието
на жизнената среда и културно-историческото наследство, състояние на транспортни и пешеходни връзки, състояние на комплексното
обществено обслужване и някои други по-дребни неща. Следва разработката „Обемно пространствено и художествено решение на
НПМ „Шипка“, т.е. започване разработката на проект за модерна,
съвременна експозиция. За съжаление по понятни причини нещата
спряха дотук.
Опитът на специалистите от музея да изградят по-съвременен
образ на своя музей, да проверят обществената нагласа, виждания
и изисквания се изрази в социологическо проучване, проведено през
1985 г. от специализиран институт. В направения анализ се очертават съществуващото състояние и насоките за бъдещата дейност,
формулирани в няколко подгрупи.
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Първата се отнася до мотивацията за посещение, удовлетвореността да „стъпиш“ на това свято място. Втората касае въпросите около състоянието на експозицията на открито, недостъпната
илюстрация на темата, липсата на технически средства. Третата
посочи необходимостта от повишаване качеството на поднасяне
на историческата информация. „Живото“ слово на екскурзовода се
оказа недостатъчно. На все по-информирания съвременен музеен посетител му е нужна автентична музейна среда, допир до негово
величество „Експоната“.
Изводите бяха направени и няколко години след това последва
създаването на атрактивна музейна експозиция по седемте етажа
на Паметника на свободата, експозиция на открито и експозиция на
закрито. Динамично развиващата се действителност доведе и до
създаване на мултимедиен център (снабден с прилична техника), където възможностите на музея пораснаха в значителна степен.
Днес в световен мащаб проблемът музей – общество става все
по-актуален. Големите промени в Източна Европа, историческата памет на народите за близкото и далечно минало поставят все нови и
нови предизвикателства пред музеите. Тяхна задача и основна цел е да
стават все по-нужни за задоволяването на порасналите потребности
на обществото за неговото устойчиво развитие.
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ПЕЮ ШИШМАНОВ – ПРИМЕР И ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА
НА НАЦИОНАЛНO-ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ
В СРЕДНИТЕ РОДОПИ
Златка Петрова
Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Одринска Тракия през 1903 г. е продължение на българската национална
революция от епохата на Възраждането. Напълно понятен е огромният интерес към това славно събитие от българската история.
Въстанието е най-значителната изява в освободителните борби на
българското население в Македония и Одринска Тракия, ръководени
от ВМОРО. Народните маси в тези две области правят героичен
опит по пътя на свободното национално самоопределение. Величаво
събитие от историята на българския народ, Илинденско-Преображенското въстание е непресъхващ извор за патриотизъм и вярност
към идеите на свободата.
Сред видните дейци и войводи на ВМОРО като Гоце Делчев, Яне
Сандански, Христо Чернопеев, Георги Кондолов, Михаил Апостолов
се нарежда и това на родопския революционер Пею Шишманов. С
неговото име и дело е свързано изграждането, развитието и дейността на Вътрешната македоно-одринска революционна организация в Средните Родопи. Той е и председател на боевото ръководно
тяло на Пети ахъчелебийско-скечански (смолянско-ксантийски) революционен район и войвода на районната чета по време на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. и на доброволчески отряд
през Балканската и Междусъюзническа война 1912–1913 г.
На базата на документални материали, съхранявани във фонд
„ВМОРО – Централни Родопи“ и „Колекция Балканска война“ в ТД
„Държавен архив“ – Смолян, както и на реликви от Илинденско-Преображенското въстание във фондовете на РИМ „Стою Шишков“
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– Смолян в настоящето научно съобщение се разкриват жизненият път и големият принос в национално-освободителните борби в
Средните Родопи на известния революционер-войвода Пею Шишманов. Той е неразривно свързан с най-важните моменти от историята на Смолянския край – Илинденско-Преображенското въстание от
1903 г. и освобождението от османско владичество през 1912 г.
Пею Иванов Шишманов е роден на 14 февруари 1876 г. в известното комитско село Карлуково (дн. с. Славейно, Смолянска област).
Произхожда от известния славейновски род Шишмановци, който в
края на ХІХ и началото на ХХ век оставя важна следа в общественоисторическото и културно развитие на Среднородопието.
Син на известния родолюбец и общественик Иван кехая Шишманов. Началното образование получава в родното си село при по-големия си брат Вълко. След това продължава в Пловдивската гимназия.
През 1898 г. е приет във Военното училище в София. След две години
поради здравословни проблеми е принуден да прекъсне образованието си. Но тук сред юнкери и преподаватели той е завладян от идеи1
те на тайната македоно-одринска революционна организация .
Запознава се с революционните дейци Гоце Делчев, Дамян Груев и
Лазар Маджаров. Този факт се оказва решаващ за по-нататъшното
му развитие. Посветен в тайните на организацията, Пею Шишманов се завръща в родното си село с цел да работи за подготовката
на предстоящото въстание. Особено близки са връзките му с Гоце
Делчев. Вълчо Сарафов му възлага ръководството на революционната дейност в с. Карлуково. Работата му като учител в класното
училище на селото до 1903 г. е само прикритие на революционната
дейност.
Той създава в родното си място комитет и разширява революционната мрежа и в други селища на Среднородопието. Като организационен ръководител постига голям успех, дължащ се на неговите
лични качества – твърдост, въздържаност, скромност и безпределна
преданост към делото. „Скромносттта му бе отличителна черта. Повечето мълчалив, отмерен, търпелив и винаги с мнението не изпреварваше, а чакаше другите да се изкажат. С това правеше впечатление
2
на загадъчен мъдрец“ – пише за него съратникът му Никола Гюмюшев.
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През деня Шишманов преподава в училището, а вечер обикаля
по домовете и убеждава връстниците си с идеите за освобождение. Най-преданите членове и сътрудници, над петнадесет, са и
негови родственици. Шишмановият род става стълб на революционното и четническото движение. Местният комитет привлича
и първенците на селото. Те са посветени и заклети единично или
групово пред Пею Шишманов, Никола Хаджипетров и представител
на Чепеларския пункт. След това става масовото заклеване, организирано пак от Шишманов, което доказва големия авторитет
на войводата. За това свидетелстват и дешифрираните списъци, съхранявани във фонд „ВМОРО – Централни Родопи“ на ТДА
– Смолян. От тях е видно, че само за пет месеца от средата на
септември на 1900 г. до средата на февруари 1901 г. полагат свещената клетва 107 членове, от които четири са жени. Войводата
Шишманов е заверил тези списъци с псевдонима „Черногорски“, а
с. Карлуково е отбелязано с псевдоним „Имаретово“. Всеки член на
организацията е вписан с пореден номер-число, собствено и бащино име, оръжието, което притежава, и месечния членски внос. Под
номер едно в първия списък е вписан „Пею Иванов Шишманов – войвода, който притежава револвер и плаща месечно 6 гроша“. След
това следват и другите заклети в делото и неговите братовчеди:
№ 12 е Вълко Райчев Шишманов (дясната ръка на войводата) – войвода – 3 гроша; № 13 Гочо Шишманов – 6 гроша; № 14 Никола Пеев
Шишманов – знаменосец – 6 гроша.; № 15 Пею Тодоров Шишманов,
револвер – 3 гроша; № 40 Стоил Шишманов, револвер – 6 гроша; №
3
71 Вълко Пеев Шишманов – 3 гроша“.
Така през 1901 г. се създава карлуковската чета със седалище Имарет дере (дн. Хайдушки поляни). Войвода става Вълко Райчев
Шишманов-Кичукя, а подвоевода и знаменосец Никола Пеев Шишманов. Основна задача е събиране на средства и защита на местното
население.
Гореспоменатите списъци са заведени във входящия дневник
на околийската революционна организация. В последния пети списък са записани имената с цифри на членовете, които са внесли
суми за оръжие или волни помощи. До 25 януари 1900 г. 27 членове
154

Пею Шишманов – пример и извор за историята...

са въоръжени, а 23 членове даряват пари в касата на организацията за оръжие. Съгласно Окръжно № 13 от 20 ноември 1900 г. на
Български македоно-одрински таен революционен местен комитет
(БМОТРМК) в с. Чокманово „трябва работниците мило и драго да
4
продадат, но с оръжие да се снабдят!“
След 1901 г. посвещаванията стават повечето единични както в с. Карлуково, така и в Гюмюрджинско. Но до началото на 1903
г. цялото карлуковско население е посветено и сътрудничи на святото дело.
Христо Караманджуков, който е един от ръководителите на организацията, пише: „Това село бе единственото в Родопската област, дето всички, абсол ютно всички мъже и жени, стари и млади,
бедни и богати, бяха посветени на делото, та даже и куруджията
(пъдаря) Садък Каршалийски, българомохамеданин от съседното село Виево. Важното е, че всички свещено пазеха тайната на движението. Затова единствено тук не стана никакво издателство, никаква афера, макар че някога нелегалните дейци и чети да пристигаха
5
и да се движеха дори денем“.
С голяма преданост и забележителен ум организира освободителното дело. Изпълнява указанията на ръководния орган, организира
срещи и се допитва до другите дейци, получава и предава революционната поща. Бащината му колиба на Имарет дере става постоянен
център на революционните дейци от Ахъчелебийско. Известният деец на организацията Георги Попанастасов (Пашата) пише за това:
„Той изостави напълно своите лични интереси и се отдаде всецяло
на идеята за освобождението ни. Цялото състояние на своя богат
баща похарчи за нуждите на делото: поддържаше четници, куриери
6
и мнозина емигранти, а помагаше и на мнозина тогавашни водачи“.
Основното ядро на революционната организация в Имарет дере
става предверие на организационния канал България – Гюмюрджина.
По него се изпращат и приемат писма, оръжие и четници. Тук се подготвя и през юли 1901 г. преминава на турска територия първата
чета, натоварена с организационни задачи.
„На 15 юлий вечерта ние сме вече на път от Карлуково надолу
– пише в спомените си Христо Караманджуков. – Пътуваме нощно
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време по обикновения царски път. Навсякъде се нагласявахме и приспособявахме, според случая и според обстоятелствата. Пътуването
стана без приключения. Но фактът, че стигнахме чак до бреговете
на Бяло море, до с. Кушланли – нашата цел, без да бъдем забелязани
или усетени от някого и някъде, показва колко изкустно бе скроен
нашият план за това пътуване и колко сме били тактични и съобра7
зителни в неговото приложение“.
Това е много важен факт от дейността на революционната организация в Ахъчелебийско. Организационната подготовка на това
събитие става с прякото участие на Пею Шишманов и има изключително въздействие за революционизиране на населението в поробените земи.
Шишманов не одобрява действията на ръководителите на Чепеларския пограничен район на ВМОРО Вълчо Сарафов и Вълчо Антонов
(Сеченката) и спасява организацията от някои крайни действия. В
началото на 1902 г. в Карлуково става спор между Костадин Нунков и
Антонов относно свикването на Пловдивския конгрес. Антонов, който бил против свикването на конгреса, заплашва с убийство Нунков.
Само авторитетът и респектът на Шишманов подобряват отношенията и спират саморазправата. Като ръководител на организацията той планира дейността на въстаническите сили, разпределя
оръжието и определя наказанията, като се допитва до революционния съвет.
Той е привърженик на методите на убеждението, поучението и
е категорично против терора и смъртното наказание. Винаги зачита мнението на местното население и съгласува с централния
комитет в Одрин относно смъртните наказания, които се предприемат само в краен случай, когато засягат много компроментирани
8
личности.
На 13-15 април 1902 г. се провежда Пловдивският конгрес на Одринския окръжен революционен комитет. В него вземат участие
най-изтъкнатите ръководители на ВМОРО като Гоце Делчев и Михаил Герджиков и голям брой представители на районни комитети.
„Конгресът в Пловдив – посочва Хр. Караманджуков – изглади много
недоразумения и свади между революционните дейци, начерта пъ156
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тищата за затягане дисциплината в организацията и даде мощен
тласък на движението. Главна задача на бъдещата дейност се по9
ставяше подготовката и снабдяването му с оръжие.“
С цел противопоставяне на погрешната тактика и репресивните мерки, провеждани от Чепеларския революционен комитет спрямо някои дейци на революционната организация, се предприемат и
организационни промени.
За изпълнение на решенията на Пловдивския конгрес на 6 май
1902 г. Гоце Делчев, придружен от Костадин Нунков, пристига в революционния пункт в с. Проглед. Поради опасност от конфискуване на
оръжието се извършва спешна акция по пренасянето му на магарета
и на гръб в Имарет дере и Карлуково. Тук Гоце Делчев се среща с Пею
Шишманов, когото познава още от Военното училище, с предложение
да поеме ръководството на пункта. Шишманов приема при условие
центърът на организацията да бъде Карлуково, където да продължава
да учителства, а нелегалните членове и четниците да бъдат в базата на Имарет дере. Също се запазват каналите от селищата Манастир, Чепеларе и Проглед. След дадените подробни указания на новия
пунктов началник за масовизиране на делото и подготовката за общонародно въстание Гоце Делечев продължава за Пловдив. В окръжното ръководство остават само местни хора, начело с Пею Шишманов,
който поема ръководството на организацията на 8 май 1902 г. Той
извършва някои частични промени в селските комитети и продължава
дейността за привличане на ония членове, отстранени от Сарафов и
Антонов. За това разказва в спомените си Андон Дечев: „През последните месеци от управлението на Вълко Сарафов и през цялото време,
докато беше началник на пункта Вълчо Антонов, не се месих в работите на организацията. Щом Антонов си отиде и през 1902 г. стана
воевода Пею Шишманов, аз веднага заминах през Имарет дере за Карлуково. Това старо родопско село по туй време се беше превърнало на
истинско комитско сборище. Селото беше в турска територия, минаваха по улиците караули и заптии, но предателство не се извърши.
Карлуковци излязоха патриоти. Като бяхме в Карлуково, решихме да
си имаме и знаме, затова намерихме подходящо парче плат, от който
10
жена ми и Мария Радковска направиха комитския байряк“.
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След нанесените удари и неуспешната афера срещу Хаджи Нурия организацията благодарение на Пею Шишманов се възстановява
и революционният дух на населението се повдига. За тази промяна
пише и неговият помощник Георги Попанастасов: „Пею постави организацията не само в своето село, но и в цялата околия на една
недосегаема висота. Славейно се шепнеше от уста на уста. Родопите, а и цялото македоно-одринско движение не познава друг по11
честен, по-безкористен, по-благороден свой деец“.
След заминаването на Антонов през 1902 г. Шишманов ръководи цялата революционна дейност в Ахъчелебийско, Гюмюрджинско,
Даръдеренско и Ксантийско. Впоследствие остава да ръководи само
Ахъчелебийски и Ксантийски район.
Настъпва историческата 1903 г. След Солунския конгрес (2-4
януари) започва подготовка за въстанието в Одринско и Македония. Обновеният Ахъчелебийски околийски революционен комитет
разширява дейността си. В него участват Пею Шишманов (районен
ръководител) и членове – Андон Дечев, Стефан Чакъров, Таню Стоев
и Георги Попанастасов. На 12-13 февруари околийският и селските
комитети провеждат съвещание в Карлуково, на което вземат решение за активизиране на революционната дейност и за засилено
въоръжаване на четите.
По въпроса за или против въстание в Средните Родопи идеите на Шишманов търпят развитие. През 1901 г. в писмо до Вълчо
Сарафов той споделя: „Ние в Ахъчелебийско никой път не можем
12
направи масово въстание“. Това е ранният период на създаване на
организацията и затова той, а и други дейци от Среднородопието
мислят така. Но в края на 1902 г. и началото на 1903 г., когато се
разширява мрежата от комитети и организацията укрепва, Пею
Шишманов променя убежденията си, което е видно от редица негови писма до революционните дейци Караманджуков и Вълчо Антонов.
В едно от тях до Караманджуков от 11 март 1903 г. настоява да
се докладва на ЦК на ВМОРО за стратегическото положение на Родопите и заявява категорично, че родопчани на всяка цена ще вземат
участие във въстанието: „…аз съм се вече уверил в масовото въста158
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ние“ и при невъзможност да се подготвят за обща борба, завършва
писмото „…партизанска ще я водим и пак ще съдействаме нещо за
другите крайове, които са въстанали…Достатъчно е пътищата им
13
да спрем около Скеча за Македония“.
След среща със задграничното представителство на ВМОРО,
състояла се на 31 март и 1 април 1903 г., Христо Караманджуков е
прехвърлен отново в родния си край – Ахъчелебийско. Съвместно с
Пею Шишманов той трябва „да затегне комитетските дела“ и да
формира участъкови чети за борба с неприятеля. За тези събития
в спомените си Христо Караманджуков пише: „Тъй както бяхме улисани с нашите работи и се мъчехме да ги поставим в ред, особено
след аферата в Левочево, ненадейно се получи покана с дата 8 юни,
изпратена от Бургас, с която се искаше да се упълномощят едно или
две лица, които да участват на събора. Този събор, според поканата, бил крайно належащ. Писмото бе отправено до Пею Шишманов.
Препис от оригинала му е запазен в комитетската кореспонденция,
14
съхранявана в Славейновското читалище“.
Тук става дума за конгреса на Петрова нива, на който Хр. Караманджуков участва като единствен делегат от Ахъчелебийски
революционен район. Взето е решение за организиране на въстанически действия в Одринския революционен окръг и веднага след
връщането му от конгреса дейците от въстаническия район провеждат на 5 юли в м. „Свети Дух“ над с. Славейно т. нар. Родопски
конгрес. На него се приема стратегията за въстанието, утвърждава се структурата на района, като се формират пет бойни участъка. Отчитайки обстоятелството, че районът е твърде далеч
от основния център на бойните действия и по време на въстанието Главното боево тяло на окръга няма да бъде в състояние да
осъществи непосредственото ръководство на предвижданите акции, те избират такова районно. Така по време на Илинденско-Преображенското въстание Пею Шишманов е избран за председател
на ръководното боево тяло на Пети ахъчелебийско-скечански (смолянско-ксантийски) революционен район на Одрински въстанически
окръг със секретар Никола Данаилов от Райково и член Караманджуков от Чокманово.
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Определени са териториите на участъците, войводите, подвойводите, секретарите, знаменосците, а именно: Пею Шишманов,
Вълко Райчев Шишманов, Стефан Чакъров, Никола Пеев Шишманов на
първи участък (Славейно, Петково, Давидково); Андон Дечев и Аргир
Мумджиев на втори (Момчиловци, Соколовци, Левочево); Никола Гюмюшев, Бечо Даракчиев и Коста Николов на трети (Устово, Райково,
Смолян, Хасовица, Писаница, Бостина, Дунево); Запрян Начев на четвърти участък (Чокманово, Полковник Серафимово, Фатово, Габрица,
Дуганово, Пещера); Георги Гешанов на пети (Арда, Турян, Кремене).
Точни данни за въоръжението в района се съдържат в доклада
на Христо Караманджуков до Задграничното представителство от
14 март 1903 година. В целия революционен район наличното оръжие е следното: „1.Чокманово – 50 кримки (обр. „Крнка“, но известен
под популярното название „кримка“) дълги, 1400 патрона, 2 револвера
тюфекчиеви;
2. Момчиловци – 4-5 кримки дълги, 500 патрона; 3. Соколовци –
5-15 кримки дълги, 1000 патрона, 5 револвера черногорски; 4. Устово
– 4 револвера черногорски; 5. Райково – 2 револвера черногорски; 6.
Славейно – 125 кримки, 1500 патрона, револвери -?; 7. Петково – 5
кримки,500 патрона, револвери – ?. И така общо около 200 стари
пушки от система „Крнка“ и обр. „Манлихер“, 12 от обр. „Хенри Мар15
тини“ и „Бердана 2“.
Редица писма от участъкови воеводи и революционни дейци
свидетелстват за острия недостиг на оръжие, предназначено за
организацията в Родопския край. Така например в писмо до Пею
Шишманов от 1903 г. се искат „50 кримки, 20 кила динамит за четите и 50 бомби също за тях“. Самият Пею Шишманов признава:
„… ходих в Устово и се виждах с почти всички ръководители и всеки ме пита за пушки…“ Управителното боево тяло в окръжно от
10 март 1903 г. призовава селските комитетски ръководители да
обърнат „особено внимание за оръжие и час по-скоро да се снабдят
16
с такова“.
От архивните материали е видно, че от началото на месец юни
до средата на месец август 1903 г. непрекъснато се събират пари
за закупуването на оръжие и хранителни припаси. Владимир Коруев в
160
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писмо до Пею Шишманов от 2 юни 1903 г. съобщава за „закупени 200
патрона – манлихерови, на стойност 35 лева и за получено дарение
17
от три пушки (една Бердана и две Кримки)“.
За покупка на пушки от система „Хенри – Мартини“ и обр. „Бердана 2“ от Чирпан и Стара Загора на 11 юни 1903 г. Вълко Райчев
18
Шишманов иска разрешение от главното ръководство . На 22 юни
1903 г. Петър Илиев и Вълко Шишманов закупуват от Пазарджик бер19
данови пружини, патрони и пушки. Специални поръчки за закупуване
на оръжие и боеприпаси получава и Христо Караманджуков при пътуванията си до София: „400 патрона „Лебел“, 10 бомби, 20 револвера с
патрони, 5 пушки добри, 100 патрона манлихерови, 30 ками, манлихерови патрони – 1600, маузерови – 800, берданови – 600, манлихерови
20
изхвъргачи – 8, маузерови пружини – 6“.
Макар че се полагат големи усилия за набавяне на оръжие, което
е ясно от документалните материали, родопското население остава почти невъоръжено. В участъка на воеводата Никола Гюмюшев са
предоставени само 12 ръждясали Крнки с по няколко патрона. Единствено в селата Петково и Карлуково са раздадени в края на месец
юли: 41 Крнки, 9 „Хенри – Мартини“, 5 „Бердана – 2“ и 3 „Маузер“,
21
които се оказват крайно недостатъчни.
В дните преди въстанието главното боево тяло изпраща призив и до живеещите в Стара Загора бежанци от село Славейно „да
се притекат на помощ в името на освободителното дело и по възможност всеки каквото оръжие може да си вземе и незабавно да
22
тръгне.“
На този апел се отзовават известен брой патриоти, които
пристигат без оръжие и не участват в четническите акции по тази
причина. В писма от 15-19 август Владимир Коруев и Андон Дечев от
Чепеларе съобщават на Пею Шишманов за формирането и обучението на тези доброволчески чети. „Но сме още слаби – пише Андон
Дечев – защото няма пушки. Всички са голи и боси. Разпоредих да
23
просим измежду нашите цървули. Лоша е работата.“
Усилената подготовка за въстанието и движението на четите
не остават незабелязани от българските гранични власти. Със секретна телеграма на 15 август 1903 г. командирът на ІV-та погра161
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нична рота капитан Геров донася на началника на граничния район, че
„по положителни сведения… в Ахъчелебийско ще избухне въстание“.
Копие от телеграмата е изпратено и до Министерство на външните работи и изповеданията. Очевидно информацията му е доста
точна, тъй като по-нататък той отбелязва, че от селата Горно и
Долно Дерекьой са излезли 15-20 четници, началници на района са
Пею Шишманов и Христо Караманджуков, а „емигрантите в селото
Чепеларе постоянно се изгубвали и минавали в Ахъчелебийско“. Това,
което Геров не знае, е че съгласно решенията на конгреса четите
трябва да заемат предвидените участъци, но без да предприемат
24
акции, поради липса на достатъчно оръжие.
След приключване на военно-организационните мероприятия,
в началото на август 1903 г. четите с революционното ръководство се отправят към изходния пункт – местността Кралюв камък
(южно от Райково), откъдето всяка от тях се отправя към определения й участък. В съответствие с възприетия план на действие
участъковите чети се въздържат от провеждане на бойни акции и
заемат изчаквателна позиция до получаване на обещаното оръжие.
Централното ръководство на ВМОРО подценява ролята и силата на
Ахъчелебийски революционен район. Те му отреждат второстепенна роля по време на въстанието и поради това считат за ненужно
да доставят оръжие за тукашните революционни действия. Така че
липсата на оръжие и присъствието на близо 10 000 турска войска не
дават възможност да се разшири базата на въстанието в Ахъчелебийски революционен район.
Неуспешният край на въстанието налага в края на месец август
участъковите чети да се прехвърлят в свободна България. Вместо
да оказват помощ на въстаниците, които изпитвали остра нужда от
оръжие и боеприпаси, полицията и граничните власти разгромяват
Чепеларския комитетски пункт, откъдето е било пренасяно оръжие
за революционните дейци. Също така арестувани и интернирани са
мнозина от съмишлениците на организацията. По време на въстанието, когато поради натиска на турските войски районните чети
от Смолянско се прехвърлят на територията на Княжеството, за да
изработят нов план за действие, те били обградени и обезоръжени,
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а четниците интернирани. Това се потвърждава и в редица писма
от участъковите войводи до председателя на боевото тяло Пею
Шишманов. Райчо Шишманов съобщава, че на 24 август неговата
чета от І-ви участък при преминаване границата в м. Имарет дере
е заловена от българските войници, четниците са интернирани, а
оръжието е конфискувано.
В края на август 1903 г. петнадесет изтъкнати дейци на революционната организация в Ахъчелебийско в писмо до войводата
искат с цел „избистряне лошото положение на общите ни работи да
се събере общо събрание на всички тези, които се считат за отговорни.“ Сред подписалите документа са Христо Караманджуков, Ст.
Чакъров, Иван Сбирков, Никола Данаилов, Димитър Левов, Владимир
25
Коруев и др.
След неуспеха на въстанието и разпускането на четите с протоколно решение от 3 март 1904 г. окръжното ръководство на Одринската организация възлага на Шишманов да оглави агитационна чета в Ахъчелебийско. Въпреки разногласията и трудностите
Шишманов със съмишлениците си остава верен на позициите на
македоно-одринската революционна организация. На 27 март в писмо председателят на ОК на ВМОРО Павел Ковачев му съобщава:
„никога не сме съмнявали във Вашето безкористно служене на организацията, затова Ви предлагаме занапред да приемете и действате в Ахъчелебийско. Реши се да се сформират две чети – едната с
10 четника за Ахъчелебийско, а другата с 10-15 души за Дедеагачко
26
и Гюмюрджина.“
За районния ръководител Пею Шишманов периодът от 1904 г. до
1908 г. е най-трудният. Образуваните групи на родопските комити
Тодор Хвойнев, Христо Лакудата, Бечо Даракчията и др., които са
преследвани и от български, и от турски власти, създават напрежение в организацията. След неуспеха на продължителните преговори
организацията обявява отцепилите се комити за „разбойници и изменници“.
С Окръжно от 22 юни 1905 г. това решение е сведено до селските ръководители. ЦК на ВМОРО изпраща специално Лазар Маджаров
да окаже помощ за възобновяване на старата нелегална мрежа и за
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привличане на „отцепените комити“, които действат предимно на
турска територия. Четата на Пею Шишманов преминава границата
в района на селищата Турен, Пещера и Кремене за среща с четите
на Хвойнев и Лакудата, но до споразумение не се стига. Затова
централното ръководство със специално Окръжно от 22 юни 1906
г. до околийските и селски ръководители в Централни Родопи забранява „под страх от най-строго наказание даването на прием на
разбойническите банди и разните чети, освен тая на господин Пею
27
Шишманов.“
Въпреки всички трудности Пею Шишманов и близките му съратници остават верни на позициите на ВМОРО и на преображенци. С
Протокол № 2 от 14 май 1906 г. управителното тяло на македоноодринската организация в Ахъчелебийска околия при общо съгласие
избира за воеводи в местната боева чета Пею Шишманов и Пожар28
лиев .
В периода до 1907 г. Пею Шишманов с малката си чета пребивава основно на Имарет дере. ЦК и ОК на ВМОРО в София и Одрин
поддържат непрекъсната връзка с него, което се потвърждава и от
запазената кореспонденция с Тодор Александров, Христо Матов, П.
Ковачев и др. дейци от ръководството на организацията. Те безпрекословно вярват в негова „честност и безкористно служене“ и
затова предлагат и занапред той да ръководи организацията в Ахъ29
челебийско . През 1908 г. четата няма акции в турско, но поддържа
духа на населението.
На 11 юли 1908 г. Младотурският комитет „Единение и напредък“, съставен от либерално настроени офицери и интелигенция,
организира овладяването на гарнизоните в Македония и обявява въвеждането на конституционно управление. Българското правителство и дейците на ВМОРО посрещат с надежда обявената от офицерите-реформатори „Ера на Хуриета“. След обявената амнистия
дейците и четите на ВМОРО и в Ахъчелебийско излизат от нелегалност. Най-голямото тържество става на събора на Рожен на 27
юли 1908 г. Във все още неосвободените български земи са обявени
„свобода и опрощение“ за дейците на македоно-одринското революционно движение и много от тях идват на Рожен с комитските си
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дрехи и оръжия. Сред тях е и Пею Шишманов с четата си. Както
винаги скромно облечен с обикновено сако и голф, привечер безшумно
се отправя за седалището си в Имарет дере.
Тук той продължава връзките си с много бивши деятели от революционния период. Всяко лято при него гостуват по 30-40 души,
на които Пею винаги помага със своето гостоприемство и добродушие. По време на Балканската война след обявяване на мобилизацията войводата Пею Шишманов формира отново доброволческа чета
със старите македоно-одринци.
Неговите бивши четници му пишат на 22 септември 1912 г. от
Пловдив: „Като признаваме напълно Вашата мъдра политика, водена
през миналите ред години за съдбата на нашите българи оттатък
Родопите, сега събрани тук наши родопчани молим да приемете да
30
ръководите и в този момент поборническата дружина“.
Съгласно заповед № 220 от октомври 1912 г. четата се преименува в Пети взвод от ІV-та погранична рота на 21-и Средногорски
пехотен полк с командир Пею Шишманов и помощник Вълко Шишма31
нов.
Взводът изпълнява оперативни задачи между Роженския и Тополовския проход и води бойни сражения в района на селищата Славейно, Рудозем, Златоград в посока към Гюмюрджина. Важни доказателства за общите действия на армията и доброволческите чети
се съдържат в запазените релации и заповеди между командирите
на дружините и войводите на чети. Запазени са и заповеди на самия войвода Пею Шишманов. Такава е заповедта от 3 ноември 1912
г. до помощника му Вълко Шишманов: „Пратете веднага трима към
Ардино да разузнаят какви войски има там! Бързо да се върнат да
32
донесат. Да питат дали има наша войска и кой полк и рота?“
Със записка от 4 ноември войводите Кръстьо Българията и Никола Данаилов искат Шишманов да изпрати хора от четата си за
водачи, защото е поставена задача да разузнаят положението на
33
връх Петровица.
Взводът на Шишманов чрез разузнавателните действия, патрулиране, охрана и партизанска война има важен военностратегически
принос в хода на войната. Със заповед от 29 ноември 1912 г. четата
165

