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                                          ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

 

 Отбелязване на 140 години Априлско въстание. 

 Цялостна инвентаризация на движимите културни ценности. 

 Дигитализация на фонда. 

 Модернизиране на материалната база – фондохранилища, кабинети, 

техника. 

 

 

1. Събирателска и фондова дейност:  

 

 получено дарение на вещи, ръкописи, снимки, книги, лична и служебна 

кореспонденция на проф. Иван Батаклиев; 

 получено дарение на документи, ръкописи, лична и служебна кореспонденция   на 

Константин Муравиев, министър - председател на България в периода 2-9 септември 

1944 г.; 

 постъпили дарения на книги, снимки, документи и предмети от граждани, организации и 

фирми в отделите  „Етнография“, „Нова история“ и „Най-нова история“ – общо 1040 

единици. Част от тях са преминали през процес на идентификация, други продължават да 

се обработват; 

 извършени откупки на предмети от Първата световна война; 

 попълване на библиотечния фонд на специализираната библиотека на музея чрез 

закупуване, дарения или книгообмен - 545 книги и 12 периодични издания; 

 извършена идентификация на находки от археологически проучвания, на дарения,    

откупки и присъдени в полза на държавата предмети. През 2016 година са работили 16 

комисии по идентификация. От тях са приключили работа 12 комисии, както следва: 

 а/ за идентификация на археологически предмети – 4 комисии. 

 б/ за идентификация на етнографски предмети – 3 комисии. 

    в/ за идентификация на документи, снимки, предмети от нова история и най-нова 

история  – 5 комисии. 

Комисиите, приключили работа през годината, са съставили 1145 експертни заключения. 

Четири комисии продължават работата си по идентификация и през 2017 г.;  

 инвентиране на всички движими културни ценности и вещи, идентифицирани през 

годината; 

 водене на регистър на движимите културни ценности съгласно Наредба № Н-3 за реда за 

извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности. В 

регистъра е въведена информация за 912 културни ценности; 

 дигитализиране на 1620 движими културни ценности от основния фонд на отделите 

„Археология“, „Етнография“, „Нова история” и „Най-нова история”; 

 извършвани ежемесечни проверки за състоянието на експозициите в обектите на музея. 

 реставрирани и консервирани от външен изпълнител  16 движими културни ценности 

/оръжие/ от основния фонд на музея; 



 извършване на цялостна инвентаризация на движимите културни ценности, които се 

съхраняват във фондовете на РИМ-Пазарджик. Продължава и през 2017 г.; 

 извършена инвентаризация на библиотечния книжен фонд; 

 приемане по график на материали за научния архив; 
 обработка и дешифриране на събран теренен материал от етнографски експедиции; 

 изготвяне на съдебно-археологически експертизи. 

 

2. Експозиционна дейност: 

а/ актуализиране, изработване и поставяне на двуезични анотации (на български и английски 

език) в постоянните експозиции на обектите на РИМ-Пазарджик; 

б/ актуализиране на всички беседи за постоянните експозиция в обектите на РИМ-Пазарджик; 

   

в/ РИМ - Пазарджик участва през годината в организирането и представянето на 16 изложби:  

 

* Централна сграда: 
 

1. „Графични инсталации“, гостува художникът Марин Маринов            17 февруари – 2 март  

2.„Светини”,  сборна изложба, по случай 140 години от Априлското въстание, с участието на 

ИМ-Клисура, Дирекция на музеите-Копривщица, ИМ-Стрелча, ИМ-Панагюрище, ИМ-Батак, 

ИМ-Брацигово, ИМ-Перущица и ХГ „Ст. Доспевски“ – Пазарджик          22 март - 22 април                                                                                     

3. „Крехка толерантност”, гостува НИМ                                                  24 март – 22 април  

4. „140 години от рождението на арх. Пенчо Койчев“, сборна изложба     11 май – 5 юни  

5. „Равногорското съкровище”, от фонда на музея                                      25 май – 10 юни  

 

* Етнографска експозиция: 
 

6. „Оригинална традиционна мартеничка”, сборна  изложба на ученици     24-26 февруари  

7. „Етнография на Ихтиманския край”,  гостува ИМ - Ихтиман                   27 април-27 май   

8.„Лято с музея“, изложба на предмети, изработени от деца, взели участие в едноименната 

ежегодна програма на РИМ-Пазарджик                                                                        5-22 юли  

 

* Къща музей „Константин Величков”: 
 

9. „Писателите като хлапета”, Национален литературен музей - София  

и „И ние бяхме деца”, Общински исторически музей - Попово                  18 април -31 май 

 

* Гостуване на музея извън Пазарджик в самостоятелни или сборни изложби с 

други музеи и институции: 
 

10. „Градът на птиците”, постерна изложба за селищна могила Юнаците, експонирана в 

читалище „Х. Н. Йованович”, с. Юнаците, община Пазарджик, цялата година.                                  

11. „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, 

библиотеки и частни колекции”, в РИМ - Пловдив          6 септември 2015 – 6 март 2016  

12. „Българска археология  2015”, в НАИМ - БАН                             14 февруари - 31 март  

13. „Димитър Гюдженов /1891-1979/“, в ХГ Ст.Загора                                15април -31 май  

14. „Огледало на времето. Женската красота през вековете“, в НАИМ-БАН -  12 май - 25 

септември   

15. „Старинният квартал „Вароша” – вечната любов в сърцето на града”, в РИМ-Ловеч-   

2-30 септември  



16. „25 години Общински комитет „В. Левски“- Пазарджик“, в Община Пазарджик – 28 

октомври  

През годината за посетители работиха всички постоянни експозиции на музея: 

1. Лапидариум – централна сграда на музея, пл. „К.Величков“№15. 