Златка Петрова

е разформирована, но голяма част от нея е включена в състава на
Македоно-Одринското опълчение и продължава участие и в Междусъюзническата война.
След войните Пею Шишманов се оттегля от обществено-политическия живот. Честната, продължителна и голяма всеотдайност
на делото правят личността на Пею Шишманов колкото свята,
толкова и величествена. През 1928 година, когато се чества 25та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание, получава
специален адрес от останалите живи участници. С пословичната
си скромност той отговоря само с думите: „Родината и родният
край ни зовяха да им помогнем и аз и моите другари поработихме,
доколкото можахме.“
Пею Шишманов умира на 11 септември 1942 г. в Пловдив. През
1963 г., когато се открива паметникът на преображенци на Хайдушки поляни, Съюзът на тракийските дружества в София взема решение костите на Пею Шишманов и на знаменосеца на четата Никола
Шишманов да се пренесат на Хайдушки поляни, където се поставят
и паметни плочи. Това става на 19 август 1967 г.
Във фондовете на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян се съхраняват ценни снимки, документи и бойни реликви от епохата на национално-освободителните борби в Средните
34
Родопи. Сред тях има експонати, свързани с комитския род Шишманови и косвено с личността на Пею Шишманов . Особено ценно е
знамето на четата на Пею Шишманов на Ахъчелебийски (Смолянски)
35
революционен район от 1903 г.
Изработено от червен копринен плат и върху лицевата страна
е изобразен лъв с надпис „Свобода или смърт“ и 1903. Под лъва има
надпис „МКРА“ (Македонски комитет – Район Ахъчелеби). На обратната страна е изписано „Централни Родопи“ и в долния десен
ъгъл извезан текстът „копие НВИМ 1973, оригинал НВИМ“. От трите страни знамето е с посребрени ресни. След смъртта на знаменосеца Никола Шишманов през 1904 г. е запазено от жителите на
с. Славейно. По-късно постъпва в НВИМ – София.То е единствено
копие на оригиналното, което се съхранява в НВИМ – София под №
36
V-А-364.
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Други интересни експонати са: комитски костюм и оръжие на
Тодор Хвойнев – войвода на чета през периода 1900–1912г.; клетвени
символи – револвер, кама и евангелие и уреди и калъпи за отливане
на сачми и куршуми. Особен интерес представляват и мънистените
предмети, изработени от родопчани – дейци на македоно-одринската революционна организация, в Одринския затвор като осъдени по
37
аферата „Хаджи Нурия“(1901).
Сред снимките и документите ценни са и Окръжно писмо на
ВМОРО до ръководителите на революционните комитети в Гюмюрджински район за предстоящото „свещено дело“ и въоръже38
нието. Също и ценоразпис за огнестрелно и хладно оръжие, доставяно от ВМОРО, за системите „Манлихер“, „Бердана“, „Крнка“,
39
„Маузер“ и др.
Във фондовете на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян се съхранява и обогатява и колекцията „Оръжие“ от
периода на национално-освободителните борби в Средните Родопи“.
В нея важно място заемат и бойните реликви от четата на Пею
Шишманов по време на Илинденско-Преображенското въстание 1903
г. Това са: еднозарядни пушки обр. „Крнка“, модел 1869 г., кал. 15,24
мм; „Бердана 2“, обр. 1870 г., кал. 10,66 мм, с които са били въоръжени
40
четниците от І и ІІ въстанически участъци.
Съхранените револвери са главно от системите „Наган“ и
„Смит и Уесън“. Те са използвани за въоръжаване главно на командния
41
състав – войводи и подвоеводи. Макар и немногобройно, но ценно за
колекцията е и хладното оръжие, което осигурява личната защита
на почти всеки въстаник – ножове и ками – местно занаятчийско
производство. Особено ценни са сабите на Запрян Начев и Андон
Дечев – войводи на участъкови чети.
Тези колекции в Смолянския музей се обогатяват непрекъснато.
През 2010 г. постъпва пушка обр. „Бердана“ на Стоян Пеев Шишманов от с. Славейно, един от заместниците в четата на Шишманов
през Балканската война от 1912 г., като дарение от сина му Михаил
Шишманов.
За нас, неговите съвременници, големият революционер, войводата поборник Пею Шишманов и родът Шишмановци ще останат
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завинаги в регионалната родопска и национална история като символ на голямо родолюбие и жертвоготовност за свободата и обединението на България.
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ИСТОРИКЪТ НА ТРОЯН ВЛАСИ ИЛИЕВ ЛИНГОРСКИ
Тотка Станчева
Макар и град на повече от шест столетия, до 30-те години на
ХХ век за разлика от съседните Севлиево, Габрово, Ловеч, Троян няма
писана история. Пръв с това дело се залавя учителят Власи Илиев
Лингорски.
Той е роден през март 1866 година в Троян. Образование получава
при известните за онова време учители – Илия Белковски в Троян и
Атанас Узунов в Ловеч. През 1893 г. завършва Ломското педагогическо училище и посвещава на учителската професия целия си живот.
Ако през Възраждането училището, църквата и читалището са
трите опорни точки на българщината и пробудата, в живота на Даскал Власи, както го наричат троянци, има две опорни точки – училището и читалището.
Власи Илиев е един от основателите и най-дейни членове на Народообразователното дружество „Наука“ – предшественик на днешното читалище в Троян. Идеята за основаване на читалище донасят
отец Матей Преображенски и Васил Левски. Първият посещава града
в 1868 г., а Левски в 1871 г. основава местния революционен комитет. Именно неговите членове са и сред първите основатели на
читалището. Дълга и мъчителна е историята му – на няколко пъти
прекъсвало дейността си и после пак възстановявано. На 12 септември 1893 г. се провежда Учредителното събрание, на което е приет
Устав и Правилник и е избрано Настоятелство. Власи Илиев е избран
за секретар. От този момент до края на живота си той е всецяло
отдаден на читалищната дейност.
Изключително деен общественик, той е един от инициаторите
за построяването на Марковския мост в града през 1899 година – една от забележителностите на Троян и в онова време първата стъпка
на троянци към по-висока строителна култура. Преди това на р. Бели
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Осъм са строени дървени мостове, които били толкова тесни, че не
било възможно да премине дори товарен кон, а само пешеходци. Марковският мост е построен за 2-3 години. Дълъг е 70 метра, широк – 6
метра, висок – 9 метра. Подпрян е на три каменни стълба с четири
свода. Майстор е Филип Райков от мах. Янковци, Габровско.
Власи Илиев е сред инициаторите за прокарване на „модерния
водопровод“. Идеята за него идва от недостига на вода за Държавния санаториум за гръдоболни в долния край на града. През 1925 г.
1
Власи Илиев пише писмо до Министерството на обществените
сгради, подписано от кмета Александър Ненов, с молба да се изпрати безплатно инженер, който да снеме план за водоснабдяването
на града, и министерството да осигури безплатно 2 000 м тръби.
Искането е удовлетворено, изпратен е инженер, който снема план и
започва сериозна работа. Каптирани са два извора и водата е вкарана в резервоар. Водопроводът е с дължина 5 000 метра и струва на
общината 1 млн. лева.
Власи Илиев е сред учредителите на Учителското дружество в
Троян, основано в 1895 година. Нещо повече, той е избран и за член на
настоятелството – съветник. Дружеството обединява 60 учители
от околията. На своето събрание на 28 май 1895 г. дружеството избира Власи Илиев за делегат на Учредителния конгрес на Българския
учителски съюз.
Власи Илиев е сред инициаторите да се отвори пазар в Троян
– идея, която днес ни изглежда недотам значима, но в годините в
началото на ХХ век – от изключителна важност. Причина в Троян
да не се организира пазар до 1900 г. е липсата на хубави пътища
към съседните градове. Пътят за Ловеч е затворен от непроходима
скала над града, за Севлиево и Габрово е пресечен от много и дълбоки бродове по течението на р. Видима, за Тетевен – от заблатена
местност. Проходим остава в топлите месеци единствено пътят за
Карлово през Балкана. Тогава по него два пъти в седмицата има поща. Власи Илиев изнася няколко сказки в Народообразователното дружество как трябва да се постъпи, за да се отвори пазар в Троян. Към
неговата инициатива проявява съпричастност Дамян Шипковенски –
председател на Постоянната комисия в Ловеч, по чиято инициатива
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се пробива скалата над града. Друго обстоятелство, спомогнало за
организирането на пазара, е построяването на около 40 моста над
реките Бели Осъм, Черни Осъм и Видима по инициатива на народните представители от Троян Радион Йосифов, Никола Гимиджийски и
Цвятко Таслаков.
Други инициативи, на които Власи Илиев се посвещава, е да се
построи железопътна линия и да се електрифицира градът. За целта
било необходимо създаването на воден синдикат в съответствие с
тогавашния Закон за водните синдикати. Власи Илиев отнася тази
идея в читалищните и банковите среди на Троян. Намира подкрепа от
читалищните дейци Никола Гимиджийски, Стефан Стойчев, Андрея
Шипковенски и Васил Василев. Учредителното събрание на Воден синдикат „Троян“ се провежда на 19 септември 1926 година. Власи Илиев
е избран за член на Управителния съвет. Строежът на централата
започва почти веднага и след три години градът е електрифициран.
Необходимо уточнение е, че Троян е третият електирифициран град
2
в България още в 1911 година. Тогава към текстилната фабрика на
Петър Кинов Балевски се построява малка електрическа централа,
енергията от която се използва единствено за осветление на града.
Електрическата енергия, добивана от новата централа, не само ос3
ветява града, но и служи за двигателна сила на 103 мотора.
През 1924 г. по предложение на Власи Илиев се поставя началото на читалищна музейна сбирка. В продълговат шкаф със стъклени
витрини се подреждат еснафски кондики и чорбаджийски тефтери,
рабоши и тапии, стари монети и случайни археологически находки от
станциите по римския път и калетата из Троянския балкан. Задача
на така основания музей е „да събира и съхранява старини от значение за нашето минало, да закупува картини предимно от местни
4
художници и да ги излага в помещението на библиотеката.“ Това е
началото на музейното дело в Троян, а сбирката – предшественик на
днешния Музей на народните художествени занаяти и приложните
изкуства. За отговорник на музейната сбирка е избран инициаторът
Власи Илиев.
Още през 1891 година той пръв от троянци откликва на призива
на проф. Иван Шишманов за проучване, събиране и съхраняване на
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националното фолклорно богатство и предоставя за публикуване в
5
сборника „Народни умотворения“ фолклорни материали от Троян. Интересът му към фолклора е постоянен и траен, съпътства го през
целия му живот. Събрал е повече от 2 000 народни пословици и поговорки, фонетически записани, и много народни песни, които предоставя на Българското народонаучно дружество.
Дело на неговия живот обаче са двете книжки, които издава последователно в 1933 и 1934 година – „Град Троян през 19-и век. Исторични материали“ и „Град Троян. Исторични материали. Част ІІ. След
Освобождението (1878 г.) до нашите дни (19 май 1934 г.)“.
В тях Власи Илиев събира парченце по парченце троянската история. Когато се нагърбва с тази задача, е вече 60-годишен. Въпреки
това не се уморява да дири столетници, да обикаля махали и селца,
да се рови из домашни архиви, прашни документи, да търси приписки
и податки по полетата на старопечатни книги. Събира оскъдните
останки на една история, преживяла три кърджалийски нападения и
един башибозушки пожар, от който в града оцеляват само една сгра6
да (турския конак) и зидовете на църквата. Първата част на книгата „Град Троян през ХІХ век. Исторични материали“ е отпечатана
през 1933 година в София от печатница „Култура“ с помощта на
Троянската културна дружба в София.
Тази гражданска организация „обединява всички софийски жители и жителки, които произхождат от малкия, ала хубав старопланински град Троян. Това обединяване има за цел чрез взаимни посещения,
общи забави, излети и пр. да се поддържа и облагородява духът, донесен от милия роден край. Задачите на Дружбата обаче отиват и
по-далеч. Нейно намерение е да издаде един сборник от работи на
специалисти, които да засегнат изобщо сегашния град и околността – в географско и геоложко отношение, стопанство, Троян като
курорт, културен живот, политико-социални условия, изгледи за бъ7
дещ развой и пр.“ Книгата на Власи Илиев е първият брой на тази
исторична библиотека.
Върху 70 страници авторът събира и подрежда оскъдните сведения от най-старата история на Троян – заселването, кърджалийските нападения, чумавото време, поминъка и занаятите, старата
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носия, черковния въпрос, освободителните движения, сведения за някои родове и чорбаджии, биографии на троянци.
Втората част Власи Илиев издава изцяло със собствени средства през следващата 1934 г. и отпечатва в печатница „Гутенберг“
– Троян. Книгата обхваща историята на Троян след Освобождението
1878 г. до 19 май 1934 година. Обемът този път е по-голям – 152
страници. В книгата Власи Илиев публикува информация относно географското положение и климата, населението, икономическото положение на Троян (индустрия, скотовъдство, овощарство), кредитните институти, Водния синдикат „Троян“, политическите борби,
просветата, здравеопазването и културата на града. Много ценни
са направените от него „Списък на народните представители от
Троянска околия“, списък на кметовете и учителския персонал след
Освобождението, на почетните членове на Народообразователно
дружество „Наука“, на загиналите троянци във войните от 1912 до
1918 година. И в тази част авторът помества биографии на известни троянци. И в двете части публикува ценни снимки.
Неговата дъщеря Ангелина Попска в своите „Спомени за моя
баща“ разказва един интересен факт, на който Власи Илиев попада
в процеса на своята работа: „При изследване на рода Папазовци той
се натъква на хроника, написана на белите полета на една библия
от някой потомък на рода. От родовата хроника намира сведения,
че родът Папазовци произхожда от Банско, че родът е разпръснат
поради едно семейно събитие: турчин искал да изнасили тяхна дъщеря. Тримата й братя убиват насилника. Това убийство ги принудило
да избягат от Банско. Единият – Стойко, отишъл в Северна България, другият – Вълчо, – в Южна, а третият – Пенчо, – в Хилендар и
се покалугерил с името Паисий. Баща ми се досеща, че тоя Пенчо
от Папазовци, прекръстен на Паисий, е Паисий Хилендарски, написал
„История славяноболгарская“…
Той пръв посочва Банско за родно място на Паисий. Поради това
банскалии го поканиха официално на тържество-годишнина от на8
писването на „История славяноболгарская“.
И днес всяка „разходка“ из историята на Троян започва от двете книжки на Власи Илиев, които Музеят на занаятите събра в
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едно книжно тяло и с помощта на спомоществовател преиздаде
през 2006 година.
В заключение – още един интересен факт.
Мотото на целия съзнателен живот на Власи Илиев е: „Обществото ни е създало, трябва да му се отплатим.“ За да го изпълни
докрай, той дарява собствената си къща в центъра на града за
дневен детски дом на женското дружество „Самосъзнание“. Интересно е да се знае, че преди да дари къщата си, неговите наследници
получават едно циркулярно писмо със заглавие „Гръм от ясно небе“.
В него той пише, че е изпълнил бащиния си дълг към тях, на всички
е помогнал да уредят живота си, всички си имат жилища, сега изпълнява дълга си към обществото, като дарява къщата и дворното
място за дневен детски дом.
Като учител, просветител, читалищен и обществен деятел
Власи Илиев работи с възрожденски идеализъм до края на живота си
през 1947 година.
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ЛИЧНОСТТА И СЕЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СЪЗДАВАНЕТО
НА МАЛКИ МУЗЕИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА
ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК
гл. ас. д-р Дария Василева
Познаването на родната история като извор на национално самосъзнание и гордост, за сплотяване на българите, за вдъхновяването им при решаване на задачите на времето е част от програмата
на Българското национално възраждане. Осъзнаването и пропагандирането на културно-историческата ценност на археологическите
и историческите паметници и грижата за тяхното запазване през
тази епоха има своите местни корени в религиозното благочестие,
в представите за ценността на ръкописите, култивирана сред монашеските общности и в българския градски светски елит; в традиционните схващания за царете и героите като харизматични личности, посредници между земния и небесния свят, преносители на
божествената благодат.
Представите за музейното дело и неговата обществена значимост все пак се формират най-вече под европейското културно влияние, пренасяно чрез българите, образовали се и работили в чужбина,
както и чрез чуждите пътешественици-изследователи по нашите
земи. Предимно под европейско влияние произведенията на традиционните занаяти започват да се схващат като овеществяване на
единството на минало, настояще и бъдеще: те обединяват стари
технологии и познания с настоящи бизнес практики и са доказателство за творческия потенциал на българина и гаранция за бъдещ
икономически и технологически просперитет. Самите музеи през
втората половина на ХІХ и първата половина на ХХ в. съчетават
във висока степен културни и стопански функции – те са не само
национално представителни институции, но и агенции, рекламиращи националното производство. Световни и регионални изложения
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обединяват функциите на етнографски музеи и търговски представителства. Пример за това, добре познат и на неспециалистите, са
колоритните описания в популярния за широката българска аудитория пътепис на Ал. Константинов „До Чикаго и назад“.
Високата културна и социална значимост на музейното дело
налага ангажирането с него на държавната власт в новоосвободената българска държава. Тя се заема със създаването, финансирането и законовото регламентиране на музейното дело и опазването на старините. С нейната решителна подкрепа се създават
музеи в големите градове и най-вече в столицата като национално-представителни институции. За развитието на музейната
мрежа в страната, обаче, голяма заслуга има частната и обществената инициатива, обединени в еднопосочно действие. Тук въз
основата на архивни документи и издания на землячески организации ще представя създаването на Казанлъшкия музей за старини
и изкуства и развитието на идеята за къщи-музеи като резултат
от усилията на ентусиасти, подкрепени от селищната общност и
нейната диаспора, оглавявана от земляческата организация.
Земляческите организации в България обединяват лица с общ
местопроизход, заселили се в последствие в някой от големите
градове, но най-вече в столицата, които се подкрепят взаимно,
но в най-висока степен са ангажирани с подкрепата на селището,
от което е родовият им корен. Това е най-многобройната група
обществени организации в България, възникнали спонтанно, без
подкрепата на централизирани институции и поради това те са
значим елемент в развитието на гражданското общество у нас
през първата половина на ХХ век. Между целите на земляческите организации, фиксирани в уставите им, неизменно присъства
опазването и популяризирането на паметта за родния край чрез
събирането и съхраняването на исторически документи, мемоари,
етнографски материали и др. Земляческите организации изиграват важна роля в създаването на местните музеи не толкова чрез
създаването на собствени музейни сбирки, колкото чрез популяризирането на самата идея за събиране и опазване на културните
ценности сред местното население, чрез организационна, парична
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и лобистична подкрепа на местни инициативи или чрез популяризиране на резултатите им в своите печатни издания. Последните
нерядко остават единствените писмени свидетелства за делата
на предците.
Създаването на Казанлъшкия музей за старини и изкуства
или „Мечтата за Троя“ в български условия
В Юбилейния сборник на Казанлъшката дружба „Розова долина“
в София се намира кратък очерк за създаването и развитието на
Казанлъшкия музей за старини и изкуства от неговия основател Петър Топузов. Музеят е създаден в рамките на Казанлъшка ученолюбива дружина „Искра“. Това е едно от най-добре организираните и
широкомащабно действуващи читалища в България след Освобождението, чиято архива за периода до 9.09.1944 г. е почти напълно изгубена. Затова най-достъпните свидетелства за нейната дейност
остават изданията на земляческата дружба.
Организаторът на музея, както и неговите първи помощници са
ентусиасти дилетанти. Въпреки задължителната за онези времена
скромност при самопредставянето, на образованието, особено на
висшето, се гледа все още като на землячески капитал, облагодетелствуващ цялата общност и то задължително се споменава. Деликатното подминаване на въпроса за специалното образование на
създателите на музея е сигурен знак, че те нямат такова. Но те са
млади, енергични, талантливи, вярващи в себе си и в призванието си
и готови да се самообразоват. П. Топузов учи в областната реална
гимназия в Пловдив и работи в Казанлък като учител, чиновник и
помощник-кмет, основател и редактор на един от най-авторитетните местни вестници „Казанлъшка искра“. Впоследствие създава
и първия полкови музей в България (на 23и шипченски полк). Получава
и признанието на професионалната колегия – от 1909 г. е член на
Българското археологическо дружество, а от 1920 г. и на Българския
1
археологически институт .
Заедно с П. Топузов най-големи заслуги за създаването и утвърждаването на музея в Казанлък имат братът на инициатора Ст.
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Топузов, библиотекарите на читалището П. Казанджиев и Хр. Ахчиев
и Ив. Енчев – Видю, придобилия впоследствие известност български
2
художник, театрал, етнограф и изкуствовед .
П. Топузов поставя въпроса за основаване на музей към ученолюбивата дружина „Искра“ за първи път през 1890 г. на Общото го3
дишно събрание . С мнозинство се взема решение, че такава инициатива е преждевременна и непосилна за организацията. Упоритият
ентусиаст не се отказва и в продължение на десет години пропагандира идеята си пред Настоятелството и пред редовите членове
на дружеството. С предприемчивостта и целеустремеността на Х.
Шлиман, но за жалост без неговия материален успех, Топузов се опитва да създаде нов модерен поминък за родния си край, богатство
за себе си и материална база за своята мечта – Казанлъшкия музей.
Той се заема с търсене на полезни изкопаеми – идея близка и на други
образовани синове на казанлъшката долина, които биха искали да видят преустрояването на развитото традиционно занаятчийство в
4
модерно фабрично производство . Стремежът към лично материално
преуспяване като път за издигане на цялата селищна общност е все
още характерен за онзи исторически момент, в който личността
се чувствува значително обвързана с общинския колектив. Преследвайки своята новаторска мечта, Топузов загубва личния си капитал,
но не и волята си да създаде музей. След десетгодишна безплодна
агитация през юли 1901 г. Топузов решава да създаде музея сам: без
решение на Общото събрание на ученолюбивата дружина „Искра“ и
без субсидия от общината. Все пак той може да разчита на шепа
съмишленици: от семейния кръг – на брат си, както и на някои членове на Настоятелството на читалището. Макар и лишен от целева
материална подкрепа на „Искра“, Топузов предпочита да постави
музея под нейната егида, защото в Казанлък „Искра“ е организация с
име и авторитет в местното градско общество.
И така, с личното разрешение на председателя и домакина
на ученолюбивата дружина, без протоколирано решение на Настоятелството и още повече без разрешението на Общото годишно събрание П. Топузов основава Казанлъшкия музей в най-малката
стая на дружественото здание на „Искра“. На негово разположение
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са предоставени два шкафа, автентичен турски ятаган от театралния гардероб на читалището и черното знаме от Бузлуджа
– вероятно аксесоар от тържественото чествуване на двадесет
и петата годишнина от смъртта на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа. Към експонатите, предоставени от ръководството на
читалището, Топузов добавя сребърна монета на цар Светослав
Тертер, предоставена му от брат му, острието на средновековна стрела и откритата лично от него тиква със забележителни
размери. Така казанлъшкият музей започва съществуването си с 4
експоната, представящи българската история от средновековието
до съвременността и с втори природонаучен отдел, представляван
от куриозната тиква.
Как е избран моментът за основаване на музея? Като че ли
трудно би могло да се намери по-неподходящо време за това. Общината категорично отказва финансовата си подкрепа. Ученолюбивата дружина „Искра“ по принцип отказва да се ангажира с такова
мащабно предприятие като музей, а в конкретния момент и да иска
– не би могла. Тъкмо в 1901 г. тя се намира в дълбока и всеобхватна
криза. Предприемайки строежа на нова модерна сграда, отговаряща на широкомащабната и разнообразна дейност на читалището и
5
украсяваща родния град , през лятото на 1901 г. „Искра“ се вижда
в невъзможност да посреща плащанията по ипотеката и е на път
да загуби целия дружествен имот. Финансовият банкрут поражда
и морална криза, театралната дейност и библиотеката замират,
обреченото дружествено здание, а и самата организация изглеждат
изоставени и от членовете си, и от казанлъшкото гражданство.
Като че ли „Искра“ няма какво повече да губи. Именно поради това Председателят на ученолюбивата дружина се осмелява да даде личното си съгласие, дори без подкрепата на Настоятелството за рискованото начинание. Парадоксално, но факт е, че именно
най-неподходящият момент се оказва единствено възможният за
основаването на местния музей. Дали в резултат на забележителна
прозорливост или поради несломимото си упорство и преданост на
идеята, П. Топузов не е пропуснал този решителен момент и това е
една от големите му заслуги.
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Улавяйки мига, групата ентусиасти поставят началото, подреждат колекцията си, която е меко казано скромна, окачват надписа „Музей“ и от името на една обществена организация с традиции
се обръщат за подкрепа към казанлъшкото гражданство. Градският
глашатай обявява, че при ученолюбива дружина „Искра“ е основан
музей, открит за посещения ежедневно, и общинският колектив откликва с незабавен интерес.
Това, което основателите могат да покажат на „почитаемата публика“, е не музейна сбирка, а волята си да създадат музей и
идеята си за неговото бъдещо развитие. Те са изготвили ръкописна програма за старините и изкуствата, които с благодарност ще
се приемат в музея като дарения от гражданството. Програмата
се представя на персоналното внимание на всеки един от посетителите. Първият голям успех на организаторите е, че те успяват
да убедят казанлъшкото общество като цяло и всеки посетител в
частност, че бъдещето на вече основания музей зависи изцяло от
тях. Поставянето на новата организация под името и моралното
покровителство на най-авторитетната обществена организация
в града дава своите благотворни резултати – всеки казанлъчанин
иска със собствените си очи да види музея на „Искра“ и то възможно по-скоро. Макар и пред пълен финансов крах, казанлъшкото
читалище все още разполага с огромен морален капитал, с готовността на гражданството да го подкрепи. Тази готовност обаче е
в латентно състояние и именно творческият акт на създаването
на музея я изважда на показ.
Втората опора на казанлъшкия музей е строгата отчетност и
пълна прозрачност в делата на организацията, което запазва доверието и благосклонността на гражданския колектив. Всяко дарение се
завежда в инвентарните книги задължително още в деня на постъпването си с неуморима педантичност. На дарителите винаги се издават
квитанции, дълго време изписвани на ръка за икономия на средства.
Строгата отчетност както и личната почтеност на организаторите, известна в малкия град и ежедневно доказвана от скромност в
битовото потребление, поддържа доверието на гражданството както
към тях лично, така и към тяхното културно начинание.
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Инициативността на създателите, техният неуморен пионерски
дух и активно търсене на гражданската подкрепа осигуряват бъдещето на казанлъшкия музей за старини и изкуства. При живия първоначален интерес те не просто чакат гражданите „да им дойдат на
крака в музея“, за да ги запознаят със своята музейна събирателска
програма, но активно търсят срещи с потенциалните си дарители. С
обикалянето по домовете на казанлъшките граждани за разясняване
на програмата за развитие на музея и търсене на дарения е натоварен Иван Енчев Видю. Както личи от публикувания в сборника на земля6
ческата организация негов битов хумористичен разказ , той е човек,
който си служи умело със словото, тънък психолог и добър познавач на
манталитета на своите съграждани – с една дума отличен PR деец.
Негова е заслугата и за бързото подготвяне на даренията за излагане
в музея – нещо, което несъмнено ласкае дарителите лично и повишава
престижа им сред гражданския колектив. Художественият му талант
и умения допринасят за доброто аранжиране на музейната експозиция,
постигано с минимални материални разходи.
Дългосрочното преуспяване на „Казанлъшкия музей за старини и
изкуства“ е резултат на множество фактори, които тук ще бъдат
изброени без претенция за степенуване по важност.
Трудно е да се определят границите на персоналната приемственост в ръководенето на музея. Ив. Енчев Видю активно съдейства на музея дълги години, макар и с временни продължителни
прекъсвания, поради отсъствието му от града. П. Топузов остава
директор на музея повече от 30 години. Той е от хората, предадени
на своето дело за цял живот.
Ръководството запазва плодотворните си връзки с „Искра“ и
с казанлъшкото гражданство, което е нещо като колективен покровител на този културен институт, но на граждански, а не на
административни начала – градската община остава необвързана
с финансирането му. Музеят е достояние на цялото гражданство и
28 години той остава без каса за съхранение на особено ценните
експонати и без никаква щета за колекцията.
Липсата на специално образование у основателите не им пречи
да организират музейната работа съобразно принципите на профе182
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сионализма. Строго се спазват изискванията на закона за старините. Ръководителите на музея търсят и следват методическите
препоръки на столичните си колеги. В името на идеята за опазване
на културно-историческото наследство като национално достояние
ръководителите на Казанлъшкия музей за старини и изкуства надрастват дори локалния си патриотизъм. Те адмирират даряването
на старини от казанлъчани както на местния, така и на Софийския
народен музей, като оценяват като своя първостепенна цел запазването на старините вътре в страната и правилното им съхранение. Музеят приема историческите ценности за съхранение за
вечни времена. Полагат се усилия за издирване и придобиване на археологически ценности, намиращи се в наследствено частно притежание. Наред с дарителството се пропагандира и съхраняването на
исторически ценности у частни лица като патриотичен дълг, с цел
предотвратяване на унищожаването им или контрабандирането им.
Създателите на музея прозорливо се възползват в максимална
степен от обективно съществуващите локални дадености за неговото развитие. Казанлък се намира в центъра на „Долината на
тракийските царе“, а в града има държавно педагогическо училище.
Акцентът на музейната колекция естествено се поставя върху археологическия отдел, който се попълва чрез находки от обхождане
на терена и случайни открития в резултат на стопански и битови
дейности. Усилено се събират материали за археологическа карта
на Казанлъшка околия. Към работата с археологически материали
очевидно са привлечени възпитаниците на педагогическото училище, защото П. Топузов нарича музея „практически археологически
7
курс“ . Чрез възпитаниците на държавното педагогическо училище Казанлъшкият музей за старини и изкуства дава своя принос
за разпространяване на начална археологическа грамотност и за
пропагандиране на идеята за съхраняване на старините в национален мащаб. Музеят се поставя от своя страна в услуга на Педагогическото училище, събирайки колекция от материали по история на
педагогиката в България.
За четвърт век Казанлъшкият музей за старини и изкуства
събира завидна колекция от 7425 експоната – почти всички пода183
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рени. Той има четири главни отдела: археологически, исторически,
нумизматичен и картинна галерия, като археологическият отдел е
един от най-добрите сред провинциалните музеи. Поставено е начало и на по-малки музейни сбирки – освен педагогическата, също и
на етнографска, фотографска и сбирка от ръкописи и старопечатни книги. Последните две, състоящи се от ценни и същевременно
лесни за съхраняване предмети, са допълнително косвено свидетелство за доверието на казанлъшкото гражданство към музея и
готовността му да му повери своите семейни съкровища с голяма емоционална стойност. Музеят има и архивен отдел, в който
се пази документацията на самата ученолюбива дружина „Искра“,
както и архивата и печатите на местни, ликвидирани вече обществени организации. За съжаление съдбата на тези материали
сега е неясна.
Музеят за старини и изкуства се превръща в златното съкровище на Приам за ученолюбивата дружина „Искра“. Основан в един
изключително труден за нея момент, музеят изважда на показ огромния й морален кредит. Заразяващият ентусиазъм на музейните
дейци се предава и на читалищните членове, и на гражданството.
От деня на обявяването на новата културна инициатива броят на
посетителите в почти изоставеното здание непрекъснато се увеличава. Музеят обединява отново членовете на самата „Искра“, а
заедно с това сплотява около нея казанлъшкото гражданство. Безплодните взаимни обвинения са заместени от търсене на възможните решения и съюзници. С обединените усилия на членовете, на
казанлъшките граждани и на казанлъшката колония в София, която
оказва решителна лобистична подкрепа, се намира път за щастли8
во разрешаване на финансовите проблеми . Ученолюбивата дружина
„Искра“ успява да запази зданието си и възстановява широката си
културна дейност.
Благодарение на енергията и таланта на своите основатели,
големият морален капитал на организацията-майка и отзивчивостта на гражданството Казанлъшкият музей за старини и изкуства
успява да се закрепи и да развие дейност със значимост в национален мащаб. А сборника, публикуван от земляческата организация „Ро184
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зова долина“ в София, запазва и популяризира спомена за смелостта,
всеотдайността, проницателността и ентусиазма на неговите основатели и за щастливото обединение на усилията на личностите
и на гражданския колектив на Казанлък като цяло.
Приноса на земляческите организации за развитие на
идеята за къща-музей
Идеята за къща-музей на българска почва се развива в най-тясна връзка с увековечаването на паметта за делата на българските
национал-революционери от епохата на Възраждането. Подчертаването на техните заслуги има своите културни корени в българските
традиционни представи за юнака, бореца с оръжие в ръка, за пожертвувалия живота си като харизматична фигура и специален покровител на общността. Революционните дейци гледат на себе си като
на творци на историята, докато просветителството кореспондира
повече на делничния труд. Поради силните връзки на личността и
селищната общност героизирането на революционните дейци, дори на тези от национален мащаб, започва най-често в родното им
място. Учителското съсловие през Възраждането се характеризира
с много висока пространствена мобилност и неговите най-ярки обществени изяви по правило са далеч от родния дом. По-лесно в историческата памет на града се утвърждават дарителите за народна
просвета, особено тези, които изграждат училищни сгради или завещават домовете си за такива, защото тяхното дело се уподобява
на традиционно увенчаното с религиозна чистота и ревност ктиторство. Към родния дом българинът традиционно изпитва пиетет,
той е част от семейната и личната история. Къщата е обозрим за
всички жители на по-малките градове и дълготраен белег в архитектурното пространство. Тя обозначава личността и актуализира
паметта за нея – затова е подходяща за паметник и музей.
Няколко публикации в сборниците на Ловешката земляческа организация в София показват латентната готовност сред българското общество да възприеме идеята за къща-музей. Те се отнасят
до опазването на паметта за ловешки възрожденски гражданин, дарител за народна просвета през Възраждането. Съйко Съев заве185
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щава родния си дом за девическо училище – акт, отбелязан с възхищение във възрожденската преса, а къщата съвсем естествено
9
става за ловчанлии „Съйковото училище“ . Когато овехтяването на
самата сграда и прокарването на новия регулационен план на града
налагат събарянето на възрожденската постройка, ловешката община построява в близост до мястото нова модерна сграда, която
назовава в памет и чест на дарителя – начално училище „Съйко Съев“. Този акт на признателност и поддържане на паметта за дарителя се приема с голямо задоволство от градската общественост.
Впоследствие друг състав на Ловешкия общински съвет преименува
училището, следвайки свои партизански амбиции. Този акт поражда
сред гражданството истинско негодувание – достатъчно силно и
трайно, за да принуди следващия общински съвет да върне старото
име на училището. Макар и с променено предназначение родната
къща-училище, а впоследствие и новопостроената специализирана
сграда пазят паметта за щедрия дарител сред съгражданите и му
дават нещо като „втори живот“. Десетилетия след смъртта му
той продължава да е част от ловешкото гражданство.
Друг предшественик на къщата-музей се появява в Ловеч скоро
след Освобождението. Това е къща в памет за исторически заслуги,
която не е музей. Идеята и реализацията й принадлежат на Д. Пъшков. Като председател на Ловешката окръжна постоянна комисия и с
нейни средства Д. Пъшков след смъртта на В. Йонков построява дом
за наследниците му на улицата, която градската община назовава в
10
чест на починалия. В. Йонков е многозаслужил революционен деец,
член на Българската легия заедно с В. Левски и негов пръв помощник
при създаването на ВРО в Тетевенско, неговия роден край, заточеник след разкриването на Арабаконашкия обир, опълченец, участник
в Сръбско-българската война като доброволец в интендантската
част поради напредналата си възраст. В резултат на това последно патриотическо усилие В. Йонков се разболява и умира. Наред с
несъмнените заслуги към родината, за почитането на видния революционер чрез построяването на къща за наследниците му важен
фактор са неговите лични взаимоотношения с Д. Пъшков. Поради
тясната ловешко-тетевенска взаимност от Възраждането (хората
186
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от двата близкостоящи града се считат за земляческа общност)
вероятно е В. Йонков и Д. Пъшков да са се срещали по революционни
дела, но със сигурност те отиват заедно на заточение след разкриването на комитетската мрежа и заедно бягат от Диарбекир.
През 80-те години В. Йонков премества местожителство си в Ловеч
и работи като чиновник в Ловешката окръжна постоянна комисия
под ръководството на Д. Пъшков. Не без значение е и фактът, че Д.
Пъшков оставя след себе си вдовица с четири малолетни деца.
В къщата за исторически заслуги се съхраняват опълченската униформа, оръжието и ордените за храброст на В. Йонков. Към
1932 г. обаче те все още са собственост на сина на революционера,
въпреки че в Ловеч вече е създаден общински музей. Местонахождението им е известно, но няма данни доколко те са достъпни за
публиката, т.е. функционират ли като частна музейна колекция и
експозиция или не.
Построяването на къща за патриотични заслуги, в която се съхраняват исторически реликви, семейна собственост, остава уникална за обществената практика в Ловеч, въпреки че там живеят
и умират и други видни дейци на революционното движение. Този
обществен акт е резултат от съвместното и взаимоусилващо се
действие на ред фактори от исторически, обществен, личен и времеви характер, които в своята съвкупност не се повтарят.
Патриотичните заслуги на В. Йонков сами по себе си са над
всяко съмнение. Но удвоеното материализиране и актуализиране на
паметта за него в градското пространство чрез издигането на дом
за наследниците му на улицата, наречена в негова чест, допринася
за запазването на неговата популярност в ловешкото общество.
Повече от четири десетилетия след смъртта му при представянето му сред галерията от образи на заслужили българи от Ловеч
и Ловчанско в изданията на земляческата дружба за първи път се
прокарва идеята за запазване на родната къща на революционера в
Тетевен като къща-музей. Този дълг се вменява от автора на животописа А. Възкресенски на Тетевенската община.
В същия том ловешкият историк Г. Иванов, активен сътрудник
на сборниците „Ловеч и Ловчанско“, публикува кратка статия „Ко187
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митетски местопребивалища и скривалища в Ловеч“. Изброени са
девет обекта – седем къщи и два хана – давали убежище на революционните дейци, повечето от които към 1932 г. са вече съборени,
в това число и къщата на Ив. Драсов, където е основан Ловешкият
централен революционен комитет и е провеждал заседанията си.
Авторът с прискърбие отбелязва, че на мястото на тази къща
няма поставена дори паметна плоча. Все още са запазени три къщи, една от които в много лошо състояние, а друга, запазена, но
с променени собственици. Запазен е и ханът, в който е работил
за революционните дела местният герой от Априлското въстание
Т. Кирков. Публикацията актуализира спомена за историческата
роля на града Ловеч като столица на Вътрешната революционна
организация, избрана лично от Апостола на свободата. Този факт
е един от крайъгълните камъни на ловешкия локален патриотизъм.
Но за разлика от А. Възнесенски авторът не апелира директно за
превръщане на някоя от тези къщи в къща-музей. Ловешката земляческа организация в София, чиято дейност е добре известна
благодарение на печатния й юбилеен отчет, не подема идеята за
11
къща-музей . Общината, която вече е създала градски музей, също
не проявява интерес и идеята за къща-музей в столицата на ВРО
замира.
В създаването на къща-музей с общонационално значение изпъква приносът на Калоферската земляческа организация в София. Тя е
първото дружество от този тип, създадено от преселници вътре в
територията на княжеството, и се гордее с това, че е задала образец за създаване на землячески дружби в България. Организацията
на калоферци, които вече са столичани, развива активна културнопросветна и модернизаторска политика по отношение на своята
метрополия и слабо се занимава с благотворителност спрямо отделни лица. Тя е единствената земляческа организация, издаваща
ежегодно печатни отчети за дейността си и популяризирайки по
този начин дейността си, същевременно я поставя под строг обществен контрол.
Ръководена дълги години от акад. Н. Начов, Калоферската дружба дава значим принос за изследването на историческото минало и
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запознаване на българското общество с родолюбивите заслуги на
видни калоферци чрез интензивна издателска дейност.
Самото калоферско гражданство през Възраждането като население със специален статут в рамките на Османската империя
има развито съзнание за ценността на историческото минало. Това
се дължи както на интензивните културни и стопански връзки със
Западна Европа, Русия и столицата на турската държава, така и
на напредналото за времето си обществено образование под ръководството на видния възрожденец даскал Ботю Петков. Не бива
да се подценява и примерът на местните турски управници, които
публично демонстрират уважението и преклонението си пред султанските фермани като свещени документи, независимо от факта,
че те дават на раята твърде големи правдини.
Самото калоферско гражданство добре схваща практическата
стойност на тези исторически документи, използвайки ги като необорими аргументи за защита както на специалните си права и
свободи, така и за защита на икономическите си интереси, твърдо
отстоявайки широките граници на своето землище срещу околните
селища, въпреки че там живеят представители на привилегированото в империята вероизповедание.
Калоферската дружба се отнася с голямо внимание към собствената си документация като към историческа ценност и (доколкото ми е известно) е единствената земляческа организация, която
предава окомплектована документацията си на съхранение като архивен фонд през социалистическата епоха. За съжаление не малка
част от документацията все пак липсва, защото изгаря при бомбардировките над София.
От архивните документи, както и от сборниците, които издава, се вижда, че организацията разполага и с колекция от исторически ценности: предмети и писмени паметници, получени преди всичко като дарения и по изключение чрез откупуване. През 1924 г. Ив.
Бацаров подарява на организацията книги и „...някои архаични пред12
мети“ . Забележително е, че родените в Калофер граждани, вече
живеещи в София, средоточието на авторитетни музейни и архивни
институти, предпочитат да дарят притежанията си с историческа
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ценност на земляческата организация, а не на специализираните
институти. Това е свидетелство както за силен локален патриотизъм, така и за високото доверие, което те имат на своята културно-просветна и благотворителна дружба. Самата дружба високо
цени тези притежания и движението им се контролира от върховния
управителен орган – Общото събрание. Например, Общото извънредно събрание на дружбата, проведено на 06.07.1924 г., решава да
се продаде един от подарените на организацията документи с историческа стойност на специализиран институт за една неголяма
сума. Конспективността на протокола от събранието не позволява
да се разбере дали „Манифестът на Българския таен революционен
комитет до султана“ се продава поради наличие на втори екземпляр или защото дружеството го счита за особено ценен и нужда13
ещ се от по-надеждно съхранение . Във всеки случай Калоферската
земляческа организация в София разполага с колекция от предмети
с историческа стойност и това само по себе си е предпоставка за
обмисляне на възможностите и предприемане на музейна дейност.
Хр. Ботев, личност с прогресивно нарастваща популярност след
Освобождението, достигнала до самия връх на националния пантеон,
е особено ценен за калоферци съгражданин. От една страна всички калоферци и земляческата организация в столицата в частност
имат своите заслуги в организирането на чествания, увековечаване
на паметта на големия български поет-революционер и увеличава14
нето на неговата слава . От друга страна името на Хр. Ботев е
безценен локален морален капитал, който земляческата организация
ревниво пази и който, наред с други удачни дипломатически ходове,
помага на дружбата без големи проблеми да продължи съществуването си след промяната на обществено-политическия строй в
страната в средата на 40-те години.
Калоферската дружба в София издава брошура „Де е роден
Христо Ботев?“, написана лично от дългогодишния й председател
15
акад. Н. Начов . Дружбата писмено протестира срещу съдържащ
се в официален държавен документ текст, който би могъл да по16
роди инсинуации, че роден град на Ботев е Враца, а не Калофер .
Всички калоферци се считат по малко съпричастни на Ботевата
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слава като негови съграждани и организацията им в столицата е
официален изразител на това мнение.
Същевременно наследниците на даскал Ботю Петков по наличните архивни документи стоят настрана от организационния живот на дружбата – техните имена не се срещат нито в списъците
на настоятелствата (където е приличното място на един о.з. генерал като К. Ботев според представите на онази епоха), нито в
протоколите от Общите събрания. В 1922 г. обаче, настъпва моментът, в който всеки уважаващ себе си български гражданин с родов
корен от Калофер трябва да се покаже локален патриот, достоен
за предците си. Използвайки политическата конюнктура, Калоферската градска община и Земляческата дружба в София излизат с
комплексна и амбициозна програма за модернизиране на родния град.
Една от главните точки в нея е построяване на нов водопровод.
Опирайки се на своя лобист в правителството, министър Калфов,
земляческата организация мобилизира цялата столична колония за
събиране на дарения за водопровода. Отпечатан е специален позив,
съставени са квартални комисии, които да поканят всеки калоферец
поотделно да даде лептата си в полза на родното селище. В общата
еуфория о.з. ген. К. Ботев дарява 200 лв. за водопровода, а на земляческата организация дарява 200 лв. за отпечатване на сборника й,
както и празното си място в Калофер. Това е мястото, където се е
намирала къщата на даскал Ботю Петков, изгорена заедно с целия
Калофер в хода на Освободителната война. Дарението на о.з. ген.
К. Ботев дава старт на идеята за създаване на къща-музей Хр. Ботев, защото почти веднага след благодетелния жест на генерала
дружбата получава целево дарение от 1000 лв. и камъни, специално
17
предназначени, за да се огради мястото на Хр. Ботевия роден дом .
Къщата-музей на Хр. Ботев в Калофер първоначално е далеч от
типичния образец за такъв културен институт. Липсва външната
форма – автентичната сграда, свързана с живота на патрона. Калоферската земляческа организация има практика да осъществява и
управлява своите благотворителни инициативи в родния град чрез
местни обществени организации, което вероятно е най-ефективната практика за онова време. Нейният избор за партньор в съз191
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даването на къщата-музей естествено пада върху Калоферското
читалище, което е приютено под общ покрив с новата културна
институция и практически се намира в организационна симбиоза
с нея. Къщата-музей на Хр. Ботев в Калофер първоначално се приближава до това понятие само доколкото има неголяма експозиция,
съсредоточена върху големия български поет-революционер и неговото семейство.
Но Земляческата дружба и Калоферската община имат по-големи амбиции – да възстановят в автентичен вид дома на даскал
Ботю на оригиналното му място. За целта по указания на о.з. ген.
К. Ботев са създадени скици и чертежи на плана на къщата и интериорното й оформление. Те са изпратени на кмета на Калофер, за да
ги подаде в Карловското околийско инженерство и да получи разрешение за строеж.
Веднага след възстановяването си в края на април 1947 г. Калоферската дружба в София отново се ангажира с утвърждаването на
Ботевата слава. Тя изпраща до кмета на Калофер, къщата-музей и
Калоферската земляческа организация в Пловдив писмо с програма
за действие, изброяваща належащите задачи пред всички калоферци:
1. Набиране на средства за строеж на читалище-паметник на
Хр. Ботев в Калофер.
2. Организиране на тържествата за годишнината от смъртта
на Хр. Ботев и тяхното правилно провеждане.
3. Организиране на тържества по случай 100 години от рождението на Хр. Ботев и издаване на юбилейни пощенски марки. Издирване
и събиране на вещи, книги, снимки, ръкописи, свързани със семей18
ството на Ботю Петков и обогатяване на музея.“
В много кратък срок дружбата успява да заинтересува Министерството на информацията и лично министър-председателя на
НРБ с възстановяване на родната къща на Хр. Ботев в автентичния
й вид, но в този момент тя вече не разполага с плановете, а в Калофер те също са загубени. Земляческата организация изпраща писмо
до кмета на Калофер, читалището и къщата-музей и мобилизира
цялата местна общественост за издирването на тези документи,
още повече, че о.з. ген. К. Ботев вече е починал и те не могат да
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бъдат отново пресъздадени. В писмото са посочени точни указания
къде са се намирали плановете и скиците преди 9.ІХ.1944 г., кои лица
в общината са знаели за тях. Препоръчва да се направи и опит за
издирването на плановете в околийското инженерство в Карлово.
Ръководството на земляческата организация акцентира върху точността на възпроизвеждането на унищожената къща, което придава на самите технически документи стойността на исторически
19
паметник .
Във връзка с организирането на Ботевите тържества „Ученолюбивата дружина в Калофер“ се обръща към ресорните министерства и към министър-председателя лично, за да постави от своя
страна проблема за финансиране възстановяването на родната къща на Хр. Ботев и построяването на достоен за делото му паметник-читалище. Паралелно с молбите до висшите държавни чиновници Ученолюбивата дружина пише и на Земляческата организация в
София, за да й осигури лобистична подкрепа: „Молим Ви, Г-н Председателю, влезте във връзка с главния инспектор на читалищата
г-н В. Мъдров, уведомете и други влиятелни калоферци и искайте
20
тяхната подкрепа.“ Очевидно съвместното съжителство на читалището и къщата-музей е неудобно и за двата културни института.
Те са също така с общо ръководство и общ бюджет, подпомаган от
Калоферската градска община.
Къщата-музей на Хр. Ботев е средоточие на усилията и грижите
на цялото калоферско гражданство, местното – представлявано от
най-представителната за града обществена организация – читалището, административната власт на място, представяна от общината, и калоферската диаспора, представлявана от Софийската
земляческа организация. Забележетелно е, че това не поражда междуличностни проблеми на тема лидерство. Но когато калоферските
парични ресурси не достигат, сложната симбиоза между читалище
и къща-музей пречи за получаването на централно бюджетно финансиране. Материалните затруднения, естествени за първите следвоенни години, карат общината да оттегли паричната си подкрепа. Тя
предлага на Калоферската дружба в София читалището в Калофер да
се отдели от къщата-музей със свое управително тяло и бюджет, а
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къщата-музей да се предаде на научния институт „Ботев – Левски“,
който се финансира от републиканския бюджет и „...желае да поеме
21
всички материални разходи и морални отговорности.“
Калоферската дружба в София свиква извънредно Общо събрание, като централният въпрос в дневния ред е съдбата на къщатамузей Хр. Ботев. Събранието преценява, че настоящите материални средства на дружбата не позволяват не само да се развива, но и
дори само да се съхрани създаденото досега. След тържествените
уверения на представителите на института „Ботев – Левски“ се
взема решение, единодушно и с акламации, къщата-музей да бъде
подарена на института. Между Настоятелството и научния институт се разменят любезни писма. Институтът оценява материалната жертва на Калоферската дружба в София като „...акт, който ще
22
буди у всеки българин дълбока признателност и висока оценка...“ .
Настоятелството елегантно напомня за поетите задължения и големите очаквания, които то възлага на новите собственици, които
със своята компетентност да бъдат естествени продължители на
постигнатото чрез родолюбието и идеализма на Ботевите съграждани и още повече да развият тяхната инициатива и да уредят къщата-музей „...щото да задоволява чувствата на всеки почитател
на Ботев ... да бъде място за преклонение пред живота и идеите на
23
Ботев, огнище на прогресивна просвета, кът за отдих и култура“.
Дарявайки своето най-ценно притежание, за да му осигури бъдеще,
Калоферската земляческа организация не се отказва от моралните
си ангажименти към съгражданите си и към къщата-музей.
Много скоро дружбата се оказва излъгана в очакванията си. Институтът „Ботев – Левски“ няма достатъчно средства или достатъчно воля, за да изпълни поетите задължения. Много скоро той затваря къщата-музей за посещения през по-голяма част от годината,
считайки я за сезонна атракция, и изтегля уредника й на работа в
института в София. Дружбата отговаря с решително протестно
писмо, в което напомня за поетите задължения и подчертава, че е
недостойно един институт на централно финансиране да не е в състояние да направи поне това, което преди това е постигнато само
с усилията на гражданската инициатива и волните пожертвувания.
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Дружбата настоява къщата-музей да бъде целогодишно достъпна
за посетители. Тя не се задоволява само с писмото-протест, но и
провокира анкета относно посещаемостта на къщата-музей, като
прави заключения в подкрепа на нейните искания. Вероятно институтът „Ботев – Левски“ се чувства притиснат от лобито на Калоферската земляческа организация в София и бърза да се отърве
от новата си придобивка. Той предлага къщата-музей да мине под
ведомството на НИК в Пловдив и дори търси съгласието за това на
старите собственици. Калоферската земляческа организация в София не възразява. Тя не съжалява за материалната си жертва, а само
търси надежден покровител за къщата-музей Хр. Ботев и настоява
единствено прехвърлянето да се извърши по-бързо, за да се обезпечи
24
бюджетното финансиране.
Калоферската земляческа организация в София, наред с останалите си заслуги за утвърждаване и популяризиране на славата на
25
Калофер като „исторически град“ , дава идеята и организира създаването на къща-музей Хр. Ботев, която се реализира като музей с
общонационално значение. В осъществяването на тази нелека задача земляческата дружба влага голяма част от капитала си, заемайки се същевременно с почетната задача да вдъхновява и координира
действията на калоферското гражданство като цяло с тези на централните държавни институции. Постигайки целта си, дружбата
има и мъжеството да се откаже доброволно от постигнатото, за
да осигури бъдещето на къщата-музей като институт с общонационална значимост чрез централизирано бюджетно финансиране.
С това тя дава пример как локалният патриотизъм да се вписва
елегантно в общонационалния и как активната гражданска позиция
може да служи като коректив на политиката на държавните учреждения.
Представените примери показват, че през първата половина на
ХХ в. в България е възможно създаването на музеи в по-малки градски
центрове, които се развиват успешно и придобиват общонационална
значимост. Щастливото съчетаване на модерни европейски влияния и
традиционни културни нагласи, формирането на по-постоянни културни елити, повишаването на образоваността на населението осигуря195
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ват положителна нагласа към музейното дело сред гражданството.
Латентната обществена възприемчивост към подобни престижни,
но изискващи сериозна материална поддръжка дейности може да се
изяви само като отклик на действията на решителни личности-ентусиасти или на добре организирани и влиятелни общества, каквито
са някои от столичните землячески дружби. Инициативата за създаване на музей обикновено изисква координиране на усилията на целия граждански колектив – както в селището-метрополия, така и на
неговата диаспора. По правило се търси финансовата подкрепа на
административната власт, но съдействието на общината не е необходимо условие за създаването и развитието на местните музеи.
Поради ограничените материални ресурси в малките градове през
първата половина на ХХ в. техните културни елити се ориентират
към поддържането само на един музей, който се развива с отчитане
на особеностите на локалното културно наследство.
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ГЕНЕРАЛ КАЛИН НАЙДЕНОВ – ГЕРОЙСТВА ВЪВ ВРЕМЕТО
И ИЗВЪН ЗАБРАВАТА
Таня Марева
Целта на настоящия текст е осмисляне мястото на историческата личност с нейните реални измерения (възходи и падения,
неуверени стъпки и достижения) в ценностната скала на съвременното общество, подчинено на съвършено нови социални закони и развитие, но незабравящо, търсещо упование в миналото. За живота и
делото на Калин Найденов черпим сведения от няколко публикувани
1
2
животописни бележки и от архивни документи и снимки. Запазените във времето свидетелства говорят за достойно извървян житейски път на отговорен български офицер, надарен с технически
талант и високо морални качества като военен и като командир.
Калин Георгиев Найденов е роден в с. Широка лъка, Рупчоска околия, на 25 август 1863 г. в семейството на абаджията Георги Найде3
нов, радетел за българщината и деец на борбите за българска независима църква. Освен семейната среда, която възпитава у бъдещия
висш военен трудолюбие, скромност, чувство за ред, дълбока почит
към традициите и любов към българското, важно значение за формирането му като личност има неговият пръв учител в местното
класно училище Георги Богданов. Благодарение на него и на природната си интелигентност Калин Найденов е запален от искрата на
просвещението и любопитство към знанията. Непосредствено след
Освобождението 1878-79 г., току що завършил прогимназия, за три
години е учител в различни селища на родния край.
В животописните му бележки неизменно се подчертава първоначалната нагласа на Калин Найденов да се отдаде на учителската
професия. Той носи духа на просвещенец-учител до края на дните си,
но случайни стечения на обстоятелствата го насочват към друго
поприще. При завършването през 1883 г. на гимназиално образование
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в Пловдив като първи във випуска получава свидетелство от епископ
Герсавий, помощник на Пловдивския митрополит Панарет. Висшият
богослужител остава впечатлен от представянето на К. Найденов
по математика и общото усърдие в учението и насочва младия родопчанин да кандидатства във Военното училище в София.
Военната кариера на Калин Найденов съвпада по време с един от
най-активните и безспорно най-интересни за историци и изследователи периоди на динамично развитие на българската армия – следосвобожденския, когато тя се създава, преструктурира и модернизира, същевременно е главен стълб на младата държава за решаване
на националния въпрос.
Калин Найденов постъпва във Военното училище през 1883 г.
Юнкерския клас завършва като първенец на випуска и бива назначен за фелдфебел на първа рота (юнкерската), но тези допълнителни задължения не са пречка и втората година да завърши с пълно
отличие. По време на следването отново изявява математически
способности и най-много му допада артилерийската наука. Поради
високото постижение в учението и завършил като първенец на випуска, получава право да избере местослужението си, дори да няма вакантно място. Подпоручик Найденов избира 1-ви артилерийски полк,
разквартируван в София.
В началото на септември 1885 г. младият подпоручик Найденов
е в Пловдив на път за родното село, когато научава за предстоящото обявяване на отдавна подготвяното съединение между Източна
Румелия и Княжеството. Решава да изчака събитията и става свидетел на еуфорията на гражданството при посрещането на княз
4
Александър І на площада при Джумаята. Присъединява се към полка
си и започва реалната му военна служба. В дневника си записва: „Не
се измина нито половин месец, откакто бях турил офицерските пагони. Не можах още да се понарадвам, не можах да отида и у дома да
видя родителите си, да им поблагодаря след свършването на училището, когато се усетих в редовете на тези части от българската
войска, които бяха в поход, които се движиха към турската грани5
ца“. По време на Сръбско-българската война в знаменателните за
българската армия боеве по направление Сливница-Пирот подпору199
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чик Найденов командва полубатарея от четири 9-фунтови стоманени далекобойни оръдия. Участва в сраженията при Три уши. Прилага
успешно наученото във Военното училище относно артилерията.
„Взводът, обърнат към Три уши, управлявах аз. Не се мина много
време и неприятелят отстъпи от втората и третата вершина.
Нашата цепь вече замина каменистия гребен на последната вершина. Неприятелят отстъпи зад вершината, устрои се и настъпи
да отбие нашата слаба цепь и да си завземе тази вершина. Цепьта
настъпваше под ъгли, резервите вървяха наблизо. Нямаше повече от
двеста разкрача и те трябваше да употребят щик. Аз знаех разпореждането; обърнах едно оръдие и първата граната ги застави да
поспрат настъплението си. Втората граната, що се пръсна всред
цепьта, показа на неприятеля, че картечът подир минута ще се
пръсне над главите им. Побързаха да отстъпят, аз ги оставих да
си отстъпят на мира, защото от другата страна ни бияха твърде
6
нахално.“
Подпоруч. Найденов проявява геройство на фронта. Макар ранен
в крака, продължава обстрела на вражеските позиции до свършване
на зарядите. „... една граната се пръсна в крака ми. Аз паднах безчувствено и усетих, че поручик Перниклийски ме държи под мишниците,
а левий крак не чувствувах, аз помислих, че го няма. На палтото ми
имаше доста голяма четвъртита дупка, панталоните ми бяха изпокъсани, но кракът ми беше на мястото си. Мене ми светна в очите
с обикновена радост, като си видях крака..... Поруч. Перниклийски
повика солдати да ме вдигнат да ме изнесат от строя, но мене ми
стана жално, затова пожелах да ме оставят да стъпя на десний си
крак, той съвсем беше здрав. Аз поисках да ме оставят при батареята, раната не ме болеше, но никак не чувствах целий си крак и даже
не знаех где именно е раната ми. Аз можех и си командувах взводът
7
още половин час.“ На път за Сливница раненият Найденов по случайност се среща с княз Александър І, който го разпитва за боевете,
обстоятелствата по раняването и на място го награждава с орден
8
„За заслуга“ на военна лента.
Проявил се като способен артилерист, високо ценен от началството, в началото на 1888 г. поручик Найденов е прикомандирован
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към артилерийското отделение при Военното министерство. Назначен е в комисията за редактиране строевите устави на български език. Работата му като такъв отваря ново поле за изява. Във
въпросната комисия се поражда идеята за издаване на специализирана периодика. Найденов, освен горещ привърженик, става един от
най-активните сътрудници в списването първоначално на „Военен
журнал“. Десетки негови статии, главно по артилерийски проблеми,
са отпечатани през годините във „Военен журнал“, „Военни известия“, „Войнишка сбирка“. Разработвайки редица новости и важни
проблеми на артилерийската наука, Калин Найденов се нарежда сред
водещите имена в българската военно-теоретична мисъл.
Показал отлични познания във военните науки, високо морални
качества на офицер и желание за самоусъвършенстване като специалист, през 1888 г. К. Найденов държи изпит за придобиване на академично образование. След като през 1886 г. Русия затваря своите академии за български офицери, те са изпращани в Италия и други европейски държави. Поручик Найденов заминава да учи в Торино, в Scuola
d’applicazione d’artiglieria e genio (Приложна артилерийско-инженерна
академия). По време на двугодишното обучение овладява тънкостите
на приложната механика и електричество, фортификацията, артилерията и стрелбата, балистика, експлозиви, практическата геоме9
трия и геодезия, военна география. Представя се отлично по офицерско поведение, показва отново високи постижения по математика,
точни науки и артилерийско дело. Негови разработки от времето
на следването и курсовата работа при завършването са въведени в
учебните материали на Торинската военна академия. Завършва пръв
10
във випуска. За бляскавото му представяне по време на следването
военният министър обявява благодарност със заповед.
В началото на 1892 г. е командирован в Германия, в заводите
Круп, за прилагане на практика фабрикацията на артилерийски материали. В продължение на три години обикаля фабриките за артилерийски материали в Германия и съседните европейски страни
като представител на българското военно инженерство.
От края на 1894 г. е назначен за командир на 4-та планинска
батарея при 4-ти артилерийски полк. Заедно с това преподава по
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артилерия във Военното училище. Във връзка с преподавателската
дейност в съавторство с майор Нягул Цветков през 1898 г. издават
труда „Ръчно оръжие“, теория и албум, а през 1899 г. излиза общото им съчинение „Елементарна балистика“. Калин Найденов прави
множество публикации с оригинални теоретико-практически и тактически разработки по основната си военна специалност – артилерията. Със службата си, кариерното израстване и с множеството
специализирани публикации се доказва като един от най-добрите
инженери- артилеристи в България за времето си. Военната му кариера протича така, че придобити знания усъвършенства в практиката, като прилага висока организационна култура и безспорен
математически талант при артилерийските нововъведения. От
1901 до 1908 г. е назначен за началник на техническо отделение при
Артилерийската инспекция. В задължението му влиза разработване
на всички видове устави, инструкции, ръководства за скорострелната артилерия. Под негово ръководство се организират теоретикопрактически курсове за запознаване с новостите в артилерията.
През годините проявява трайно отношение към преподавателска
дейност, разгърната чрез организиране и изнасяне лекции пред различни обучителни курсове за офицери.
Службата на Калин Найденов е динамична и изискваща себеотдаване. Родният край е обичан, но за съжаление само мислено е със
земляците си. Завръща се в Широка лъка през юли 1897 г. след смъртта на баща си за приемане на наследството. Получава 200 турски
лири (пет акции от широколъшкото спестовно дружество „Родопска
11
мравка“).
През 1898 г. за нуждите на модернизацията на българската армия са поръчани нови артилерийски оръдия. По конструктивни данни
на майор Калин Найденов се разработва 15-сантиметрова гаубица
за полски лафет. Поръчката за изпълнение е поета от френската
фирма Шнайдер Кане. Реализирана и показана е на Парижката изложба през 1900 г. Българската армия е първа в света, която през
1903 г. въвежда въпросното оръдие в употреба. Към техническата
разработка има специфичен детайл – моделът съдържа 40-килограмова граната, пълна с 9 кг взривно вещество. Това е секретът за
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мощността на оръдието – на него не може да устои нито една фортификационна постройка на Одринската крепост, която от началото на века е разглеждана като хипопетична мишена в плановите
12
разработки на българските военни тактици.
По личното му настояване през юли 1908 г. полк. Найденов е назначен за командир на артилерийския полк във Враца. На този пост
натрупва ценен практически опит. Строевата подготовка, която
получава като командир във Враца, допълва успешно доказаните му
технически и стрелкови познания като артилерист и дава основание
да бъде една от сериозните кандидатури на висшето артилерийско
командване. Ръководни за кариерата му като артилерист са два основни принципа: „1. Ние не можем да победим нашите врагове нито
с число, нито с богатство, нито с традиции: нам остава само едно
– познания – а те се добиват с денонощна работа. Ние с работа ще
победим. 2. Бойните действия се вършат от множество хора, но никой не трябва да се обляга на други или да мисли, че победата имен13
но той ще докара с добросъвестно изпълнение на длъжността си.“
От 4 март 1912 год. постъпва на длъжност помощник на инспектора на артилерията. Любопитни бележки за началото на новата служба срещаме в непубликуваните му спомени за Балканската
война през 1912–1913 г. „Като виждах, че войната се приближава, а
за атаката на Одрин не се приготвяше нищо, като виждах, че за
атаката на ПортАртур се прави криво заключение за действията на
14
артилерията, аз публикувах във Военния журнал (год. ...., кн...) една
статия за изтъкване на истината и посочване какво трябва да се
направи. Като помощник на Инспектора на артилерията и като видях, че нищо не беше направено, аз лично говорих с Инспектора още
в първите дни след моето дохождане. Той ми заяви, че той всичко
зависещо от него е правил, но не могъл да прокара, каквото е искал.
За да ме убеди в говоренето, извади от чекмеджето си една връзка
с копия от доклади, подавани в разни времена по разни въпроси до
Воен. министър. Аз прочетох всички доклади и като ги повърнах,
доложих на И-ра, че аз намирам това за недостатъчно. Той се разсърди и ме разпита: и какво искате, оставката ли си да подам? Аз
му отговорих, че между докладите, подадени един път и забравени, и
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оставката има още много средства за усилване искането и изтъкване необходимостта; но, ако нищо не помага, мисля, че един генерал, достигнал високо място и е към края на службата си, длъжен
е и това да направи. Разбира се, че тая откровенност предизвика
сърдития и завистния, и той рече, че по-понататък е отговорен министърът, а не той и не иска нищо да знае. Аз написах една статия
15
във Военни известия (год....бр....) какъв обсаден парк трябва да има,
за да удовлетворява нашите нужди.
Тук в София се убедих, че се готви война, която ще избухне или
на същата 1912 год. или на пролетта 1913 год. Готвеше се война, а за
осигуряване резултатите й нищо не се предприемаше. Нямахме обсаден парк, нямахме достатъчно с.с. оръдия, нямахме коне, нямахме
достатъчно пушки, нямахме облекло, обуща, палатки, кожуси, ръкавици, раници, платнища, .....(думата не се чете), автомобили, камиони,
аероплани, дирижабли, радио-телеграфи, мостове, щитове, ножици,
прожектори, линейки, болнични принадлежности, дрехи за болници и
много още други необходими неща за една модерна война. И нищо не
се търсеше и не се готвеше! А войната се тикаше напред и напред.
16
Като че ли някаква невидима сила ни тикаше към катастрофа.“
По време на Първата Балканска война полк. Найденов замества началника на артилерията при Главната квартира. Той е високо
ценéн като съветник по въпросите на артилерията. „Генерал Савов,
както и всички други наши генерали, включително неблагосклонните
17
към мене, са ценили моите мнения по всички военни въпроси.“
Оценката си на военен в навечерието на Първата Балканска война пречупва през политическата ситуация и общото настроение в
страната. „От 1903 год. още се видеше, че с Турция ни предстои война, но всички наши държавни мъже не бяха се убедили в това и имаше
мнозина, които мислеха, че за създаване сносен живот за българите в
Турция ще се погрижат европейските сили, а пък други се лъжеха, че
турците сами ще разберат, че е време да се дадат правдите на християнските народи и да се заведе приятелски съседски живот с балканските държави.Това последното мнение се поддържаше именно от днес
властвующите партии: народна и прогресивно либерална. Право гледище по въпроса имаше народно-либералната партия (стамболовисти) и
204

Генерал Калин Найденов – геройства във времето и извън забравата

те от 1903 год. започнаха сериозно да готвят армията за война. До
началото на тая година военен министър беше генерал Паприков, човек лековерен и с ограничен поглед, който не разбираше какво ще рече
армия и въоръжение. Той не само че нищо не издейства за попълване
на армията, но разубеждаваше и хората, че България не може да даде
50 милиона лева за скорострелни оръдия и че това (е) непотребно. А в
същото време Генерал Паприков тайно подготвяше въстание в Македония......Бойните запаси, приготвяни от Стамболова в течение на 10
години, бяха отпущани за стрелби и по заместване. За облекло, обуща,
кухни, фурни, коне и мн.др. съвършено липсваше... Генерал Савов се зае
сериозно за бърза подготовка на армията. Стамболовистите отпускаха кредити и до края на тяхното четиригодишно властвуване се
купиха 81 бат. с.с.полска артилерия, 23 бат.с.с. планинска артилерия,
9 батареи 12/см с.с. гаубица, около 100 000 пушки. Патроните за пушките се доведоха до 1000 на пушка, снарядите за с.с. оръдия също по
1000, за не с.с. се доведоха до 500. Купиха се 144 картечници, въведоха
се фугасни снаряди за 15 см и 12 см гаубица. Купиха се палатки, облекло, коне, въведе се раздаване коне в условна собственост. Създаде се
организация за една армия от 288 000 щика, разделена на 18 дивизии – 9
18
корпуса с 9 артил. бригади.“
В непубликувани бележки за Балканската война на генерал Калин Найденов няколко от страниците са отделени за подробен опис
„Състав на армиите – първоначално разпределение на артилерия19
та“ . Данните са изнесени по армии – І-а, ІІ-а и ІІІ-та, съответно
дивизии с брой бригади и към тях – пехотни полкове и артилерия,
пионерски дружини. Посочени за сведение са Родопски отряд с две
дивизии – 2-а пех. Тракийска и 7-а пех. Рилска, двата укрепени пункта в Търново Сеймен и Ямбол. При Т. Сеймен са общо 126 оръдия
и при Ямбол – 60; една батарея 15 см гаубици, временно изпратена по направление във Варна. „Когато се обяви войната всичката
крепостно-обсадна артилерия не беше още пренесена в укрепените пунктове“. Следва подробно представен предварителен план за
„Превозване артилерията и бойните припаси“, придружен с изводи
от военно-стратегическа и тактическа гледна точка, но от погледа на тънък познавач на артилерията – най-съществената част
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от модерната армия в началото на ХХ в. По презумпция най-лесно и бързо превозване на обсадна артилерия би се осъществило по
железопътната линия София – Търново Сеймен, а от Шумен през
Търново – Стара Загора – Ямбол. Има проблеми и по двете линии.
София – Търново Сеймен е несигурна заради евентуална атака и
саботаж на турската кавалерия от Тъмраш. Презбалканската ж.п.
линия Търново – Стара Загора не е довършена. Превозването следва
да се извършва по три линии: „1. По централната линия през София
догдето линията София – Пловдив – Т. Сеймен е здрава и след като
се осигури истинското съществуване. 2. По железниците до Габрово
и оттам по сухо през Шипка до Тулово и пак по железниците. 3. По
железниците до Ески-Джумая и оттам Осман Пазар – Котел – Твърдица – Нова Загора и пак железниците. В първите дни на операцията, догдето Тъмрашко, Кърджалийско и Чепинско не се затвърдяха
в наши ръце, 1-ва линия за превозване не беше сигурна и по нея се
превозваше с голяма предпазливост артилерия и бойни припаси от
София. Обсадната артилерия от Шуменския крепостен батальон и
бойните припаси се превозваха по 2-а и 3-а съобщителна линия. Найтежките оръдия от този батальон минаваха през Габрово, Шипка, а
21
15 с.с. гаубици минаваха през Котел – Твърдица.“
Добре известна и неоспорима е оценката за атаката на Одринската крепост като български принос в историята на военното
изкуство. Успешно реализираната бойна задача се осланя на съчетанието на артилерийски огън с пехотен щурм и нощни атаки с бомбардировки от самолет, като последното за първи път се прилага в
света. Относно ролята на артилерията в атаката на Одринската
крепост е дадена положителна оценка за силата и ефективността
22
на приложението й. Този факт има отношение към настоящето изложение, тъй като в навечерието на войната полк. Калин Найденов
в качеството на помощник артилерийски инспектор получава задача
да проучи фактическото състояние на Одринската крепост и да се
разработи план за мястото и задачите на артилерията в действия
за нейното превземане. В доклада си до началник-щаба на Действащата армия генерал Фичев той пише, че в крепостта няма постройки, които да не могат да бъдат разрушени от оръдията на въоръ206
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жение в българската армия. Броят на тежките оръдия, с които България разполага, не е много по-малък от този на противника. Като
тънък специалист по артилерийска балистика препоръчва точното
място на ефикасната българска оръдейна атака – североизточния
ъгъл на крепостта по фланга от север и изток, за да не се даде възможност за разгръщане на далеч по-многобройната противникова
артилерия да атакува българските батареи. Подчертава добрата
теоретична, техническа и практическа подготовка на българските артилеристи, но препоръчва да се проверят тези качества у
противника. Предлага да се приложи ход за изразходване чуждите
тежки снаряди, с каквито българската армия разполага в ограничени количества, като по този начин се получи и необходимата информация за техническата подготвеност на кадровия артилерийски
състав на противника. Препоръките са приети и резултатът от
включването на артилерията е отличен. За боевете при Чаталджа
не са взети под внимание изказаните мнения от полк. Найденов на
специално свикан военен съвет, но при втората атака на крепостта е призован да се намеси в действията на артилерията, като
лично направи разстановка на тежката артилерия и даде тактически указания. За заслугите си по време на Първата балканска война
полк. Калин Найденов получава орден „За храброст“, ІІІ ст. и орден
„Св. Александър“ с мечове, ІІІ ст. Общо за отлична служба получава
23
множество български и чуждестранни ордени и високи отличия.
През декември 1913 г. полк. Найденов е избран от Висшия военен
съвет за инспектор на артилерията и два месеца по-късно, на 14
февруари 1914 г., е повишен в чин „генерал-майор“. Следващо звание
– на „генерал-лейтенант“, получава на 30 май 1917 г.
На 25 септември 1915 г. ген.-майор Калин Найденов е назначен
за министър на войната, на който пост е до подаване на оставка на
25 юни 1918 г. През март 1921 г. е осъден като член на кабинета на
д-р Васил Радославов за въвличане на България в Първата световна война и последвалата втора национална катастрофа. Макар да
участва във втората част от управлението на Радославов, в което
е привлечен главно като способен военачалник, и пряко към него да
са отправени недоказани обвинения, той е осъден на 15 години строг
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тъмничен затвор и присъдата влиза в сила. Амнистиран по силата
24
на царски указ № 10 от 21 юли 1924 г. Своето мнение относно
главните обвинения към него в рамките на процеса – пропуски за
продоволствията в армията по време на войната, той изразява без
патетика и фактологически аргументирано в книгата „Снабдяването на армията във време на война“, издадена в поредицата „Военна
25
библиотека“. В предговора отбелязва: „В тия времена на висше народно удовлетворение аз се радвах да бъда начело на оня род войска,
за подготовката на която бях посветил целия си живот: аз имах
мобилизационно назначение началник на артилерията на действующата армия. Но злата съдба друго ми била отредила: аз трябваше да остана на неблагоприятната и най-отговорна длъжност във
военно време – министър на войната... През близо тригодишното
изпълнение длъжността министър на войната по снабдяването на
армията станаха грешки, които имаха за последствие лишения по
прехраната и облеклото. Целта на настоящия скромен труд е да изтъкна станалите и допуснати грешки, та да се имат предвид и да
се избегнат от бъдещите поколения – наши наследници.
Ползата от проучването и прилагането на предложените мерки
ще е голяма и аз ще бъда доволен, ако част от предложенията бъдат
възприети и прокарани. Съдържанието на тази книжка се състои
не от голи мнения, а е съвокупност на резултатите от горчиви
26
опити – недейте ги пренебрегва! София, 1924 год. К.Г. Найденов.“
За да се убеди съвременният читател във възгледите на ген. Найденов, определени главно от военните му виждания, извън политически пристрастия, ще приведем още няколко цитата от книгата.
„Много други още наглед маловажни въпроси трябва да съставят
предмет на мирновременно проучване и вписване с всички подробности в мобилизационния план. За тая цел ние мислим, че е наложително да се формира „мобилизационно отделение“ в Главното интендантство при Министерството на войната, което да проучва
и съставлява мобилизационния план на производството. Това е една
важна и продължителна работа, особено до поставянето на първите основи на тоя план; но в същото време то е наложително и много по-трудно, отколкото мобилизационния план на бойната армия.“
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И без да претендира за изчерпателност на следващата страница
изброява 28 основни глави в плана за мобилизиране на производството, като предлага направления, свързани с изхранването и снабдяване с облекло, с охрана и медицина, с железници, с мини, с пренос
27
с впрегатна сила, с финансовата стабилност и т.н. Изложението
му продължава в посока анализ на реквизиционните комисии, които
в Първата световна война са сформирани в началото на мобилизацията, но без да имат предварителна подготовка от мирно време
и статистически сведения. „Реквизиционните комисии се състоят
от административни чиновници (окръжни управители, околийски началници, кметове и пр.), които се намират на служба в мирно време.
Те трябва да събират всички статистически сведения за производството на разните предмети от прехраната. Всяка година, след
прибиране на реколтата, те трябва да събират и проучат основателно въпроса за разпределение на реквизицията, ако стане нужда.
През мирното време до 1912 г. никакви проучвания не бяха правени
и никакви статистически данни не бяха събирани: реквизиционните
комисии работеха в тъмнина. През времето от Балканската война
1913 г. до началото на последната за нас война, октомврий 1915 г.,
пак нищо не беше направено и когато поискахме да се осведомим с
какво разполагаме като зърнени храни и животни за месо, никой не
можа да ни даде даже приблизителни данни, а трябваше да се осно28
вем на средните статистически данни от ред минали години.“
С усета на военен ген. Найденов изтъква като сериозен проблем
за фронтовете на Първата световна война снабдяването на българската армия, подложено поради различни външни фактори на превратности в твърде неподходящ момент. „Щом започна Голямата общоевропейска война, през лятото на 1914 г., се видя, че хранителните
произведения ще се търсят от воюващите държави, които ще предлагат високи цени и може да изнесат голяма част от хранителните произведения и българското население ще бъде изложено на глад.
За да не стане това, правителството създаде един закон, наречен
„Закон за Обществената предвидливост”, назначи комитет за О.П.,
който да организира прехраната на непроизводствените центрове
и запрети износа на предмети от първа необходимост... Когато аз
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влязох в управлението на 26 септемврий 1915 год., армията се хранеше от комитета О.П., който да организира прехраната на непроизводствените центрове и запрети износа на предмети от първа
29
необходимост.“ Нововъден „Закон за Стопански грижи и обществена предвидливост“(С.Г.О.П.) от 26 август 1916 г. учредява Централен
комитет за С.Г.О.П. от депутати за прехрана на армията и изцяло
отменя ролята на старите реквизиционни комисии. Според ген. Найденов през есента на военните години 1915 и 1916 двата комитета
(О.П. и С.Г.О.П.) извършват еднотипна грешка – изчерпване на складираните в близост до гарите храни и осигуряване на такива от отдалечени места в най-тежките зимни месеци. Той счита, че в основата
на проблемите по снабдяване на армията е самата система и проме30
ните в нея, а не конкретни лица и реалното изпълнение. Цялостното изложение е проникнато от идеята, че снабдяване на армията е
дългосрочен мирновременен процес и ефективна система при военни
ситуации, но на подчинение на Министерството на войната.
Генерал-лейтенант Калин Найденов загива на 16 април 1925 г.
при атентата в църквата „Св. Неделя“ в София. Той е една от 213те жертви на крайно левите екстремисти. В края на живота си,
така нелепо завършил, е отдаден на обмисляне на преживяното през
годините, започва да подрежда бележки, които остават недовършени. Членува в родопската културна дружба в София и мечтае да по31
сети родния си край, за който смята, че не е направил достатъчно.
Твърдим, че името му остава „извън забравата“. За това допринася преди всичко неговото житейско верую – работохолизъм, професионализъм до педантичност, висок морал като български офицер,
ред и откритост. Това явно превръща в семейни черти, така възпитава и наследниците си.
В продължение на десетилетия семейството пази паметта
на своя заслужил родственик. Предават останали от него снимки,
документи, авторски книги и лични бележници в Държавен архив –
Смолян. Това осигурява възможност в Родопите трайно и реално да
присъства личността на генерал Калин Найденов – като човек, като
военен, като пълководец. Многократно в съвместни изложби на музея и архива, в краеведски издания за Балканската война и освобож210
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дението на Родопите материалите от родовия фонд на Калин Найденов са показвани и отразявани в качеството им на ценно наследство за този важен от българската история период. В специализирано електронно информационно устройство, поставено в залите на
РИМ – Смолян, озаглавено „Електронен пътеводител за родолюбивия
българин“, е вместена темата за Балканската война и в нея има
информация за Калин Найденов като един от героите на войната.
Животът и делото на Калин Найденов – бележит родопчанин, е тема
в образователните програми, разработени от експертите на РИМ
– Смолян и предназначени за учащите от различни възрастови групи
и различни образователни звена в областта.
В родното му място Широка лъка, за което е характерно специалното отношение към историята и традициите, десетилетия се
съхранява спомен за постигнатото приживе от Калин Найденов. В
различни краеведски изследвания – някои издадени, други само архивирани, се срещат бележки за него. Като личност е припознат за
една от визитките на селището, както е видно от актуална туристическа информация и от съвременните електронни медии.
С общите усилия на свързаните с паметта институции и експерти, на местната власт и на родолюбиви граждански инициативи
Родопите пазят спомен за заслугите на генерал Калин Найденов.
В навечерието на 150 години от рождението му и предстоящото
честване на 100 години от Балканската война все повече привърженици намират идеята в Широка лъка да бъде издигнат паметник в
негова чест за поучение на идните поколения.
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„АЗ СЪМ БЪЛГАРИН“
ЗА ПРОЕКТА „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГРАНИЦА“ И БЪЛГАРИТЕ
В С. КУЛЕВЧА И С. ЗАРЯ, УКРАЙНА
Георги Майсторски, Бета Хараланова
През 2009 г. се навършиха 180 години от подписването на Одринския мирен договор, с който се слага край на Руско-турската
война от 1828–1829 г. Известно е, че военните действия започват
през април 1828 г., когато Втора руска армия в състав от около
95000 души форсира Дунав, преминава Добруджа и обсажда Шумен,
Варна и Силистра. Турските сили наброяват около 125000 души. Отряд, начело с ген. Дибич Задбалкански, води ожесточени боеве край
с. Кюлевча, Шуменско. В края на септември руски войски превземат
Варна. В началото на 1829 г. започва второто настъпление на руската армия на Балканския полуостров. През юни тя превзема Силистра, преминава Стара планина и окупира Тракия. На 20 август 1829 г.
руските части влизат в Одрин, където на 14 септември е подписан
Одринският мирен договор. В една от клаузите е даден 18-месечен срок, в който християните, поданици на Османската империя,
имат право да продадат имуществото си и да се изселят безпре1
пятствено в Русия (чл. ХІІІ). Резултат от тази клауза на договора
е най-голямата изселническа вълна на българи към Бесарабия. Така
към края на 1830 г. първите преселници от шуменското с. Кюлевча основават в Южен Буджак (днешна Украйна) село Кулевча. Все
още е спорен въпросът колко е бил техният брой – според някои от
източниците те са били 119 семейства, според други – 35 семейства. В открит архивен поименен списък на заселниците, с който
ние имахме възможност да се запознаем по-късно, се посочва, че
през 1835 г. в с. Кулевча се намират 74 семейства, състоящи се от
2
389 човека – 197 мъже и 192 жени . Какво знаят техните потомци,
чувстват ли се българи и доколко са съхранили българските обичаи,
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песни и традиции – ето това беше целта на нашата експедиция,
която проведохме от 7 до 13 май 2009 г. В нея участваха: Георги
Майсторски – директор на РИМ – Шумен, гл. ас. Бета Хараланова,
Даниел Руменов – главен уредник, д-р Ирина Витлянова – етнограф,
и Стела Димитрова – уредник, всички от Регионалния исторически
музей – Шумен. Като гост бе поканен и кмета на с. Кюлевча, Шуменска област – Огнемир Шишков. Макар че пристигнахме късно
вечерта, в началото на селото ни посрещнаха домакините – кметът Никита Никитович Статиров и председателят на Българския
комитет в селото Степанида Граматик. Първото нещо, което ни
направи впечатление, бе тяхното гостоприемство и говорът им –
архаичен български, примесен с диалектни думи, с русизми и думи от
украинския език. Но с всички се разбирахме изключително добре. От
интервютата, които успяхме да запишем, от срещите с учениците
и децата от детската градина разбрахме, че българският дух е жив.
Населението се гордее със своя български произход, макар че вече
някои фамилии са придобили руски оттенък. Вярно е, че показаните
пред нас носии вече се различават твърде много от нашите оригинални костюми, вярно е, че и обичаите им се различават доста, но
нашите бесарабски сънародници се стараят във всяко отношение да
съхранят българското. В училище изучават български език, децата в
детската градина пеят български песни, но имат нужда от книжки
със стихотворения и ноти на детски песни, учениците пресъздават
български обичаи, а възрастните жени пазят в ракли стари костюми
и пешкири. Те са съхранили и празнуват основните български обичаи
– правят мартеници, празнуват Трифон Зарезан и Гергьовден, учат
децата на лазаруване, държат на старата българска сватба, която
е продължавала най-малко три дена, готвят традиционни български
ястия и най-вече българската кокоша яхния. За всичко това успяхме
да научим от срещите си със семейството на Степан Павлович
Пальжок, Василий Петрович и неговата съпруга Миланка. Записахме
и 93-годишната баба Кера, както и баба Ханка, баба Дочка, Мария
Георгиевна и Мара Филиповна, Василий Константинович, Степанида Граматик, дъщеря ù Виктория и зет ù Георги, Иван Статиров
и най-младия член на ръководството на Българския комитет Вася
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и т.н. Всеотдайните ни домакини успяха да организират срещи в
Българските културни центрове в гр. Одеса и в Белгород (Белград)
Днестровски, с великолепно запазената древна крепост Аккерман,
предоставиха ни възможност да подредим изложба „ Шумен – люлка
на древна култура“ и да прожектираме филма на Киноклуб „Мадарски
конник“ „с. Кюлевча – Кулевча, две села – един народ“.
Идентичност, памет, наследство – това са трите основни ду3
ми, които най-добре очертаха пътя на нашите проучвания. И те
ни сблъскаха с едно изключително предизвикателство – какво да
направим, за да съхраним паметта на българите, живеещи в Украйна, как да засилим чувството за идентичност най-вече в младото
поколение. Оказа се, че точно учениците от местното училище „Св.
Св. Кирил и Методий“ в с. Кулевча, ръководени от учителката Мария
Кофова, ни дадоха търсения отговор. По време на срещата ни с тях
почти всички споделиха, че имат желание да отидат в България, да
видят родината на своите праотци (израз, който те самите произнасяха). Дори и заглавието на едно есе, което прочетохме там,
бе: „Мечтата ми е да ида в България“. И така по идея на г-н Майсторски за кратко време разработихме програма и организирахме
с много труд, с помощта на Фондация „Българска памет“ и спонсори пребиваването на 16 младежи от селото, които за 10 дни имаха
възможност да участват в археологически разкопки в местността
„Кирека“, да се срещнат с хората от селото на прадедите им –
българското село Кюлевча, да изнесат два концерта – в Кюлевча
и в Шумен, да се срещнат с местното ръководство, включително и с кмета на гр. Шумен и да посетят трите стари български
столици – Плиска, Велики Преслав и Велико Търново, както и редица
други исторически и архитектурни забележителност на България.
По време на заключителната среща в тържествена обстановка и в
присъствието на ръководители и членове на движението „Съхрани
българското“ младежите от Украйна бяха приети в движението и
основаха Първия задграничен клуб „Съхрани българското“. За това
как са се чувствали децата, какво са преживели и как са възприели България говорят техните стихотворения, есета и съчинения,
написани непосредствено след завръщането им в родната Кулевча,
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Украйна. Те ни бяха предадени лично от тях по време на повторното
ни посещение в селото. Облечени с фланелки „Съхрани българското“,
младежите ни посрещнаха с български песни и ни прочетоха своите
есета и стихотворения. Срещата доказа, че сбъднатата мечта е
най-големият резултат от нашия труд и днес все повече младежи с
гордост изричат „Аз съм българин“. В почти всичко написано освен
благодарност към нас доминираха три основни думи „Аз съм българин“ или „Гордея се, че съм българин!“
Така предизвикателството за утвърждаване на българската
идентичност се превърна в кауза на нашето начинание. Трябваше
само да го пообогатим и да го доразвием. Експедицията „КюлевчаКулевча – две села – един народ“ прерасна в проект „България без
граници“, който продължи и през следващата 2010 г., когато посе4
тихме с. Заря, отстоящо само на няколко километра от Кулевча.
И там ни посрещнаха изключително сърдечно, по стар български
обичай – с хляб и сол, играха български хора, пяха български песни. И
там направихме записи с местни жители, но и там децата ни казаха
същото – „мечтата ни е да посетим България.“ Трудно бе да се организира една група от 16 деца, но този път от две различни села,
защото те почти не се познаваха, в говора им има разлика, различна
бе и подготовката им. Какво ще срещнат и видят в България? Тези
опасения се оказаха напразни. Групата отново бе очарована от това, което видя в България, от това, че участваха в археологическа
и етнографска експедиции, че бяха приети във Втори задграничен
клуб „Съхрани българското“, за което получиха поздравително писмо
лично от Георги Първанов – президент на Република България.
Експедиции в бесарабски села се правят от години от най-различни научни институти и музеи. Още в далечната 1991 г. група от
нашия шуменски музей посети редица бесарабски села в Молдова и
Украйна, за които имахме сведения, че са образувани от преселници
– шуменци. Оказа се, че тези данни почти не се потвърдиха, защото
у местното население липсваше историческа памет – те просто
знаеха, че са българи, но почти никой не знаеше от кое населено място е неговият корен. Затова сега, пътувайки отново към селата с
бесарабски българи, ние се питахме – дали постепенно заедно с па217
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метта няма да изчезне и националната им идентичност? Говорейки
за идентичността на българите, трябва да подчертаем, че от това, което записахме и видяхме, хората от двете села се определят
като част от българската етническа общност, тъй като имат общ
исторически произход, език, религия, култура. Езиковото самоопределение се свързва с българския език. Названието на младежкия клуб
„Български сърца“ в с. Кулевча говори само за себе си.
Едновременно с това обаче съществува и друга идентичност –
украинската и то особено при подрастващото поколение. „Ние сме
украински деца, но сърцата ни са български. И не можем да речем, че
само Украйна ни е татковина – имаме две родини, принадлежим на
два славни народа, говорим на два славянски езика. Сега на нас има
отговорност за съхраняването на всичко българско в културата и
във всекидневния живот в селото ни. На нас и следващите поколения“ – из есето „Моя любов – България“ на Наташа Найдюк. Подобни
изводи се срещат и в много други стихове и есета на учениците от
с. Кулевча. Вярно е, че много организации се грижат българският дух
да се съхрани, да се запази чувството на национално достойнство.
Но може би това се прави в по-големите селища или пък в селата,
където има създадени фолклорни групи и състави? А децата? Колко
от тях са идвали в България и са дишали българския въздух? Колко
от тях са запознати с историята, с родните места на прадедите
им и с това до каква степен се съхранява историческото наследство. В това се крие идеята и дейността на проекта „България без
граници“. Затова и направихме всичко възможно да доведем част от
децата на с. Кулевча и с. Заря в България и така да сбъднем тяхната
голяма мечта.
Въпреки че проектът „България без граници“ не е приключил, ние
можем да направим няколко извода:
1. Характеризираме срещите си в с. Кулевча и с. Заря само с три
израза: българско гостоприемство, български дух, силна любов към
България.
Хората там се гордеят с българския си произход, запазили са
българското си самосъзнание, самоопределят се като българи, обичат всичко българско и са изключително гостоприемни.
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2. Гордеем се, че успяхме да създадем първите задгранични клубове “Съхрани българското“, че 32 деца от българските села Кулевча и Заря в Украйна успяха да осъществят своята най-голяма мечта
– да посетят своята прародина България и с гордост да изричат „Аз
съм българин“, посвещавайки на България своите стихове и есета.
3. Успяхме да направим 45 мин. професионален филм за експедицията в с. Кулевча, участвахме в няколко научни конференции с
тематично свързани съобщения.
Идентичност, памет, наследство – три думи, с които ние работим и свързваме с предизвикателствата на ХХІ век.
Предизвикателствата, свързани с нашата дейност, продължават. Желание за работа не ни липсва. Трябват ни още малко средства, за да можем и през тази 2011 година български деца от Украйна да пристигнат в България, да се запознаят с нейните красоти,
с нейната история и с гордост да възкликнат „Аз съм българин“, а
ние да посетим и изследваме още български села в Саратски район,
Украйна.
ПРИЛОЖЕНИЕ
АЗ СЪМ БЪЛГАРИН
Аз съм българин в Украйна
и с това се аз гордея,
не забравям, че съм българин по душа,
предците ми в България живяха,
българско се бие в мен сърце.
Много обич, радост имам аз в душата
Се гордея аз, че тяхно съм дете.
Българска обичам аз история,
Патриот на роден край съм аз,
Аз братчеди, майка и баща. Живеем в българска родина.
В люлка майка ме люлее,
и българско ме научава мъдро да живея.
Аз съм българин в Украйна
и с това се аз гордея.
Роман Бочевар – 9 клас с. Кулевча, Украйна
219

Георги Майсторски, Бета Хараланова

БЪЛГАРИЯ – РОДНА ЗЕМЯ !
Красива, чудесна и чиста страна
Покани децата си в родна земя,
И ето пътуваме с радост голяма –
Чака ни България нежна, засмяна.
Осигури ни почивка кат у дома
Живеем на «Кирека» – хотел в планина,
Гордее се той със звездите си двете,
Гощава в ресторанта – сякаш царете.
Екип на музея с шефа му Майсторски
Направи програма наистина майсторска:
Музеи, екскурзии, архиразкопки,
Басейни, концерти, срещи, разходки.
Крепости древни, в скали манастири,
Стръмни пътеки, пещери, баири,
Вървене, катерене, умора, почивка –
Накрая една благодарна усмивка.
РИМ е музей исторически в Шумен
На България пътя дълъг и труден
От древност до днес ни яви, ни отвори
И образ на славно отечество стори.
Шуменска крепост – броня величава,
Здравата порта на първа държава,
Паметник горд на царе и владетели
На славна история верен свидетел е.
Най-първата българска столица Плиска
Да видем, да минем, да пипнем поискахме,
И втората после – Велики Преслав
На езика ни роден школа и слава.
Царевец в Търново – третата столица,
На държавата втора слава и гордост,
Дворци, патриаршия, кули запазени,
Падане в робство в спектакъл показано.
На платото в Мадара – скален релеф:
Владетел, пронизал с копие лъв,
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Отдавна за българска слава вещае
Тоз паметник-символ всеки го знае.
Тракийската гробница в село Свещари
Да казва произхода нашия стария,
Открихме, потърсихме първите дири
В скалите пещери и манастири.
С родното село вълнуваща среща:
Кюлевча ни чака и ни посреща,
Сълзи във очите, цветя и усмивки,
Обиколки, беседи, гощавки, почивка.
Изнесохме ний в благодарност на хората
Концертна програма красива и горда,
Сълзи откровени блеснаха в зала
За нас това чест е голяма и слава.
Българи сме, но живем в Украйна,
По-рано България беше незнайна,
Сега с прародината ще се гордеем,
Хоро ще играем и песни ще пеем.
На вас, домакини, до долу се кланяме,
За толкоз човечност ви се прекланяме,
Трептят благодарните наши сърца,
Знайте, че ние сме ваши деца !
Вадим Найдюк, ученик в 11 клас с.Кулевча
„МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ“
„Много е добре, когато човешките мечти се сбъдват. Моята мечта да стъпна на прародината си се сбъдна! България е много красива
страна с богат фолклор и прекрасен миролюбив народ. Това го усетих,
когато през лятната ваканция посетих България заедно с моите приятели под ръководството на Мария Филиповна Кофова и Инна Михайлова Петрова. Ние научихме много за своя народ и се убедихме, че да
се наричаш българин е голяма гордост. Много впечатляват историческите паметници, които се пазят от държавата. Тези паметници са
едно уверено свидетелство, че България беше една от най-мощните
държави, където живееше и живее до днес мъдър и силен народ.
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Младато поколение винаги трябва да помни величието на своите предци и да пази тяхната култура и език, защото те го съхраниха и пренесаха до нас в много тежки исторически условия. Ще
можем гордо да се наричаме българи, когато пазим и ценим всичко
българско.
Аз съм много благодарна на Мария Кофова, която създаде клуб
„Български сърца“ и запали в нас любов към прародината и българския народ. Също съм благодарна на работниците на Шуменския регионален музей за организацията на пътуването в България.
След това събитие гордо, без никакво съмнение гордо се наричам българка! “
Маша Димова
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ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО В МУЗЕЯ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
доц. д-р Соня Алексиева
„Всеки, сам или колективно, има правото да се ползва от културното наследство и да допринася за неговото обогатяване.“
(Рамкова конвенция за Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото, раздел I, член 4)
Едно от най-големите богатства на България е нейното културно-историческо наследство, което все още не се използва активно и атрактивно за развитие на културен туризъм. Културното
наследство от една страна е сред най-значимите стълбове на националната памет, а оттам и на националната идентичност. Неговата непреходна стойност за поколенията като своеобразна памет на обществото е основа за културно разнообразие и социално
развитие. Опазването и съхранението на обектите на културно и
природно богатство в дългосрочен план е основен елемент на социалната, икономическата, културната и туристическата политика
на европейските страни.
В целите на Хартата за международен културен туризъм на
Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) се акцентира върху значението на туризма като „предимство и източник на финансови средства за
местното население, което му позволява да се грижи за опазването и съхраняването на традициите, културното и природното
богатство“. В интерес на изграждането на „непрекъсната туристическа индустрия, както и опазването и съхранението на културното и природно богатство за бъдещите поколения“, в хар1
тата се подчертава „ангажираността, съдействието и сътрудничеството между местни власти, туроператори, собственици
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и специалистите, разработващи регионалните стратегически
планове за развитие“.
Местният и международният туризъм са сред най-активните
средства за международен културен обмен. Акцентира се в принципите на хартата, където се подчертава, че „културното и историческото богатство трябва да бъдат управлявани по начин, който гаран2
тира съществуването им за бъдещите поколения“ . Дефинирайки културното наследство като „група от ресурси, наследени от миналото,
които хората идентифицират, независимо от собствеността върху
тях, като отражение или израз на техните постоянно развиващи се
ценности, вярвания, знания и традиции“, неговата интердисциплинарна концепция обединява всички форми на културното европейско наследство, които „заедно представляват един споделен източник на
3
памет, разбиране, идентичност, единство и творчество“ .
Съхраняване на наследството като елемент от устойчивото
съвременно социално-икономическо развитие налага: изследване на
реалния потенциал на културно-историческото наследство; популяризирането му като източник на памет и идентичност за отечество, род и личност; запазване на националната идентичност чрез
културните ресурси и тяхното обогатяване, което ще рефлектира
върху атрактивността на свързаните с тях продукти на културния
туризъм; инвестиране в проекти, които експонират паметта, историята, местното, националното и европейското наследство и др.
Програмите в културния туризъм трябва да предават и тълкуват автентичността на обектите и културния опит, да подобряват
оценката и разбирането на това културно наследство. Запазването
на автентичността на обектите и колекциите е от все по-голямо
значение за бъдещите поколения. Съхраняването и популяризирането
им е част от умението не само да бъдат регистрирани в колективната памет и традициите, но и да бъдат част от културата и
образованието на тези поколения.
Как се ангажират различните публики и местното население в
определянето на целите, програмите, политиката и процедурите по
идентификация, опазване, управление на ресурсите на природното и
културното наследство, традиции и обичаи?
224

Интерпретиране на културно-историческото наследство...

Как на местно и регионално ниво се пазят правата и интересите на местното население, как то се мотивира за участие в развитието на културния туризъм?
Как се запазва и предава родовата памет в контекста на осмисляне на обществената история и културно-историческото наследство?
Отговорите на тези въпроси засягат всекидневната работа на българските културни институции и музеи, дейността на
държавните и обществените структури, както и отношението
на гражданското общество към бъдещето на културния туризъм.
Необходимият консенсус в името на това бъдеще, важно и в културен, и в икономически аспект, се преплита в няколко проблемни
точки.
Професионалното партньорство във всички области на културния туризъм означава на първо място взаимодействие между културните институции, държавните и общинските структури, нестопанските организации, които имат отношение към проблемите
на културно-историческото наследство в съвременното общество.
То се променя всекидневно и обогатява развитието на това общество в контекста на динамичните промени в европейската култура
и туризъм. Общото наследство на европейските страни се състои
от „всички форми на културно наследство в Европа, които заедно
представляват един споделен източник на памет, разбиране, идентичност, единство и творчество, и идеалите, принципите и ценностите, възникнали от опита, придобит чрез прогреса и конфликти
от миналото, които утвърждават развитието на едно мирно и ста4
билно общество...“ .
На второ място, местата и колекциите, представляващи природно или културно богатство, трябва да бъдат популяризирани
и управлявани по начин, който запазва тяхната автентичност. В
този смисъл „...подходът към културното наследство е комплексен, като в него, освен традиционните археологически и исторически паметници, се включват архитектурата, художественото
наследство и галеристиката, етнографското наследство (вкл.
традиционни занаяти, всекидневна култура, кулинария), музейната
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инфраструктура и културният пейзаж“, се изтъква в принципите
на Хартата за международен културен туризъм.
На трето място, развитието на потенциала на културния туризъм в рамките на мениджмънта на културното наследство и на политиките и практиките за неговата социализация изисква нови познания, актуална информация и модерна интерпретация в експертните оценки и обществената нагласа към него. Разнопосочните или
спорни мнения за правната и институционалната инфраструктура
на културното наследство, както и за публичните политики за неговото опазване и социализация са факт в полемиката за бъдещето на културния туризъм. Тя включва често архаични или закъснели
представи за смисъла на културното наследство като ресурс за
устойчиво развитие, за мениджмънта и анимацията на културното
наследство, както и за проблемите на съвременната музеология.
Доказателство за това е игнорирането на България с десетилетия от утвърдени и работещи европейски модели, свързани с маркетинга на културното наследство и виртуалното му представяне,
с модерното проектиране и управление на културни събития и продукти, с интерактивната музейна практика и др. Достатъчно е да
се посочи късното присъединяване на страната към европейската
Нощ на музеите; дългото й отсъствие от десетки престижни научни форуми, културни събития, конкурси и фестивали на Стария
континент; трудното интегриране на национални инициативи в дигитализирането на културното наследство (европейската дигитална библиотека Europeana, проектите MICHAEL и MICHAEL Plus) и т.н.
Сложната тема за интерпретирането на културно-историческото наследство в музея като потенциал за развитие на културния туризъм изисква очертаване на ключови понятия като музей,
публики, образование и комуникации. Като постоянна институция с
идеална цел, музеят е „в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публика и занимаваща се с изследвания, които
се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната
среда – придобива ги, съхранява ги, популяризира ги и най-вече ги
експонира с изследователска и образователна цел, както и за есте6
тическа наслада“ . Именно музеите, архитектурно-етнографските
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комплекси и резерватите обединяват и дават живот на нематериалното наследство („обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати
7
от общностите...“) според целите на Конвенцията за опазване на
нематериалното културно наследство.
Как се съхранява, поддържа и интерпретира културно-историческото наследство в музея? Как се популяризират експозициите,
специалните събития и образователните програми в музеите? Как
се работи с партньорите, дарителите и по-активните публики в
музеите? Достатъчно е да сравним накратко някои добри практики
при интерпретирането на културно-историческото наследство в
музеи в Китай, Турция, Холандия и България.
Китай е една от най-богатите на туристически ресурси
страни в света, включително и за културен туризъм. Днес китайските културни забележителности, които се опазват на национално
ниво, са около 10 000, като в списъка на световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО са включени 38 обекта.
Потенциалът за развитие на културния туризъм в Китай се
доказва с реализиране на единна държавна политика, съобразена с
нарастващата конкуренция на международния туристически пазар,
както и с предпочитанията и изискванията на различните категории туристи. Планирането на дългосрочното културно развитие на
градовете, подобряването на културната инфраструктура, строителството на нови културни обекти и музеи са факт в стотици
градове на страната.
Това се отнася и за по-известните градове като Пекин, Сиян,
Нанджин, Суджоу, Ханджоу, Шанхай, Ласа и за по-малките като Лидзян, Луоян, Тиендзин, Чунчин, Гуанджоу, Чънду, Шънян, Циндао, Чанчун,
Пиняо, Цюфу... От съхраненото културно-историческо наследство на
столицата на десет династии – град Сиян, до най-цялостно запазения древен град в Китай, обект в списъка на ЮНЕСКО, града на уникална архитектура и най-древен финансов център с първата банка
– Пиняо, развитието на културния туризъм е доказан приоритет в
икономиката.
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Ресурсът на културния туризъм на Китай – една от люлките на
човешката цивилизация, има четири основни характеристики – изобилие, древна история, уникалност и разнообразие. „Китай притежава огромен туристически ресурс с единствени по рода си забележителности за културен туризъм. Теракотената армия на император
Циншъхуан в Сиан (провинция Шаанси) е прочута като Осмото чудо
на света. Пещерите Могао в Дунхуан (провинция Гансу) са признати
за световна съкровищница на изкуство. Със своята височина от 71
м скулптурата на Буда в Лъшан (провинция Съчуан) е най-голямата
8
каменна статуя в света...“ .
Културният туризъм е разнообразен и притежава история и
култура с различен мащаб, датировка, форма, стандарт и категория. „Независимо дали става въпрос за древна архитектура, останки от древен град, столици на императори, гробници на владетели,
будистки храмове, даоистки храмове или изкуство за създаване на
градини, народни обичаи, всичко е пъстро и разнообразно и по из9
обилие на тези ресурси страната заема първо място в света“ .
Организацията на музейната дейност и класическите, както и
модерните експозиции в The Palase Museum, The Capital Museum,
The National Museum of China, The Ethnic Museum, Beijing Museum of
Traditional Opera, National Art Museum of China – в Пекин, Shanghai
Museum и Yuyuan Garden – в Шанхай, Suzhou Silk Museum в града
на коприната, известен като „източната Венеция“ – Суджоу, са
добри примери за интерпретиране на културно-историческото наследство в един от най-печелившите и бързо развиващи се видове
световен туризъм.
Комплексният подход към културното наследство в Китай може да се анализира както в маркетинговата, рекламна и комуникационна дейност (от дизайна на билетите до достъпа на инвалиди
и семейства с деца) в модерния Shanghai Museum, до туровете за
посещение на класическите градини в Суджоу, където туристите
са привлечени от специални събития като дневните представления на операта Кунцю в класическата градина Lingering Garden.
В изключителните мащаби на Китай на практика се оценяват
интеграционните връзки на културното наследство с туризма и
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се открояват някои най-важни тенденции като разширяване на съдържанието на културното наследство и неговия териториалнен
обхват, както и като уникален ресурс за устойчиво развитие. Те
са доказателство за това как чрез увеличаване на туристическия
поток културният туризъм генерира траен икономически растеж
на градовете с признато наследство, повишава квалификацията на
човешките ресурси, създава нови работни места, рефлектира върху
признанието и самочувствието на местните общности.
Големият потенциал за развитие на културния туризъм в Китай
доказва мястото и ролята на културното наследство като група
от ресурси, наследени от миналото, които „хората идентифицират,
независимо от собствеността върху тях, като отражение или израз на техните постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания
10
и традиции“ . Като едновременно с това наследството включва и
„всички аспекти на културната среда, получени в резултат на взаимодействието между хора и места в течение на времето...“.
Как Турция интерпретира културно-историческото наследство в музея като потенциал за развитие на културния туризъм
днес доказа и добрият пример на Истанбул в качеството му на Европейска столица на културата през 2010 г. В богатата си програма
от събития с над 520 културни прояви и реставрации на исторически и архитектурни паметници прочутият град акцентира на своята история като кръстопът на европейската цивилизация и мост
между Европа и Азия. Мотото на рекламната кампания на града „Истанбул, най-вдъхновяващия град в света“ привличаше туристите не
само с фолклор, музика, занаяти, кухня и сувенири.
Възможностите за развитие на културния туризъм бяха демонстрирани със специални събития с участието на десетки музеи.
Историята, познанията и поуките на колекциите и изложбите в
11
световноизвестните музеи Istanbul Archaeology Museums, Topkapı
Palace Museum, Turkish and Islamic Arts Museum, Panorama 1453 History
Museum, Fine Arts Museum, City museum, Miniaturk Istanbul и др. бяха
оценени от 10 млн. туристи от цял свят.
Програмата му като европейска столица на културата през
2010 г. включваше не само инвестиции в културни прояви, но и в
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мащабни реставрации на исторически паметници. Но най-голямата
инвестиция, която държавата прави от десетилетия в съхраняване
и опазване на културно-историческото си наследство, е пред очите
на всички туристи и гости, които посещават Истанбул. Не само
уникалните паметници в историческия център на града, но и стотици музейни комплекси в страната са реставрирани и поддържани с помощта на съвременните технологии и по най-високи научни
стандарти.
Сред най-известните примери за това e символът на православната вяра от времето на Византийската империя – някогашната църква „Св. София“, превърната в джамия след османското
завладяване на града, която е музей от 1935 г. Най-посещаван в Ис12
танбул е и уникалният архитектурен комплекс – дворецът Топкапъ,
построен от Мехмед II, обявен за национален музей след създаването
на Турската република от 1924 г. Милиони туристи откриват един
от най-късните примери на ислямската архитектура – прочутата
джамия Султанахмет, известна като Синята джамия заради украсата си с традиционните синьо-зелени плочки, построената по време
на управлението на Ахмет I в периода 1609–1616 г. Сред признатите
обекти на културния туризъм в мегаполиса е и изящната джамия
„Сюлеймание“ от времето на Сюлейман I Великолепни, построена в
периода 1550–1557 г. от прочутия архитект Синан...
Реставрацията и съхраняването на тези уникални музеи, организацията и популяризирането на музейните фондове, използването
на новите технологии в поддържането и демонстрирането на колекциите са част от реалната подкрепа на един съвременнен и конкурентоспособен културен туризъм на Балканите и в Европа. Така
Турция доказва, че интерпретирането на културно-историческото
наследство в музея означава модерна визия към предлагания туристически продукт, активна реклама и цялостна промоция на страната като дестиниция, предлагаща уникален културен туризъм. Факт
са и сериозните инвестиции като държавна политика в проучването, изследването и адаптацията на съвременния пътуващ човек и
неговите нагласи в условията на все по-динамично променящия се
туристически пазар.
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В основата на привлекателността и имиджa на културния туризъм – един от най-старите видове туризъм в света, е стремежът
за опознаване на духовни ценности и уникални ресурси в рамките на
световното материално и нематериално културно наследство. Ето
защо „качеството на културното наследство и неговото опазване
са ключов фактор за реализиране на ефектите от развитието на
културния туризъм“, като „особено важни за промоцията на културния туризъм са правилното маркетингово управление на ресурсите и
ефектите от него, човешкият фактор и опазването на културното
13
наследство“ .
Сред най-известните посещавани европейски музеи в Холандия са Rijksmuseum, Hermitage Amsterdam, Stedelijk Museum, както и
най-голямата художествена колекция в света на Винсънт Ван Гог,
къщата-музей на Рембранд в Амстердам и др. С часове туристите
очакват реда си, за да посетят прочутият Rijksmuseum – един от
десетте най-големи в света, където могат да се видят уникални
културни ценности. В този музей обаче може да се улови духът на
една различна туристическа култура и се сравнят реалностите и
тенденциите в развитието на европейската и българската туристическа индустрия.
В Ротердам туристите посещават втория по големина холандски град заради няколко интересни музеи: Museum Rotterdam, Museum
Boijmans Van Beuningen, Maritiem Museum Rotterdam, Wereldmuseum и др.
Програмата на културния туризъм в третото световно пристанище
обаче включва и известни традиционни летни фестивали и карнавали,
които допълват събитията и гостуващите изложби на музеите и галериите. Културният туризъм и богат културен живот в Холандия са
характерни с още три специфични атракции, които обединяват историята и легендите, наследството и междукултурните различия. Това
са парковете Madurodam и De Efteling, както и Keukenhof – най-големият пролетен парк в света с над 4.5 млн. Лалета, разположен на около
30 км от Амстердам.
Най-популярният подобен парк в Европа – „Мадуродам“ в Хага,
изграден от над 300 макети на исторически и съвременни сгради,
обекти и пейзажи в мащаб 1:25 на площ над 18 000 кв. м. „Холандия
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в миниатюри“ представя историята, архитектурата, традициите и живота на страната, съчетавайки в едно посланията на класическия музей, съвременната атракция и модерните технологии.
Пресъздадени са най-добрите архитектурни образци на страната
в жив, движещ се и работещ град, населен с над 30 000 „жители“.
Характерната история на Страната на лалетата, на миналото и
настоящето на Холандия са построени и поддържани благодарение
на десетки спонсори и милиони посетители.
Стотици туристи седмично посещават прочутия тематичен
парк Ефтелинг (De Efteling), където вече над 60 години посетители
от всички възрасти и страни виждат как се възпитава и образова
детската и младежката публика чрез героите от един истински
приказен свят. Атракциите, спектаклите, концертите, игрите са
част от личното участие в събитията заедно с възможността да
учиш, докато се забавляваш. Обединяването на героите от приказките, забавленията и спорта на площ от над 65 хектара в Катсхювел са възможни с мащаби, които включват тематичен хотел, истински театър и голф училище. Музей на приказките на открито, но
и своебразно училище с уникални „образователни“ ресурси, паркът
е пример за обучение чрез забавление и за генериране на огромни
приходи чрез специфичните характеристики на маркетинга на свободното време и туризма.
Холандските музеи винаги изненадват с активните посещения
на детската, семейната и студентската публика. Планирането на
атракциите, специалните събития и дори сувенирите са част от
културния календар, съобразен с тези ключови публики. Специфичните културни атракции и музейната дейност показват на практика
кой и как създава, възпитава и привлича с постоянство бъдещата
музейна публика.
Изводите при интерпретирането на културно-историческото
наследство в повечето музеи в Холандия, Турция и Китай са: добри
практики, работещи идеи, атракивни сайтове, изключителна организация, ред и чистота, задължителна охрана, безплатни информационни материали и карти. Потенциалът на развитие на културния
туризъм в тези страни е своеобразно доказателство за разширя232
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ването на териториалния обхват на културното наследство като
цяло. Факт е, че през XXI-ви век то включва ценности на „все повисоки равнища – исторически градове, културни пейзажи, културни
маршрути – с локален, национален, континентален, дори и транскон15
тинентален обхват“ . Поуките: запазена история, съхранена памет
и различни гледни точки към голямата тема за възможния потенциал
за развитие на културния туризъм с активното участие на музеите
и техните екипи, на спонсори, дарители и доброволци.
Успехите и резултатите от работата на много български
музеи доказват изключителното значение на връзките между музей
и памет. Конкретни дейности, проекти и творчески идеи в дейността на различни институции, организации и сдружения в партньорство с музеи в областта на културния туризъм са факт в София,
Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Смолян, Троян, Велинград, Златоград и др. Много са примерите за музейна дейност с конкретна
практическа насоченост, която дава допълнителни знания и умения
в областта на културното наследство и неговата социализация в
контекста на развитието на съвременния културен туризъм. РИМ
– Варна, РИМ – Велико Търново, РИМ – Смолян, РИМ – Русе, РЕМ
– Пловдив, както и десетки музеи в по-малките български градове
доказват чрез дългогодишни добри практики как може да се интерпретира културно-историческото наследство. Сред тях, например,
в Пловдив са:
– седмица на занаятите – базар и демонстрации на традиционни занаяти в Етнографския музей – Пловдив през месец юни;
– свободен достъп до постоянните експозиции през целия ден
подари Регионалният исторически музей – Пловдив на гражданите и
гостите на града по повод Международния ден на музеите и галериите през месец май;
– „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ – с участието на
всички държавни и частни музеи и галерии със собствени събития
през месец септември;
– учредяване на първия в България Клуб „Приятели на РЕМ –
Пловдив“, член на Асоциацията на клубовете на приятелите на музеите в България през 2006 г.
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Сред първите български музеи с дългогодишни инвестиции и добри практики в образоването и привличането на детската и младежката публика е НИМ в София. Музеят има разработена музейно-обра16
зователна програма , която реализира от 1993 г., предназначена за
деца от предучилищна възраст до завършване на средно образование.
Основната цел на тази програма е младежите да въприемат обучението чрез опит и преживяване. Разказът на определена тема в експозицията е свързан с практически занимания, които имат за цел да
развият въображението на децата, да развиват умения и качества.
Сред специализираните програми са „Ден на будителите“, „В
очакване на Коледа“, „Символи на българската държавност“, „Науката хералдика – български национални символи“, „Консервация и
реставрация“ и др. От 2010 г. вече втора година екипът на НИМ
насочва усилията си за работа със специална категория посетители – ученици от училище за глухонеми. С тях е осъществен проект
„От нишката до чергата“ за запознаване със старите традиционни
техники за предачество и тъкачество.
Именно комплексният подход към културното наследство, като
в него освен традиционните паметници се включват архитектурата, художественото наследство и галеристиката, етнографското
наследство (включително традиционни занаяти, всекидневна култура, кулинария), музейната инфраструктура и културният пейзаж,
отличава десетки български музеи. Ето само няколко конкретни примера, които доказват реализацията на интересни идеи, спечелени
проекти, нестандартни представяния и представяне на уникални
туристически продукти:
– Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян: обновяване и модернизиране на къщата „Иван Хаджийски“ по случай 100-годишнината от рождението му през 2007 г.;
– Историческият музей – Нова Загора: представяне на изложбата „Спасените тракийски колесници“ в Китай при откриването на
бюст-паметник на Христо Ботев в Пекин през 2006 г.;
– РЕМ – Пловдив: организиране на Месец на музея по случай
90-годишнината от създаването на музея и годишнината на Ст.
Шишков през 2008 г.;
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– РИМ – Смолян: проект на Клуб „Приятели на музея“ за изработване на мънистени накити с цел съхранение и популяризиране
чрез съвременни технологии на характерния за Родопите занаят по
Програма „Живо наследство“ през 2010 г.;
– АЕК „Етъра“: Международен панаир на народните занаяти с
представяне на десетки занаяти, с традиционно майсторско състезание за наградата „Сребърна хлопка“, с международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще“, провеждан за девети път през 2011 г.;
– РИМ – Велико Търново: десетки имена на дарителите, дарения
и партньори са изписани в сайта на музея заедно с празничния календар по случай 140-годишнината от създаването на музея, която
се отбелязва през 2011 г.;
– Историческият музей във Велинград: организиране и експониране на Международната изложба „Пътят на писаните яйца“, в
която е проследен пътят на писаните яйца в държави, където също
съществува този обичай;
– РИМ – Варна: представяне на „Изложбите на Варненския музей
в хана Хаджи Николи през 2011 г.“ – с презентация на VIII-то издание
на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ –
Велико Търново през 2011 г.;
– АЕК „Златоград“: откриване на единствения у нас музей на
свещарството със сбирка, експонирана в свещоливницата към църквата „Успение Богородично“ с представени над 30 експоната от ІV
век пр. Хр. до наши дни, в Златоград през 2011 г.
Кои са слабите страни, които правят трудна промяната в българските музеи и непрофесионално интерпретирането на културноисторическото наследство? Много точно са формулирани не само
17
промените и проблемите на НВИМ , но и на голяма част от българските музеи в „Концепция за развитие на Националния военноисторически музей“ (2010–2015 г.).
Новата парадигма не отрича „показването“ на фактите в музеите, но залага на „създаването“ на условия за съпреживяване: „През
ХХІ в. музеите се превръщат в място за социализиране на културноисторическото наследство. НВИМ трябва да продължи започнатата
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преди по-малко от година промяна към активна работа с аудиториите
си и предимно с младите хора за създаване на разбиране и уважение
към различията, за преодоляване на натрупаната историческа конфронтация. Трябва не просто да показваме фактите, а да създадем
условия за съпреживяване... Съвременните тенденции в управлението
на музеите предполагат търсене на нови форми за преодоляване на
тясното ведомствено профилиране на музеите, разширяване на кръга
на приятелите на музеите, привличане на спонсори“.
Акцентира се неслучайно върху факта, че „Новите тенденции
в музейното експониране в световен мащаб налагат непрекъснато
преосмисляне на начина на представяне на експонатите с участие
на мултимедийни и интерактивни технологии, с развитие на образователни и информационни функции, включително в интернет. ...Навлизането на технологиите променя очакванията на обществото
по отношение на стандартите на обработка, представяне и съх18
ранение на музейните колекции“ . И тук идва сравнението между
високите стандарти в европейското образование и изискванията
на новите технологии с изоставането на много български музеи от
творческата, икономическата и техническата реалност, която би
привлякла по-младата и семейната публика, образователните институции и лоялните партньори и спонсори.
Особено внимание в частта „Културно наследство и познание“
на Рамковата конвенция за Съвета на Европа се отделя на значението на културното наследство за обществото на всички нива на
образованието. Акцентира се върху засилване на връзката „между
образованието в сферата на културното наследство и професионалното образование“, насърчава се „интердисциплинарното изследване на културното наследство, културно-наследствените общности,
културната среда и взаимовръзките между тях“, както и „включването на измерението „културно наследство“ на всички нива на
19
образованието“ .
В същото време категоричността на етичните и зелените
апели към запазването на природните и културните богатства се
подкрепят все по-активно и безкомпромисно и в национален, и в международен мащаб. Те трябва „да бъдат популяризирани и управлявани
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по начин, който не оказва отрицателно влияние върху тяхната автентичност“, а това рефлектира както в рекламата и комуникаци20
ите, така и „в истината и честността“ като основа на добрите
връзки с обществеността в културния туризъм.
Примерите за опазване на световното наследство, за ограничаване на туристическата инвазия, за етични практики, за възпитаване на детската и младежката публика преди и след влизането й в
музея са факт в Италия, Франция, Великобритания, Испания, Гърция
и др. (вкл. и временните ограничения за посещения, и глобите, които
се налагат на туристите). В България проблемите и негативните тенденции отдавна са формулирани: изоставане от развитието на съвременния културен туризъм; от използването на новите
технологии; от модерното обучение на музейните специалисти; от
активното публично-частно партньорство; от съвременния музеен
мениджмънт, маркетинг, реклама и PR, и др. Всичко това намалява
потенциала за развитие на културния туризъм у нас и води до изоставане в привличането и инвестирането в най-важните за музейните инстутиции посетители на бъдещето: активната, любознателната и лоялната публика.
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ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЪРВАТА
ЗА БЪЛГАРИЯ ИНТЕРАКТИВНА ДЕТСКА ЕКСПОЗИЦИЯ
В РИМ – БЛАГОЕВГРАД
Райка Иванова
През 2010 г. в РИМ – Благоевград се откри първата интерактивна детска експозиция по проект „Оптимизиране работата на
българските музеи с деца и млади хора“ на Департамент Археология
към Нов български университет, финансиран от фондация „Америка
за България“. Проектът бе реализиран благодарение на подкрепата
на Американската асоциация на детските музеи (Вашингтон, САЩ)
в партньорство с музеи от София и страната.
По идея на Весела Герчева, ръководител по проекта, бе отправена покана за партньорство към д-р Малгожата Гребска-Кулова –
уредник-археолог в РИМ – Благоевград, с намерение да се организира
екип от музейни специалисти, пряко ангажирани с разработването
на детски кът. Първоначално концепцията включваше само раздел
„Праистория“, но по-късно при проектирането на музейното пространство д-р М. Кулова предложи да се включат и специалисти от
отдел „Природа“. Това бе провокирано от големия интерес, който
предизвиква експозицията на отдела, а също така и от дългогодишния опит в разработването и провеждането на образователни
програми, както и работата с деца по време на Лятната музейна
детска школа.
Така още в процеса на изграждане детската експозиция се подчини на идеята за интерактивни занимания по Праистория и Природа. (В екипа от РИМ – Благоевград, реализирал МДК, бяха включени
– д-р Малгожата Гребска-Кулова, Илия Гоцков, Райка Иванова и Таня
Топалова). Интерактивните игри са разделени по теми на отделни
модули, които онагледяват живота на праисторическите хора и показват разнообразието на природата, която ни заобикаля. Те дават
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възможност чрез използването на отделните сетива да се получат
трайни знания от страна на подрастващите.
В археологическата част е пресъздадено праисторическо стопанство, което се състои от къща с дрешник и нива. Къщата дава
възможност на децата да видят типичния отпреди 8 000 години градеж, както и характерното вътрешно устройство. Децата могат
да влязат в къщата и да усетят духа на праисторическото време,
както и да облекат импровизирани старинни дрехи от дрешника. От
другата страна на къщата могат да засадят най-древните култивирани растения: пшеница, ечемик, леща и грах в специално подготвени бразди.
Пред стопанството има пясъчник със заровени имитации на
археологически материали – животински кости, фрагменти от керамични съдове, каменни и медни инструменти. Децата могат да
разкопаят и да открият археологическите артефакти, както и да
определят вида на животинските кости. За целта има 4 кутии със
специално приготвени легла с големината и формата на различни
кости на първите животни, опитомени от човек. Малките посетители сами трябва да намерят на кое животно принадлежи костта.
Освен това в Детския кът те могат да сглобяват гърнета от намерените фрагменти и да ги рисуват.
В раздел „Природа“има модул за годишните сезони, където върху
макет на дърво с допълнителни магнитни елементи децата могат
да пресъздадат различните сезони.
Друг модул – телефон с гласове на различни видове птици и класьор с цветни снимки и интересни факти за тях, позволява на децата да надникнат в света на птиците и да се опитат да разпознаят
техните песни.
Тук също има пясъчник, където децата могат да се научат да
разпознават следите на някои животни. За целта са изработени 20
печата със стъпките на 10 животни и карти, с помощта на които
може да се разбере чия е следата.
В друг модул се разработи идея за гнездото като дом на птиците. На специална маса, снабдена с информация, цветни снимки за
гнездата на някои птици и необходими материали за построяване на
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гнездо, всяко дете може да провери лесно ли се достига майсторството на птиците.
За малките творци е отделено място на стената (корково табло с надпис „Място за моята рисунка“), където могат да оставят
своите рисунки и стихчета, посветени на МДК.
Всеки един модул е снабден с информационна табела с кратки
инструкции за целта на играта. На всяка от тях присъства героят на Детския кът – къртиче, създаден първоначално като художествен образ (автор на образа на къртичето е Диляна Поцкова).
Впоследствие идеята за него се разви и даде възможност за допълнителни занимания, както и за провеждането на конкурс за име на
Къртичето. Този художествен образ оживя в Детския кът в „Нощ в
музея“и получи името си Тукитам.
Изградената по този начин интерактивна детска експозиция
от една страна ни даде възможност за разработването на интересни образователни игри по модулите и остана отворена за допълване
с нови занимания. От друга страна се разшири кръгът на работа с
детските градини, училищата и университетите и се създаде добра основа за съвместни дейности. Така постепенно МДК се превърна в място за организиране и провеждане на различни мероприятия,
които го направиха достояние на широката общественост.
Скоро след откриването на детската експозиция се проведе
„Есенен карнавал“, подготвен от ученици от 4 кл. от СОУИЧЕ „Св.
Климент Охридски“ с класен ръководител Надя Костова. Програмата включваше стихчета, песни и гатанки за есента и за есенните
народни празници. Тя се изнесе многократно пред различни детски
градини в града и като финал на програмата с помощта на децата
се подреди модулът с дървото за четирите сезона. Всичко това допринесе за популяризиране на Детския кът в града и за увеличаване
на посещаемостта в музея. По този начин се засили и интересът
на училищата и детските градини за съвместна дейност с РИМ –
Благоевград.
Детският кът в РИМ – Благоевград провокира интерес и желание у децата за включването им в различни музейни мероприятия
и в подготовката и реализацията на проекти. Така например в края
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на месец ноември 2010 г. се подготви новогодишна програма „Коледа
в Детския кът“, която започна от първия ден на месец декември. С
помощта на ученици се изработи коледната украса в техника папие-маше. Тя се състоеше от картонени фигурки и коледни играчки.
По програмата се разработиха занимателни игри със състезателен характер и се раздаваха награди, предоставени от БФБ – клон
Беласица. За създаване на новогодишно настроение се отброяваха
оставащите дни до Коледа, като всеки ден се попълваше по едно
от 24-те кръгчета, оформящи брадата на Дядо Коледа. Децата изпълняваха новогодишни песнички и стихчета около елхата и имаха
възможност да напишат писмо на Дядо Коледа върху специално изготвен дълъг свитък, който да събере желанията на всички деца,
посетили Детския кът.
От февруари започна подготовка на друга програма, наречена
„Приказка за бяло и червено“. Идеята тук беше да се подчертае, че
цветовете бяло и червено, характерни за първомартенската обредност, са използвани още в древността за украсата на керамика и
праисторически къщи. В научна презентация, изнесена пред ученици,
се показаха глинени съдове, открити при проучване на археологически обекти от района на Благоевград, и се направи съпоставка с
обекти от Северна Гърция и Турция. Освен това се показаха видовете минерали – оцветители, използвани за получаване на цветовете
бяло и червено, и също така се направи демонстрация на стриване
върху хаван. Децата имаха възможност да опитат сами да стриват
минерали – охри, както са го правили хората в древността. Така те
добиха представа не само за начина, по който се е осъществявало
оцветяването, но и разбраха символиката на използваните цветове.
Във връзка с „Нощ в музея“ Детският кът на РИМ – Благоевград
участва със самостоятелна програма, включваща нови занимателни игри по модулите „Праисторическо прет-а-порте“ и обявяване на
крайния резултат от конкурса за име на Къртичето.
С новите занимателни игри по модулите се оформиха четири
различни къта, като към всеки от тях имаше аниматор (студент)
и дете, облечено според темата на къта, които имаха за задача да
слагат печати при успешно реализирана игра.
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В кът „Пеперуди“ децата трябваше да украсят крилата на нарисувана на голям картон пеперуда Дневно пауново око. Освен това
имаше и допълнителни материали, с помощта на които сами да правят пеперуди и да ги оцветят.
За кът „Птици, гнезда и яйца“ бяха предварително направени
гнезда и яйца на четири вида птици. Задачата на децата бе да оцветят яйцата и да ги сложат в правилното гнездо.
Кът „Грънчар“ бе оформен около праисторическата къща. Там
децата моделираха гърнета от глина и пластелин и ги оцветяваха.
В кът „Накити“ с помощта на миди и предварително изработени елементи от тесто децата имаха възможност да аранжират
различни накити, имитиращи праисторически модели.
В подготовката на различните кътове участие взеха студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност
Културология. С тяхна помощ се изработи допълнителен реквизит към Детския кът, необходим за провеждане на заниманията –
гнезда на птици, яйца, елементи за накити и модели на керамични
съдове.
„Праисторическото прет-а-порте“, представено в „Нощ в музея“, бе резултат от съвместната работа на студенти, ученици
и музейни специалисти. Демонстрирани бяха 11 праисторически
облекла, съчетани с подходящи прически и накити, които възпроизведоха характерни за епохата образци. Презентация и любопитни
подробности в коментара на водещите допълваха представянето
на моделите.
Реализирането и разработването на Детския кът показа необходимостта от изграждането на такива места в музеите, които да
обхващат най-малката възрастова група, така че тя да бъде приобщена и възпитана в опазване на българските ценности. Това помага
музеите да се превърнат в привлекателно и забавно място дори и за
най-малките посетители.
Изграждането на детски кътове в музеите дава възможност
за увеличаване на посещаемостта и приходите им. В подкрепа на
това е направената по-долу статистика за посещаемостта на
МДК на РИМ – Благоевград за отделните месеци до края на 2010 г.
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(табл. 1). Таблицата показва, че най-многобройни са именно децата от желаната възрастова група, с които е съобразено изграждането на МДК.
дата

детски
градини

1-4
клас

5-7
клас

учители

възрастни

над
60 г.

общо

септември

183

162

7

15

145

10

522

октомври

34

156

51

7

75

2

325

ноември

176

501

17

52

88

8

842

декември

3

418

7

31

9

1

469

396

1237

82

105

317

21

2158

общо

Табл. 1. Статистика за посещаемостта на МДК
Кратката практика до момента показва необходимост да се
подготвят
непрекъснато нови теми и забавления, допълващи модулите. По
този начин малките посетители свикват, че винаги, когато са в
музея, се „случва нещо“ непознато и интересно. Стимулирането под
формата на игри със състезателен характер и раздаването на награди е друга важна част от работата на музейния кът с децата.
От съществено значение са оказа необходимостта от допълнително рекламиране на МДК и събитията, случващи се в него. Поради
това се създаде отворена група във Фейсбук и самостоятелен уебсайт, обслужващи МДК.
С откриването на МДК не приключиха ангажиментите на авторския колектив. На практика устойчивостта на експозицията
изисква постоянно разработване и допълване на основните теми с
различни игри, които да поддържат интереса на малките ни посетители. Това от своя страна се оказва допълнителен и сериозен ангажимент за уредниците. От първото полугодие на 2011 г. към МДК
бяха привлечени доброволци от 3 курс от специалност Културология
към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, които трабваше да разработят темите – Пеперудите, Птици, Яйца и гнезда, Околната среда
край праисторическата къща, Праисторическо облекло, Прически и
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Накити. Всяка от тях бе представена с презентация, завършваща с
игри. Тези разработки бяха успешно адаптирани към програмата за
Нощ в музея.
Детската експозиция е новост за нашия музей и за българската
публика. Тя допълни експозицията и провокира любознателността
на подрастващите, които намират място за изява и успяват да си
изградят постоянни интереси. Разработването на експозиционно
пространство по този начин ни даде нови идеи за развитието на
музея и ни доближи до съвременната представа за ролята на музея
като място за социално общуване. Изграждането и реализирането
на интерактивната детска експозиция в РИМ – Благоевград спомогна за приспособяване на музея към съвременните очаквания на
семействата и децата. Детският кът дава възможност за по-ефективно обвързване между музеите и образователната система и е
пример за въвеждането на съвременни тенденции в популяризиране
на културно-историческото наследство. Той е своеобразен пример
за изграждането на модерни и ефективни връзки между семействата, училищата, музеите и академичните институции.
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„ТРОФЕИТЕ НА КЛИО“ НА ОТДЕЛ „НОВА И НАЙ-НОВА
ИСТОРИЯ“ ПРИ РИМ – БЛАГОЕВГРАД
(УЧЕНИЧЕСКА ДИСКУСИЯ, ДЕБАТ И УРОК ПО
РОДОЛЮБИЕ НА ТЕМА: „КАК ДОЙДЕ ЗЛОТО“ ПО ПОВОД
95-ГОДИШНИНАТА ОТ ФАТАЛНОТО ЛЯТО НА 1913 Г.)
Снежана Захариева
Образователната програма „Трофеите на Клио“ на отдел „Нова и най-нова история“ при РИМ – Благоевград стартира през
2001 година. Девиз на програмата е:
Да гледаме,
Но и да се вглеждаме
И проглеждаме!
Целта, която си поставям при провеждане на музейни образователни инициативи, е стимулиране на учениците за придобиване
на по-дълбоко познание при разглеждане на популярни, незаличими, врязали се в народната памет исторически факти и събития.
Напомняйки им за тях, в търсене на познанието и в допир с оригиналните експонати, учениците възкресяват времето и неговите герои. Работата с автентичните исторически документи –
писма, снимки и предмети, се превръща в източник на особена
емоционална връзка между миналото и настоящето. Тя развива
чувствителност, която позволява на участниците в музейната
образователна инициатива да изживеят като свои собствени
страданието, възторга, кошмарите, надеждите, колебанията на
хора, от които ни делят десетилетия, а даже и векове. Вероятно
в това се съдържа и истинската магия на историята, която в
такива моменти преминава границата на науката и се превръща
в едно неповторимо лично преживяване. Размишлявайки в музей246
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ната зала, учениците достигат до извода, че без да познаваме
миналото, не можем да осмислим настоящето и че историята е
най-добрият пътеводител в съвременността и надежден техен
ориентир за бъдещето.
В съобщението си ще се спра на проведените през 2008 г.
ученическа дискусия, дебат и урок по родолюбие на тема: „Как
дойде злото?“ по повод 95-годишнината от фаталното лято на
1913 година, когато се сключва Букурещкият мирен договор, кой1
то е „най-голямото дипломатическо престъпление на ХХ в.“ (Из
писмо на Джеймс Баучер до главния редактор на в.„Таймс“ Джефри
Даусън.)
Новата ни история е твърде интересна и драматична. Надали
има народ, който в такова късо време да е видял толкова превратности, толкова слава и толкова унижения. Участието на България
в Първата балканска война 1912–1913 г. е поредица от съдбоносни
изпитания.
Участниците бяха подпомогнати с материали за подготовката им. Разглеждаха и четоха документи от фонда на отдел „Нова
и най-нова история“, редовно получаваха консултации от д-р Иван
Петров, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, и
Снежана Захариева, уредник в РИМ – Благоевград.
В продължение на два месеца участниците в дебата, ученици
(9–12 клас) от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГ по икономика
„Иван Илиев“ и Математическа гимназия „Сергей Корольов“ – Благоевград, се запознаваха с документите, съхранени в отдел „Нова
и най-нова история” в Регионален исторически музей – Благоевград. Те достигнаха до извода, че войната продължава със същото
ожесточение по страниците на вестниците, списанията, стенографските дневници, брошурите и мемоарните книги, отеквайки
разгорещено в читалищата, клубовете и кафенетата. И в търсене на цялата истина по погрома участниците, без никакви предубеждения от прочетеното, се взираха внимателно в пожълтелите листа и избледнелите снимки и се пренасяха мислено в онези
съдбоносни години, като се опитваха да влизат в положението на
политиците и пълководците, въображаемо се озоваваха сред ди247
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пломатическите схватки в привидно тихите зали и кабинети, а по
гърмящите бойни полета усещаха мириса на барута.
Първата ни стъпка след обстойно запознаване с документите и наличния печатен материал по темата бе проведената дискусия на тема: „Що е история? Отношението на историка към
историческите факти и доверието ни към историята. Нужно ли е
да търсим истината за отминали събития? Официално известните факти не са ли достоверни?“
Анализирахме мненията на известни личности като:
– Марин Дринов – „Истинското просвещение на нашия народ
е невъзможно, докато историята остава в мрака на забвението.“;
– Васил Друмев – „Миналото е коренът на настоящето и бъдещето. Който иска да добие добро и свястно настояще и бъдеще,
той трябва основно да изучава миналото си... А който народ не
умее да оценява своите добри и заслужили синове, не умее да ги
почита и уважава, такъв народ е съвсем недостоен да има подобни синове. Такъв народ дава ясно свидетелство пред света, че не
е още достоен да се радва на уважението на други народи.“;
– Т. С. Елиът – поет, който пише: „В историята има много
неясни поврати, заплетени лабиринти и проблеми.“;
– Е.Х Кар – британски историк, автор на мнението: „Сериозният историк не приема за чиста монета всичко, разказано от
свидетелите на историческите събития“; „Фактите са на разположение на историка в документи, надписи и т. н., изложени като
риба на сергия. Историкът ги подбира, отнася ги вкъщи, приготвя
ги и ги поднася така, както му харесва.“
Дискутираха мнението на американския журналист Чарлс П.
Скот: „Фактите са неприкосновени, мнението е свободно“.
Съпоставяха мнението на Чарлс П. Скот с твърдението на
Джефри Бараклаф, а именно: „Ако искаме да бъдем по-точни, официалната история в никакъв случай не почива върху фактите, а се
диктува от поредица приети научни възгледи.“
Участниците си припомниха основната мъдрост на емпирическата историческа школа: „Първо уточни фактите си, след това се
гмурни на свой риск сред подвижните пясъци на интерпретацията.“
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След дискусията направиха следните изводи:
1
Нито един документ не означава нищо, докато историкът не
почне да работи по него и не го разчете.
2
Фактите, независимо дали са намерени в документи или не,
трябва също да бъдат преработени от историка, преди да ги използва.
3
Историята представлява съвкупност от установени факти.
„Фактът е като торба – няма да се изпъне, ако не сложиш нещо
в нея“ – мисъл на един от героите на Пирандело от шедьовъра му:
„Шест лица търсят автора“.
4
Фактите говорят само тогава, когато историкът се позовава
на тях. Той решава на кои факти да даде думата и в какъв ред или
контекст да стори това.
5
Обединиха се около мнението на британски историк Е.Х Кар.
На въпроса „Що е история?“ той дава следния отговор: „Продължителен процес на взаимодействие между историка и фактите, непрекъснат диалог между настоящето и миналото.“
6
Отхвърлиха твърдението на някои историци, че хората не научават нищо от историята. То се опровергава от многобройните
наблюдавани факти. Като пример посочиха колко опасно бе при преначертаването картата на Европа на Берлинския конгрес (1878), с
Букурещкия договор (1913) и с Ньойския договор (1919) да се пренебрегва принципът на самоопределение.
7
Достигнаха до извода, че е необходимо да се учим от историята, да прилагаме урока, извлечен от една съвкупност от събития
към друга съвкупност от събития.
Тези изводи им бяха особено полезни, когато се заеха със задачата да пишат есета на тема „Герои или предатели са нашите
държавници, дипломати и висши военни по време на фаталното лято
на 1913 г.“
Следващата ни стъпка бе провеждането на музейния дебат
по същата тема. От страниците на вестниците, списанията,
стенографските дневници, брошурите и мемоарните книги, съхранявани в РИМ – Благоевград, участниците в дебата си проправяха
път към истината, подготвиха своите есета. За тях бе особено
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любопитно да се запознаят внимателно с пламенно написаните
защитни и обвинителни речи на отговорни държавни мъже и военачалници, свързани с народните крушения. Точката, около която
се развихриха споровете в дебата, се оказа въпросът за водещата роля на България в Балканския съюз и нейния решаващ принос
във войната срещу Османската империя, пропуснатите възможности и неосъщественото национално обединение въпреки блестящите бойни победи.
Крайната ни стъпка бе провеждане урока по родолюбие на същата тема „Как дойде злото“. В него акцентирахме върху присъствието и ролята на просветени български родове в съдбините
на страната като: Ив. Евстатиев Гешов, Стоян Данев, Бобчев,
Маджаров, Калинков, Димо Кьорчев и др. За да бъде интересно наученото от страниците на книгите, ученици от НХГ „Св. Св. Кирил
и Методий“ – Благоевград пресъздадоха като възстановка разпита на министър Ив. Евстатиев Гешов по стенографския протокол
от 1918 г. Министърът е разпитван за измяна на отечеството
от парламентарна изпитателна комисия, назначена с решение на
ХVІІ-то Обикновено народно събрание за анкетиране на кабинетите на Ив.Евст. Гешов и д-р Стоян Данев през цялото им управление, включително подготовката и воденето на войната. Присъстващите имаха възможност да се насладят и на прекрасното
вживяване на учениците от математическа гимназия „Сергей Корольов“ – Благоевград с ръководител учителката по история г-жа
Пиринка Спасова. Те се превъплътиха в ролята на учител, стражар, кмет, вестникар, кръчмар и др. и „бистриха“ политиката в
известния в миналото на гр. Горна Джумая Динов хан. Ученици от
ПГ по икономика „Иван Илиев“ с ръководител учителката по литература г-жа Митра Василева, които близо месец разглеждаха и четяха заглавните страници на хумористичните вестници „Смях“,
„Барабан“ и „Шантиклер“, съхранявани във фонда на Регионален
исторически музей – Благоевград, коментираха нещастието на
народа ни в Македония, озовал се под още по-страшен национален
гнет, и настроенията и чувствата на българите към съюзниците
ни през фаталното лято на 1913 г., отразени в политическите
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карикатури, шаржове и сатири. На урока по родолюбие се връчиха
грамоти и награди на участниците, написали есе на тема „Герои
или предатели са нашите държавници, дипломати и висши военни
по време на фаталното лято на 1913 г.“ Ст.н.с. д-р Димитър Тюлеков, след като връчи грамотите и наградите, поздрави участниците в дебата, дискусията и урока по родолюбие за положения труд
и опита им да избегнат еднопосочното търсене на историческата истина. Призова ги и в бъдеще да използват богатия фонд на
музея, като се „докосват до истински късчета история“.

251

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА В БЪЛГАРСКИТЕ
МУЗЕИ: ФИНАНСОВО ИЗМЕРЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ
Весела Герчева
В този текст е направен опит за сравнение между музейните
образователни програми за деца и други практики на неформално
образование, които се конкурират за времето и бюджета на семействата в България. Прегледът е направен въз основа на опита с изграждането и функционирането на детски образователни кътове в
два музея в България – Регионален исторически музей – Благоевград
1
и Национален музей „Земята и хората“ в гр. София . Основната ни
теза е необходимостта от различен подход и модел в съвременните
образователни програми, който съобразява промените в развитието
на децата и техните образователни потребности и същевременно
увеличава потенциала на музеите за привличане на допълнителни
средства и публичен интерес.
Не бихме могли да изчерпим една близо 20-годишна дискусия,
посветена на музейното образование, в която участват специалисти със сериозен опит и успехи в планирането и практическото провеждане на различни образователни модели и съответно в академич2
ната дискусия по темата . Конкретна цел на текста е да очертае
компонентите на съвременната среда, в която работят музейните
педагози, и да обърне внимание на услугите, с които се конкурират
за свободното време на децата и семействата.
По данни на НСИ към 2011 г. в страната са активни 201 музея. От създаването на Народния музей в първите години на XX в.
3
„просветителните и възпитателни цели“ са неизменно сред приоритетите на музейната работа. Образованието и възпитанието
на посетителите продължават да бъдат основна тяхна мисия и са
съществена част от мотивацията за предоставяне на държавна и
общинска подкрепа. Голяма част от музеите имат форми на работа
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с деца и млади хора. Най-популярни са музейните уроци (провеждане
на учебни занятия по определена тема в музея) – 71% от отговори4
лите , провеждане на музеен празник (72%), следват лектории (22%)
и викторини (21%). Около 40% от музейните работници използват
различни ателиета, свързани с дейността им, около 20% – форми
на игра. Същевременно близо половината (47%) от отговорилите
нямат специалист, отговарящ за работата с детска и младежка
публика, 63% изпитват финансови затруднения в цялостната си работа, а 45% споделят, че в музея липсват достатъчно дидактични
материали.
От гледна точка на своите потенциални потребители (деца,
семейства и училища) музейните образователни програми са конкурентни на два типа услуги – образователните дейности и тези,
свързани със свободното време на децата и семействата. От икономическа гледна точка те са сред най-популярните – разходите
за образование в България се оценяват на общо 3,3 млрд. лева през
5
6
2008 г., като само частните разходи са 425 млн. лв. В тази оценка
не се включват разходите за неформално образование в извънкласно
и извънучебно време. По неофициални оценки за такива дейности
7
семействата само в София са похарчили 10 млн. лв през 2010 г. Същевременно музеите в България посочват и липсата на финансови
8
средства като най-съществения проблем, с който се сблъскват .
В редица музеи в България се разработват и постоянно се обновяват и допълват качествени образователни програми и забавни ателиета за деца и младежи в различни възрастови групи. Първи в тази
посока е Археологическият музей в гр. Варна, където е изграден Учебен
музей още през 1986 г. Известни са иновативните проекти с използване на съвременни технологии в Исторически музей – Пловдив, инициативите на Регионален исторически музей – Русе, практическите
демонстрации в Националния политехнически музей в София, майсторските ателиета и тематичните дни в Етъра, забавните програми в
9
Национален исторически музей в София и много други . В голямата си
част зад образователните инициативи в музеите стоят лично ангажирани служители в музеите, които влагат професионализъм и познание и лично следят за удовлетвореността на посетителите. Налице
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са важни характеристики на добрия и успешен продукт. Защо тогава
това не води до логичните по-високи приходи, посещаемост и популярност в музеите?
В процеса на наблюдения, натрупани при работата ни по изграждането и въвеждането в експлоатация на образователни детски кътове в два музея в България, се очертаха няколко основни области
на критични различия между музейните образователни програми и
други практики на неформално образование, които разчитат на потребители сред децата и семействата.
Познаване на потребностите и нуждите на децата и семейства. Предварителното проучване на нуждите на децата и семействата в общността не предшества разработването на голямата
част от музейните образователни програми. Сред ключовите проблеми и съответно нужди на децата и семействата в големите
10
градове могат да бъдат посочени например ранното отпадане от
училище поради липса на мотивация, свързана с неясно практическо
приложение на наученото; липсата на места за полезно и сигурно
прекарване на свободното време на децата; повишаване на насилието между деца и върху деца; липсата на адекватни социални и личностни умения у младежите и т.н. и т.н. Малка или никаква част от
тези проблеми е адресирана в музейните образователни програми.
Въпреки дискусиите в професионалната общност за ясната роля на
музеите в изграждане на важни умения у децата и в тяхното въз11
питание , музейните образователни програми масово избират друг
фокус и цели. Сред по-баналните противоречия е например работното време на редица музеи, които все още почиват в неделя или имат
работно време до 17 часа, което не намира логично обяснение предвид посочената от родителите остра нужда от места за осмисляне
именно свободното време на децата.
Печелившите услуги, които разчитат на посетители сред децата и семействата, са, напротив, фокусирани основно в оползотворяване на свободното им време. В голямата си част те се стремят да
работят върху подобряване на техните практически умения и такива за работа в екип, да спомогнат за развитие на естетическите
12
им възприятия или да решат конкретен проблем .
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Познаване на потребностите на учителите и директорите и
нуждите/липсите в образователната система. Организираните
училищни групи са сред приоритетните потребители на музейните образователни програми. Тяхното привличане зависи в голяма
степен от отношенията между учителите, училищния директор и
музейните работници, изградените контакти и полезността на музейната експозиция за развитието на учебната програма. Ключово
в този процес е познаването на нуждите на преподавателите и техните ежедневни проблеми в образователния процес. Системните
проучвания от страна на музеите в тази посока са редки. Пример за
качествен и детайлен преглед, който отличава основните предизвикателства пред ефективните музейни програми, е доклад, представен от Лиляна Липчева от Учебен музей в АМ – Варна по време на
13
конференция в Сливен през 2008 г. , който обобщава резултатите
от анкети, проведени сред музейни специалисти и учители. Липсата
на достатъчно часове, обемната документация и необходими разрешителни, уреждането на транспорт са сред основните проблеми,
които учителите посочват при организиране на музейни посещения.
Изводите от направените анкети и сравнението между отговорите
на учители и музейни специалисти ясно очертават разминаванията
в очакванията, като същевременно посочват възможните посоки на
подобряване на музейните образователни програми. Така например
програмите от типа на „музей в куфар“ или „пътуващ музей“ биха
били изключително подходящи предвид затрудненията в придвижването на училищната група до музея, но продължават да бъдат поскоро изключение. Същевременно в училищата и детските градини
се предлагат редица конкурентни услуги, които съобразяват проблемите, срещани от педагозите в процеса на организиране на алтернативни форми на образование за учениците и малките деца. Сред
популярните форми са образователните екскурзии, тематичните
пътувания, зелени училища, забавачки, езикови курсове на място в
14
детската градина или училище и много други .
Комуникация с посетителите и клиентите. В общия случай музейните образователни програми се разработват и реализират като лична инициатива на музейния екип или в рамките на спечелен
255

Весела Герчева

проект. Често възможностите за популяризиране сред потенциалните посетители са ограничени от финансови средства или от
липса на специалисти в областта на връзките с обществеността.
Като резултат музейните програми масово остават неизвестни
на широката публика, което логично се отразява в ниска посещаемост и липса на интерес. Голяма част от конкурентните услуги в
областта на неформалното образование имат, напротив, постоянна
и насочена комуникация с родителите чрез участие и организация
на събития, поддържане на партньорства с родителски асоциации и
форуми, предоставяне на пространство за събития, които се тър15
сят от родителите и т.н.
Място на пазара на услуги и цена. Музейните образователни
програми масово се предлагат на публиката безплатно или срещу
символично заплащане. Често се формират различни цени според
броя на посетителите, на места цените и отстъпките се решават в момента на продажба, липсва отделна статистика за приходите и разходите, свързани с музейните образователни програми.
Ситуацията е допълнително усложнена от факта, че много музеи
все още предават приходите си в общинския бюджет, въпреки направените законодателни промени, които регулират този проблем
16
в тяхна полза .
Конкурентните услуги в областта на неформалното образова17
ние имат, напротив, ясна ценова политика, следят как се движат
цените на сходни продукти и се стремят към максимална ефективност на разходите, които правят. Така например организирането на
зелено училище, образователна екскурзия или курс по език се движат в ценови граници, които отразяват нивото на преподавателите, мястото на провеждане и т.н. Така цената се превръща и в
ориентир на родителите какво е качеството на услугата, която ще
получат. От такава гледна точка безплатните или твърде евтини
музейни образователни програми попадат в най-ниската категория
на услуги, свързани с неформалното образование, без това да отразява реалното им съдържание и подготовка.
Разликите в предлагането и структурирането на музейните образователни услуги, предлагани от музеите, и други услуги, свързани с
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неформалното образование, разработени от частни компании и неправителствените организации, имат своето лесно обяснение в принципните различия между целите и визията на двата типа организации.
Въпреки това всички те са насочени към едни и същи потенциални
потребители (родители, деца, учители, училищни директори), които
внимателно избират къде ще похарчат ограничения бюджет за свободното време и допълнителното образование. Така независимо от
особения си статут музеите се оказват равноправни конкуренти на
всички останали участници на пазара без право на особено третиране, свързано с техните допълнителни функции. Данните за ниската посещаемост на музеите и финансовите им проблеми показват, че така
ги възприемат и посетителите.
Въз основа на тези наблюдения и след проучване на американския и европейски опит в областта на прилагането на интерактивно образование и използването му за предаване на научна информация за деца стигнахме до идеята за изграждане на образователни
детски кътове в български музеи като потенциал за подобряване
на финансовите им приходи и състояние. По-долу ще представим
накратко опита си от детските кътове в музеите като една възможност за пазарно ориентирана услуга, която не изисква различни
от наличните специалисти, запазва приоритетите на музея и допринася към реалното изпълнение на образователните му и популяризаторски цели.
Детските образователни кътове, които Департамент Археология в Нов български университет изгражда от 2009 г. в 5 пилотни музея в България, са част от проект „Подобряване финансовото
състояние на българските музеи чрез оптимизиране работата им с
деца и млади хора“, финансиран от фондация „Америка за България“.
До 2011 г. въведохме в експлоатация детските кътове в Регионален
исторически музей – Благоевград и НМ „Земята и хората“ в гр. София, както и пътуващата археологическа изложба „Археологията зад
кадър“, съфинансирана от фонд „Научни изследвания“ към МОН чрез
проект ARCITEC. В момента се работи по детски образователен
кът в Регионален исторически музей – Кюстендил и концепция за
АЕК Етъра в гр. Габрово.
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Детските кътове се разработват от екипи от дизайнери, психолози, педагози и специалисти в областта на детското развитие по
методологията на интерактивното образование, използвана в дет18
ските музеи в САЩ и Западна Европа .
Основни принципи на работата са учене чрез действие, т.е. предоставяне на възможност за активно участие на децата в процеса на
научаване, участие на родителите и учителите в процеса на изследване заедно с децата и съобразяване на възрастовите и индивидуални
потребности и особености на децата. Всеки образователен детски
кът има тема, цели и приоритетни послания в съответната за музея
област на знанието и науката, подбрани съвместно с музейните екипи. В процеса на работа темите и планираните игри са тествани с
фокус групи от деца и са нанесени необходимите корекции. Финалният
резултат са разработени игрови модули, които въвличат децата в
познати за тях процеси (игра, рисуване, ролеви игри), като така им
предават послание или им помагат да научат и разберат конкретна
19
информация, подбрана от музейните уредници като съществена .
Детските кътове са достъпни за посетители срещу отделен билет, който се заплаща на касата при влизане в музея допълнително към
общия билет. Билетът има цена 2 лв. на дете с родител, като са предвидени отстъпки за групи деца и училищни групи. През първия месец
от отварянето си детският кът в РИМ – Благоевград е посетен от
над 500 души, като през ноември 2010 г. посетителите достигат 842.
Пътуващата археологическа изложба „Археологията зад кадър“
се посещава безплатно и е видяна от над 2000 души по време на
престоя си в Grand Mall Варна през юни 2011 г. и от близо 1500 души
в Park Mall Стара Загора през юли 2011 г. Резултатите са постигнати без съществена допълнителна реклама, основно чрез разпространение по типичните за музейните образователни програми канали на комуникация.
Основните предимства на детските образователни кътове пред
традиционните модели на разработване на музейни образователни
програми са следните:
Достъпът до детския кът може да бъде осъществяван със или
без специализирано участие на член на музейния екип – предварител258
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но разработените игри дават възможност за самостоятелна работа
на деца и родители, като необходимата минимална супервизия може да
бъде упражнявана и от обучени доброволци и студенти;
Услугата има ясна, определена цена – достъпът на посетители до детския кът става след заплащане на такса, допълнителна
към билета за посещение в експозицията;
По-лесна комуникация – посещението на детския кът, както и
предоставянето на определени модули за ползване от училищата е
лесно за представяне пред медии и чрез други канали за комуникация;
Съобразено с възрастта и потребностите на децата – образователните детски кътове спомагат за изграждане на определени
умения у децата и косвено адресират ключови за общността и семействата проблеми. В резултат от методиката, която ползват, и
участието на специалисти в областта на детското развитие те
са съобразени с възможностите и интересите на деца в различни
възрастови групи, което при традиционните формати на музейните
образователни програми трябва да бъде извършвано от самите музейни специалисти.
Както всяка форма на работа, така и образователните кътове
за деца в музеите имат своите предимства и предизвикателства.
Сравнено с традиционните досегашни форми на музейни образователни програми, считаме, че те изискват ограничен във времето
експертен ресурс от страна на музея, имат голям финансов потенциал и съответно значими перспективи за подобряване финансовата ситуация в българските музеи.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В МУЗЕОЛОГИЯТА. ДОБРИ
ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ.
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА
АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ МУЗЕИ
д-р Илияна Борисова-Кацарова
За какво са предназначени музеите? Каква е целта на всичките усилия, вложени в събирането, опазването и представянето на предмети?
Дефинициите на понятието музей дават отговор на тези въпроси – различен в различните периоди, в които определенията са
били изработени.
С времето схващането за музея се променя. Различните дефиниции отразяват идеите за водещите функции и характеристики на
институцията в дадения момент.
Различни страни от музейната дейност доминират през различните периоди.
В първото определение на Международния съвет за музеи
(ICOM) от 1946 г. водеща роля е отредена на колекциите и тяхното
представяне пред публиката. Десет години по-късно музеят е схващан като „постоянна институция“ в „полза на обществото“ с цел
опазване, изучаване и представяне за нуждите на образованието и
естетическата наслада. Днес музеят се възприема като „нестопанска постоянна институция в служба на обществото и неговото
развитие, отворена за публика, която придобива, опазва, изучава,
предава (комуникира) и представя материалното и нематериално
наследство на човечеството и неговата среда за целите на обра1
зованието, науката и естетическата наслада .
Американската асоциация за музеи (ААМ) приема следното определение:
„Музеят е обществена или частна постоянна нестопанска организация или институция, основно образователна или естетическа
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по своята цел, с професионален персонал, която притежава и използва материални предмети, грижи се за тях и ги излага пред публика
2
според редовна програма.“
През втората половина на ХХ в. образователната мисия на музея излиза на преден план в Европа.
Налага се идеята, че основна цел на всички (свързани помежду
си) музейни дейности е да направят музейното знание и колекциите достъпни за публиката, за хора от всички възрасти и с всякакво образование, да ги направят съпричастни към знанието и културата, т. е. музеите трябва да служат на публиката и нейното
3
образование .
В общ план образование означава прилагане на практика на подходящи средства, които да осигурят обучение и развитие на човешките същества и техните умения. Музейното образование може
да се дефинира като система от ценности, схващания, познания и
практики, целящи да осигурят развитието на посетителите (пуб4
ликата).
Терминът образование е свързан със схващането за пробуждане, насочен към нарастващо любопитство, задаване на въпроси и
изграждането на способности за разсъждение. Особено неформалното образование цели развиване на сетивата и чувствата. То е
развитие, което предполага повече промени и трансформации от
„насила“ налагани концепции, на които хората са склонни да се противопоставят.
В по-специфичния музеен контекст образованието е свързано с
мобилизирането на знанията, произхождащи от музея, с идеята за
развитието и процъфтяването на индивидите особено посредством
интеграцията с такова познание, развитието на нова сетивност
и материализацията на нов опит (преживявания). „... Музейната педагогика налага на теорията и методологията да служат на подготовката, прилагането и оценката на образователните дейности
в музейна среда. Главната цел на тези дейности е посетителите
5
да придобият знания, умения и отношение (гледна точка)“. Такъв
процес на обучение е свързан с персоналния път, по който посетителите поемат към обекта на обучението.
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Според Elizabeth Caillet „аз те обучавам (уча)“ казва учителят,
„аз те водя към знанието“ („ I lead you to know“ ) казва музейният
6
медиатор.
Образованието в музея може да допълва и да подпомага националната образователна програма по различни начини. В тях откриваме и предимствата на музейното образование:
– провежда се в нетрадиционна (неформална) обстановка;
– осигуряват нетрадиционни начини за възприемане на материала от учебния план, базирани на изучаване на предмети, места и
дейности;
– надскача учебната програма, предлагайки холистичен учебен
опит;
– провокира алтернативни пътища за обучение, стимулирайки
сетивата, повишавайки любопитството и давайки воля на творческите способности;
– дава възможност за съвместна работа с училището в решаването на проблеми;
– дава възможност на тези, които намират обучението в клас
за трудно, да открият нови идеи и емоции по невербални пътища и
да демонстрира какво могат да постигнат;
– засилва самоуважението посредством постижения и успех;
– създава нови пътища за обучение на учители и разширява въз7
можностите за обучение на родителите и общността.
Музейното образование се базира на обучение посредством музейните предмети. Те могат да:
– вдъхновяват творческа работа;
– изострят визуалните възприятия;
– помагат да се развият умения;
– увеличават знанията и разбирането посредством директен
контакт;
– осигуряват алтернативни начини за работа;
– осигуряват (дават) чувство за лична значимост;
– мотивират ученето, включително у деца, при които традиционните методи постигат малък успех;
8
– повишават нивото на персонално участие и ангажираност.
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Информацията, която предметите носят е многостранна и
многопластова и в музея тя се разкрива пред публиката с помощта
на различни средства. За всеки предмет може да се научи:
1. какво представлява;
2. употреба – за какво, от кого, кога, къде;
3. производство – къде, как, от кого, кога;
4. материали – какви, защо точно тези, откъде са дошли;
5. историческа стойност;
6. социална стойност;
7. естетическа стойност;
8. цена – в миналото, в настоящето;
9. връзка с други предмети;
10. връзка с околната среда;
11. история на предмета – придобиване, консервация;
12. допълнителна информация – илюстрации, документи, рисун9
ки, фотографии.
Всеки музей изработва стратегия, по която ще разработи и
прилага образователните си програми. Образователната програма
се изгражда, като се търси отговор на следните въпроси:
1. За кого – различни групи публика по възраст, институция, образование, интереси, цели, изисквания.
2. С какви предмети (какви предмети/теми ще се използват)/
какви теми – колко, за кого, кои въпроси, заглавие, връзки.
3. Как (под каква форма) – дискусия, лекция, презентация, игри,
рисуване, драма, демонстрация, работни листа, досег с експонати,
практически занятия, документи.
4. С/без какво – хора (персонал), време, пари, спонсорство, материали, екипировка, пространство.
5. Кога – колко продължително – в рамките на учебен ден, в рамките на учебна година, в рамките на музеен ден (един ден в музея),
в рамките на музейна година.
6. Какво друго – статия, видео, учителски бележки, експозиция,
10
други публики. Създаването на образователна програма следва определени принципи:
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1. Започнете от познанията и житейския опит на избраната
публика.
2. Създайте (осигурете) възможности за диалог и дискусия, които ще помогнат на учащите да достигнат до нови идеи и да развият основателни доводи.
3. Предложете опит от първа ръка за сетивата и ума, включващ:
а. гледане;
b. описание;
c. допир;
d. движение;
e. рисуване;
f. игра.
4. Оставете учащия или друг посетител да открие своите
лични
представи за това какво преживява.
5. Оставете възможност и време за индивидуално проучване.
6. Планирайте всяко посещение с образователна цел внимателно, обръщайки внимание на учебната програма, годишния сезон, по
кое време от деня ще се състои.
7. Осигурете на групата време да се адаптира към новото учебно пространство в музея.
8. Създайте предварителна подготовка на програмата (напр.
предварително посещение или подготвителни курсове за учителите
от съответното училище, или писмена информация, или учебни материали, разпространени сред публиката) и условия за продължение
или следваща програма.
9. Оценявайте всяко посещение или организирана програма и
11
приемете възможни програми за следващия път.
В музеите се използват различни видове учебни (дидактични)
материали. Специално подготвените учебни помагала могат да се
използват както при пасивни, така и при активни образователни
рамки, със или без ръководство от страна на музеен педагог, за деца
и студенти от всички възрасти от детска градина през формално и
неформално образование на възрастни.
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Предлагаме няколко примера за материали за независима употреба:
1. работни листа;
2. учебни игри, отпечатани на големи постери;
3. игри с карти и зарчета;
4. театрални модели;
5. книги и каталози;
6. въпросници (викторини);
7. материали, свързани с изкуства и занаяти;
8. аудиовизулни устройства (СД плейъри, касетофони, видео и
камера (фотоапарат);
9. предмети и материали, които могат да се пипнат, да се помиришат, да се вкусят.
В допълнение музейният педагог може да използва в работата
си допълнителни средства, за да обясни и разшири знанията отвъд
музейните предмети:
– карти,
– диаграми,
– текстове,
– презентации,
– филми,
– реплики и копия,
– учебни комплекти (музей в куфар, подвижни учебни помагала с
12
различни материали и медии) и др.
При осъществяването на образователни програми могат да се
приложат различни методи:
– обиколка с екскурзовод и образователен диалог. При този случай се окуражава активното участие на децата, ангажирайки всичките им сетива и се мотивира самоизявата. Вместо да се обяснява
всичко, препоръчва се децата да бъдат оставени да изследват сами
и сами да откриват, описват и преживяват каквото виждат – да
откриват значения за себе си;
– аудио и аудиовизуални медии;
– образователни пространства;
– визуални и компютърни медии;
– дидактически/образователни експозиции;
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– практически ателиета (workshops);
– осезаеми експозиции и помощни средства – когато публиката
може да пипа подбрани предмети в контролирана среда;
– образователни игри;
– демонстрации;
– ролеви игри и музеен театър;
– възстановки на исторически събития (битки и др.);
– tableau vivant – членове на групата „възстановяват“ картини
и скулптури на хора и групи от хора, като може да носят реплики
на изобразените дрехи – добиват физически опит, пози, жестове,
мимика;
– учебни комплекти;
– дейности извън музея – екскурзии и посещения на неща, свързани с експозициите; „мобилен (подвижен) музей или „музеобус“; изложби или програми, изнесени от музея в отдалечени места, включително и употреба на учебни комплекти (музей в куфар); теренна
работа;
– запознаване с музейните дейности – комплектуване, изследване (изучаване), експозиция и пр.;
– поддържащи програми (изяви) – филми, театър, концерти, кур13
сове, конференции.
Подготовката на всяка образователна програма преминава през
няколко етапа:
– определяне на темата/заглавие;
– мисия;
– основна цел;
– подцели;
–задачи;
– целеви групи (публика);
– описание на програмата;
– етапи;
– време за реализация;
– място за реализация;
– екип и схема на управление на програмата;
–партньори и спонсори;
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– бюджет;
– разгласа и реклама;
– рискове и начини за преодоляването им;
– очаквани резултати;
14
– заключителна фаза – оценка след реализацията.
\Археологическите музеи и образованието
Археологията е наука, обвита в романтика, която традиционно
предизвиква вълнение и интерес сред обществото.
Археологическите музеи са мястото, където хората се срещат
с резултатите от работата на археолозите. Между миналото и
настоящето съществува пропаст и археолозите със своите усилия
трябва да прехвърлят мост между тях, макар и не винаги съвсем
15
успешно или окончателно (Ренфрю, Бан, р. 13) , да се опитат да запълнят бездната между „днес“ и „тогава“ с по-големи или по-малки
парченца познание.
Какво могат да дадат археологическите музеи на своята публика?
Непосредствен досег с миналото чрез материалните останки
от него; реконструкция на живота на отминали общества (най-често на фрагменти от него); забележителни произведения на древното изкуство; познание за развитието на дадена страна или регион
през минали епохи; познание за спецификата на науката археология;
познание за технологичното развитие на хората от различни епохи;
познание за религиозни вярвания и практики; познание за развитието на изкуствата; информация за опазването на археологическото
наследство (консервация и реставрация, законодателство, музейна
климатология).
Археологията, както всяка друга наука, се стреми към познание.
И това познание, освен в научните публикации, намира място в археологическите музеи. А археологическите музеи могат да предадат
това познание на своята публика освен посредством експозициите
си и с различни образователни програми, съпътстващи традиционната демонстрация на предмети в музейни зали и витрини.
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Примери за образователни програми:
След знаменитото откриване на „Неандерталския човек“ през
лятото на 1856 г. селото Неандертал в Германия става световно
олицетворение на човешката праистория, символизирайки жизнената връзка в нашата еволюционна верига. През октомври 1996
г. е открит нов музей на това ключово историческо място. Постоянната експозиция показва дългия път на човечеството от
неговия произход в Африка до наши дни. Това е една модерна експозиция, използваща освен автентичен археологически материал
и различни видове аудио-визуална техника и компютри за максимално разкриване на процесите от миналото. Едновременно с това са развити и редица образователни програми, представляващи
интерес за всички възрастови групи посетители. В т. нар. Ателие
„Каменна епоха“ на посетителите е предоставена възможност да
контактуват пряко с археологически находки и да се запознаят с
техниките за тяхната направа. Всеки участник може да изработи
някакъв предмет от праисторическата епоха, който да отнесе
със себе си. В цената за участие в такова ателие е включена и
цената на използваните материали. Предлагат се следните възможности:
– бижута, изработени от миди, охлюви и кожени ремъчета;
– изкуство на Каменната ера: изрязване (гравиране) на праисторически мотиви върху парчета плочи, рисуване на праисторически
мотиви с природни пигменти;
– шиене на торба от еленска кожа с костена игла и жили;
– изработване на малък глинен съд с неолитна декорация;
– стреляне с ловни оръжия - копия и лъкове и стрели. Този проект е много зависим от климата, така че се препоръчва да се избере и алтернатива.
Музеят в Неандертал предлага и други демонстрации, празнични проекти, например „рожден ден в каменната ера“, семинари през
16
почивните дни и др.
Augusta Raurica е римски град, намиращ се на 10 км източно от
Базел в Швейцария.
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Предлаганите образователни програми и атракции включват
обиколки с екскурзовод в няколко формата, различни ателиета, фестивал, зоологическа градина, участие в археологическите разкопки,
лекции, образователни курсове, аудио и аудиовизуални продукти, занимания в красна стая и др.
Ателиета:
Да направим заедно.
На децата се предоставят фрагментирани глинени съдове, открити при разкопки. Участниците трябва да ги съберат като открият точното място на всеки фрагмент. Тази дейност се извършва
под ръководството на музеен специалист. Участниците могат да
моделират глинени фигури по римски образец.
Участие в разкопки: „Който търси – намира“.
В контролирана среда (специално определен участък) под ръководството на музеен специалист децата (и не само деца, а всеки,
който пожелае) участват в разкопки, рисуват, фотографират. По
този начин научават откъде са се взели предметите в експозицията. Имат възможност да реконструират откритите съдове и други
предмети и да организират с тях изложба в музея.
Изпичане на римски хляб.
Участниците смилат зърно в голяма каменна мелница, след това омесват тестото и го оформят, после слагат хлябовете в пещ
с дърва. След изпичането всяко дете може да отнесе „римския“ си
хляб у дома.
Разработени са 12 учебни помагала за класна работа, достъпни
от сайта на Аугуста Раурика, посветени на различни страни от живота в древността – римска посуда, накити и облекло, производство
на хляб, домашните животни, за историята на Аугуста Раурика и др.
Те съдържат историческа част, богат илюстративен материал, индивидуални задачи, въпросници, забавни задачи (например да
17
проектираме собствена монета с нашето изображение) и пр.
Карнунтум (Carnuntum)
Карнунтум е римски град в Австрия, на ок. 35 км източно от
Виена, в непосредствена близост до днешното градче Петронел.
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Откритите по време на археологически разкопки архитектурни ценности са представени в Археологически парк „Карнунтум“. В последните десетилетия в парка се осъществяват голям брой образователни и развлекателни прояви.
Детски рожден ден в археологическия парк.
Децата са облечени в римски дрехи, очаква ги забавно пътешествие в света на римляните, интересни разкази за живота на
римляните; могат да опитат сръчността си в различни занаяти; за
рожденика е приготвен подарък-изненада.
Летен лагер Карнунтум.
Предназначен е за деца от 9 до 14 години с продължителност
ок. една седмица. Децата спят в легионерски палатки, готвят на
лагерни огньове по римски кулинарни рецепти. Осъществяват се
разнообразни програми: нощна екскурзия, нощен поход с факли, обиколка на археологическия парк, различни ателиета. Програмата се
ръководи от специалисти с педагогическа подготовка. Лагерите са
международни и дават възможност на деца от различни страни да
преодолеят езиковата бариера. Провеждат се на римския Амфитеатър, открит на мястото.
Обиколките с гид са съобразени с различни възрастови групи.
Друга програма е наречена „Младите римляни в Карнунтум“.
Предназначена е за деца от детска градина до втори клас, с продължителност 1 час и половина.
Облечени в римски туники, децата откриват ежедневния живот в
древността посредством вълнуващи дейности. Младите „римляни“ играят на римски игри, пишат на восъчни таблички, изработват гердани
от дървени мъниста, търсят скрити съкровища.
Програмата Приключение в Карнунтум е насочена към деца от
трети до осми клас с продължителност 2,5 – 3 часа.
По време на оживен тур децата се пренасят в градския живот в Карнунтум. Преминават през къщите и градските бани,
във великолепната реконструирана градска вила се запознават
със строителните техники, под прохладната колонада могат да
отдъхнат от многобройните дейности по време на обиколката
– обличането на римската тога, участието в различни игри, пи275
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сането върху восъчни таблички в учебни палатки, отсичане на
собствена монета.
В програмата Амфитеатърът оживява е включена обиколка на
Амфитеатъра. Предназначена е за деца от трети до шести клас.
След кратка обиколка екипът отговаря на въпроси за атракциите, които са се случвали в амфитеатъра и провеждат занимателни
упражнения като „римска строева подготовка“.
Деца от шести до десети клас имат възможност да участват
в археологически разкопки.
Учебната екскурзия „Експедиция Карнунтум“ е с продължителност ок. 6 часа.
Придружени от подготвен водач, потеглят по маршрута по Виа
Карнунтина – от с. Петронел до Хайдентор (запазената градска
порта), до Амфитеатъра при Петронел, до музея на открито (археологическият парк), както и до форта на помощните войски и накрая до Амфитеатъра при Бад Дойч-Алтенбург (където е музейната
сграда). Различни игри допълват екскурзията и разбира се почивки
за възстановяване.
Учебен проект „Да учим с римляните“ е предназначен за
деца след 4 клас. Участниците спят се в легионерски палатки.
Осигурени са две бани, малка обща стая с удобства за готвене, лагерен огън. Програмата включва:
1. викторина или обиколка;
2. археология на живо – по стъпките на римляните;
3. творческа програма – ателиета (работилници);
4. поход с факли по Via Carnuntina;
5. екскурзия в Национален парк Donau-Auen;
6. готвене по римски рецепти и/или барбекю на лагерния
огън Програмата в творческите ателиета е с продължителност 2-3 часа.
Използвайки римски модели, децата могат да изработват
различни изделия, които да отнесат у дома:
1. римски восъчни таблички – древна книга за упражнения;
2. мозайка по римски образци;
3. римски и келтски бижута.
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Всяка година през м. юни се провежда Римски фестивал, а през
18
м. август – гладиаторски игри.
Римски дворец във Фишборн, Англия
Забележителният археологически и музеен комплекс при Фишборн е един от най-големите музеи за антични мозайки в Европа.
Образователните модели, които се предлагат там, са прекрасен
пример за всеки археологически музей.
Ателие „Какво прави археологът? Как откриваме какво е да си
римлянин?“. Предназначено е за деца над 6 год. Децата извършват
разнообразни дейности като построяване на арка, писане върху восъчни таблички, кухненски домакински работи. Имат възможност
да пипнат оригинални артефакти от разкопките и избрани деца са
облечени в римски облекла по време на занятието. Обвързано е с
учебната програма.
Ателие „Келти и Римляни“ e предназначено за деца над 8 год.
Акцентът е поставен върху живота на келтите и римляните. Използват се оригинални артефакти и модели, предене, тъкане, игри,
конструкции. Децата са окуражавани да взимат решения дали предизвикателните дейности, които те извършват, са били извършвани
от келтите или римляните. Занятието има и елемент на ролева
игра, използвайки репликата на римска кухня, като подбрани деца
са облечени в римски или келтски дрехи. Провеждат се и дискусии и
демонстрации. Обвързано е с учебната програма.
Програма Домашният живот 1. Предназначена е за по-горен
курс, подходяща за изучаващи латински език и римска култура. Представят се идеите, свързани с храната и нейното приготвяне и консумация, както и начинът на живот на обитателите на двореца.
Учениците усвояват начините за археологическа интерпретация и
държат артефакти като съдове от глина или камък. След като работят в малки екипи, споделят откритията си с цялата група. След
занятието някои се обличат в римски дрехи и участват в ролева
игра (пиеса) в реконструираната кухня. Програмата е обвързана с
учебния план.
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Програма Домашният живот 2. Представена е отново римската цивилизация, но това занятие включва обсъждане на живота на
хората, които са обитавали двореца и близката околност. Също
включва манипулации с артефакти, анализи и интерпретации. Това
е последвано от презентации на открития, костюми и ролева игра.
Могат да се добавят специални изисквания от учители.
Програма Строителни технологии. На участниците се предоставят подбрани строителни материали. Работи се в малки групи и
се дискутира природата на материалите, методите за производство и как и къде може да са били използвани в конструкцията на
двореца. Коментират се археологически методи, изпробват се експериментални методи; представя се графичен разрез на сградата в
допълнение към дискусията.
Програма Класическата цивилизация, древна история и археология включва обсъждане и дискусия. Представена в три отделни части, тази програма стимулира участниците да формулират, дискутират и оценят идеите, свързани със завладяването на Британия и
изграждането на сградата на двореца. Учениците (или студентите)
отбелязват пораженията върху мозайките и коментират възможните причини за тях. В някои случаи учителите могат да организират
посещения до близкото пристанище в Чичестър, за да се запознаят
с околния пейзаж.
Програма Военни работи включва проучване на римската инвазия
в Британия и военния живот. След общо въвеждане в мястото и околността участниците работят на малки групи по отделни проблеми,
идентифицирайки и оценявайки подбрани материали. Групите са окуражавани да представят заключенията си пред целия клас. Използват
се реплики на предпазно и нападателно въоръжение за демонстрация
на ефективността на римския легион като част от бойната мощ.
Запознаване с археологически методи за разкопаване, документиране, интерпретация.
В Ателие „От зърното до хляба“ децата проследяват цикъла от
засаждането на зърното, стриването му в ръчна мелница, изпичането на хляба и опитването му. Децата могат да отнесат със себе
си засаденото зърно и омесен хляб, готов за изпичане.
278

Съвременни тенденции в музеологията...

В Ателие „От вълната до платното – как правим дрехи?“ децата пробват различни дейности като предене на вълна, правене на
кече (плъст), тъкане, обличане на готови дрехи.
Мозайките в двореца, техните цветове и симетрия са вдъхновение за децата да създадат свои прости мозайки в ателието
Десени и картини.
В програмата Игри от миналото участниците научават как са
се забавлявали хората в миналото. Играят се стратегически игри,
дама, зарчета, игри с пулчета, ребуси, ашици, надбягвания. Децата
могат да изработят собствени пулчета или зарчета за игра на дъс19
ка, когато решат какви ще са правилата.
В България
В България тематичното разнообразие на музеите не е малко.
В повече от 320 музея се съхраняват и представят колекции за изкуство, етнография, история, природа, техника и технологии, различни
специфични за дадено място страни от живота, многобройни къщимузеи. Музеите с археологическа експозиция са ок. 87, от тях само
20
12 археологически и ок. 15 археологически музеи in situ. Тези числа
показват, че археологията и археологическите колекции са твърде
популярни и атрактивни. Потенциалът на тези музеи в сферата на
образованието обаче все още не е развит и използван напълно.
Опитът на античния керамичен център при Павликени в
това отношение е показателен. В реконструираните на място
грънчарски работилници е бил демонстриран целият технологичен
процес на изработката на римските керамични изделия. Работилниците са се развили като училище за млади специалисти. Студенти от Съюза за научни и практически проучвания на древна керамика към Великотърновския университет активно са участвали
в разкопките. През лятото им е давана възможност да приложат
теоретичните си знания на практика. Идеята за изучаване, опазване и представяне на работилниците е била свързана с идеята за
опазване на природната среда. Всяка година мястото е привличало
21
хиляди туристи от България и чужбина . По данни в периодичния
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печат наскоро са отпуснати финансови средства, с които да се
възстанови комплексът и извършваните там дейности.
Археологически музей, гр. Варна – Учебен музей.
Варненският учебен музей е открит през 1986 г. Намира се в
приземния етаж на сградата на Археологическия музей. Целта му
е да направи музейната експозиция достъпна и по-привлекателна
за децата, да обогати техните представи за живота, да развие
тяхното въображение чрез активно опознаване на миналото. В
учебния музей особено място заема прекият досег на учениците с
музейните експонати и участието им в изработването на сечива
и съдове.
В тематичен план експозицията разглежда живота на хората
през праисторическата епоха и бита на славяните и прабългарите. Показани са три типа жилища (праисторическо, славянска полуземлянка и прабългарска юрта), сечива от различни епохи (юмручни
клинове, каменни брадви, лък, стрели, копия, железарски инструменти). Направена е възстановка на вертикален тъкачен стан, изградена е площадка за мелене на зърно, ръчно грънчарско колело и др.
Всички предмети са копия на оригинали и могат да се ползват.
В подготвените беседи и занимания на историческа тематика
се включва цялата експозиция на Археологическия музей. Те са на
няколко нива, съобразени с възрастовите особености на учениците, и съчетават елементи на игра със сериозна учебна информация. Музейните занятия включват конкретни задачи – търсене на
определени експонати и тяхното изследване, довършване рисунката на предмет от експозицията и др. За някои задачи са разработени специални работни листа за самостоятелна работа (например „Тайните на Варненския халколитен некропол“).
В учебния музей работят един уредник с педагогически опит и
един организатор на демонстрациите. Занятията са подходящи за
деца от 6 до 8 години и от 8 до 13 години.
Теми на занятията:
„Аз посещавам музей“
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Посещение в няколко музейни зали. Разговор с децата и насочване на вниманието им към определени експонати. Рисунки на предмети от експозицията.
„Варненските музеи“
Филм за музеите във Варна. Музейни знаци и плакати.
„Животът на хората през праисторическата епоха“
Материали от експозицията (възстановка на праисторическо
жилище, сечива). Филмов материал и диапозитиви. Демонстрации
(добиване на огън чрез първобитна техника, пробиване на отвор с
костено сечиво и др.).
„Праисторическа идолна пластика“
Филм „Богове от глина“. Посещение в зали „Праистория“. Работен лист „Видове идоли“.
„Глината и човекът“
Филм „Древни грънчарски техники“. Работа с ръчно грънчарско
колело.
„Форми и украса на керамиката от халколитната епоха“
Филм „Керамиката от древността“. Посещение в зали „Праистория“. Работен лист „Видове керамична украса през халколитната
епоха“.
„Варненският некропол“
Десетминутен филм „Ще бъде ли написана историята на света
отново“. Посещение в експозиционната зала с некропола. Работен
лист „Тайните на Варненския халколитен некропол“.
„Гръцката вазопис“
Гръцка рисувана керамика от Археологическия музей. Работен
лист „Форми, украса, стилове“. Теми и сюжети в гръцката вазопис.
„Как са живели славяните и прабългарите“
Експозиционни обекти – възстановки на юрти и славянска полуземлянка. Разказ за живота на славяни и прабългари. Демонстрации
– изработка на глинен съд и мелене на зърно с хромел.
„Оръжието, облеклото и накитите на старите българи“
Експозиционни материали – средновековно оръжие, накити.
Цветни фотоси. Работен лист „Накити и оръжие през средновеков22
ната епоха“
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Освен образователните програми, практическите ателиета и
пр., свързани пряко с процеса на обучението, с голяма популярност
се ползват и различните атракционни прояви – гладиаторски игри,
надбягвания с колесници, фестивали и др., които притежават белези на исторически реконструкции на различни страни от живота в
древността. В последните години и България не остава встрани от
тези тенденции. Няколко са местата, които успешно представят
исторически реконструкции, и тук ще представя два от тези примери, пряко свързани с археологически обекти.
Шуменската крепост
През 2004 г. в комплекса Шуменска крепост е уредена неголяма, но ефектна и удобна за посетителите експозиция, в която
е проследен животът на твърдината от най-ранните и епохи до
годините на рицарското присъствие и погиването на крепостта.
Стъпвайки на историческите сведения за драматичните събития
от 1444 г., по идея на шуменския клуб на НД „Традиция“ през 2004
г. се организира най-голямата в България масова историческа възстановка – „Доблест и слава“. Още от първото си издание тя е
с чуждестранно участие, като вече се провежда традиционно на
всеки две години. Възстановката се разиграва пред укрепленията
на Шуменската крепост и вътре в нея и отразява реални исторически събития – обсадата и превземането на Шуменската крепост
от войските на полско-унгарския крал Владислав ІІI Ягело и трансилванския воевода Януш Хуняди. В три действия се пресъздават
схватката между постовете на рицарския лагер и османския отряд,
охраняващ крепостта; срещата на предводителите на воюващите
армии за преговори и техния неуспех; атака на турската кавалерия;
първи щурм срещу стените и главния вход на крепостта, последван от още два; разбиване на портата и нахлуване на християните
вътре; битка в самата крепост; след преодоляване на съпротивата турският отряд е притиснат в цитаделата, тя е подпалена и
крепостта пада. В трите издания на възстановката от българска
страна са участвали клубовете на НД „Традиция“ от цялата страна,
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младежи от Демонстрационна група „Ънгъл“ – гр. Варна, Демонстрационна група „Чигот“ – гр. Варна и Комитет „Родолюбие“ – гр.
Пловдив. Чуждестранното участие включва граждански клубове с
военноисторическа насоченост от воювалите тогава държави: Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Хърватска, Германия, Литва, Украйна,
Румъния и Турция. Общият брой на участниците надминава двеста
души, а публиката достига до 10 000 за всяка възстановка. В тези
дни Шуменската крепост оживява. Театрализираните събитията
от трагичната 1444 г. привличат все повече зрители, за да ги пре23
несат далеч назад във времето.
Нове
От 2008 г. край Свищов, на територията на античния град Нове,
се провежда Фестивал на Античното наследство „Орел на Дунава“.
Създаден е с цел съхраняване на историческата памет и опазване на
античната култура. В него досега са участвали групи за исторически възстановки (реенактмънт), както от нашата страна, така и от
Европа – от Италия, Германия, Чешката република и Словакия, Русия,
Румъния, Полша. Програмата на фестивала включва:
– международна историческа конференция с участие на професори от различни европейски страни;
– триумфални маршове под светлините на факли;
– сражения на римските легиони с вражески племена;
– много възстановки на церемонии и религиозни процесии от
античните времена;
– гладиаторски битки;
– автентични тракийски танци и ритуали;
– демонстрации на римска артилерия;
– достиженията на античната наука;
– изложби на антики и непоказвани артефакти;
–кулинарни възстановки и изложби;
– римски пазар;
– театрални сцени от римски и гръцки автори;
24
– оперно представление под открито небе.
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Освен споменатите примери все повече музеи в България започват да разработват образователни и развлекателни програми. Много
от съществуващите прояви могат да се разширят и обогатят, разгръщайки целия потенциал на съответния музей. Например, Регионалният исторически музей в Стара Загора предлага редица ателиета,
възстановки, филми и др. прояви, предназначени за различни възрас25
тови групи, свързани с различни теми от експозицията на музея.
Те могат да се обогатят като се използва потенциалът на Музеят
на неолитните жилища, който е музеен обект към Регионалния исторически музей. Музеят на неолитните жилища може да предложи
на посетителите ателиета, в които да се изработват предмети по
образци от праисторическото изкуство – керамични съдове, глинени
фигурки, накити и пр. Материалите за такива ателиета (глина и бои
за рисуване) могат да се осигуряват от музея срещу символично заплащане. Изработените предмети могат да остават за посетителите, а могат да бъдат използвани и за временни изложби и конкурси
в музея.
26
Музеят на мозайките в Девня може да предлага на децата и
учениците да изработят сами мозайки по образец на представените
в музея паметници. Това би се улеснило от съществуващата в музея
информация за технологията на римското мозаично изкуство, както и
от наличието на ателие за реставрация и консервация.
Музеят във Велики Преслав притежава чудесни възможности за
организиране на ателиета, в които учениците могат да създават
образци на преславска рисувана керамика.
Както се вижда от приложените примери, археологическите музеи и музейни комплекси в България разполагат с огромен потенциал
за развитието на образователни и развлекателни програми. Те ще допринесат не само за повишаването на познанието за миналото, но и
за престижа на страната ни като желана туристическа дестинация.
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