2. „Археология“- зала „Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“№15. 

3.„Османско владичество и националноосвободителни борби (XV-XVIII век)“ - зала 

„Археология“, централна сграда на музея, пл. „К. Величков“№15. 

4. „Възраждане и националноосвободителни борби на българския народ (XV-XIX век)“ – зала 

„Възраждане“, централна сграда на музея, пл. „К.Величков“№15. 

5. „Пазарджик от Освобождението до средата на XX век“- зала „Нова история“, централна 

сграда на музея, пл. „К.Величков“№15. 

6. Етнографска експозиция, ул. „Отец Паисий“ №8.    

7. Къща музей „К. Величков“, ул. „Теодор Траянов“ №6, 

както и други изложбени зали и обекти: 

8. „Средновековната крепост Цепина” – изложба с културни ценности от фонда на РИМ-

Пазарджик, експонирана за петгодишен период в две зали на Туристическо-информационен 

център „Цепина“, до с. Дорково, община Ракитово.    

9. Археологически обект „Селищна могила Юнаците“, до с. Юнаците, община Пазарджик.  

 

     ПОСЕТИТЕЛИ за 2016 г. - 30 670 души. Увеличение спрямо 2015 г. с 35.34%. 
 

Посетителите са разпределени по възрастови групи, както следва: 

 

а/ деца до 7 г. -   1272 души; 

б/ ученици    -     8021 души; 

в/ студенти -       2303 души;  

г/ възрастни –  18 261 души; 

д/ чужденци –       680 души; 

ж/ пенсионери –    133 души. 

 

С платен вход:    23 049 души 

С безплатен вход: 7 621 души 

 

Изнесени общо 382 беседи във всички посочени по-горе изложбени зали и обекти на музея.  

    

г/ Други прояви на музея и в музея: 

 

 участие с празнично слово в честване на Освобождението на Пазарджик по покана 

на дружество „Русофили“ - Пазарджик. Представяне на словото за Освобождението 

на града на сайта на Национално движение „Русофили“, 14 януари; 

 представяне на Годишник на РИМ-Пазарджик - том VI  и сборник с доклади от 

Втората национална конференция „Град и памет”, 11 март; 

 представяне на книгата на Данаил Кацев - Бурски „ Истината по предателството на 

Васил Левски“, както и сцена от постановката „Великденско вино“, участие на 

ученици от Механотехникум – Пазарджик, зала „Археология“, 19 април; 

 представяне на книгата „140 години от рождението на арх. Пенчо Койчев“, 11 май;  

 „Величкови дни“, 18-20 май; 

 Нощ на музеите, 21 май; 



 дефиле със стари градски костюми и носии от фонда на музея  в рамките на 

Фестивала на изкуствата „Арт идея - арт алея”, 28 май; 

 „Лято с музея” - занимания с деца по специална програма в Централната сграда, 

етнографската експозиция и къща музей „К. Величков”, 22 юни – 22 юли; 

 проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” 

съгласно договор с фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци 

/юни - юли/; 

 проведени археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” 

съгласно договор с Министерство на културата за финансиране на обекта /юли /; 

 концерт на група „Остава“, Лапидариум, 2 септември;  

 участие на музея в Европейски дни на наследството`2016 – безплатен вход за 

посетителите на РИМ-Пазарджик в посочените четири дни , 15-18 септември; 

 честване на Деня на народните будители, Дружество на пазарджишките писатели, 

зала „Археология“, 1 ноември; 

 сватбени ритуали, проведени в Етнографската експозиция - през цялата година. 

 

3. Научно-изследователската дейност: 
 

 организирана и проведена Трета национална научна конференция „Град и памет” 

(Априлското въстание през призмата на паметта) съвместно с Община Пазарджик и 

Институт за исторически изследвания при БАН, 6 и 7 октомври в град Пазарджик; 

 издадена книгата „Април 1876. Пазарджишка летопис“. Автор Пенка Николова; 

 проведени археологически проучвания с участието на археолози от музея на обект 

„Селищна могила Юнаците”, участие на археолози от музея в теренни издирвания на 

археологически обекти в м. „Срещу баира“, с. Огняново, м. „Малък Кутел“, с. Хаджиево, в 

находище „Конаговски чал“ в землището на с. Дебращица, както и в землището на с. 

Ветрен дол. При археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците“ 

през 2016 г. е открита изключително ценна находка, определена от научния 

ръководител на проучванията като най-старото обработено злато, известно на науката 

досега; 

 проучване на занаята тъкане „на кори” (един от отмиращите занаяти, което прави 

откриването на информатори по темата трудно), който през 2014 г. е обявен за един от 

шедьоврите на българското нематериално културно наследство. Проучването е проведено в 

ЕАК „Златоград”; 

 

Участие на служители от РИМ-Пазарджик в Международни и Национални научни 

конференции, срещи, кръгли маси, годишнини, практически семинари, откриване на изложби, 

представяне на книги, както следва:  

 Научна конференция „Карнавалите в маскарада”, организирана от РИМ-Перник в 

рамките на XXV международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2016“, 

Перник, 29 – 31 януари; 

 юбилейно честване на арх. Пенчо Койчев, организирано от ИИИзк към БАН, ВСУ 

„Л. Каравелов”, САБ, Камара на архитектите в България – РК София-град, 

включващо научна конференция, откриване на изложба и представяне на книга, 

Централен дом на архитекта, София, 23 март; 

 Втора национална среща на галериите, Сливен, 4-5 април; 

 Националната конференция „Музеи и общини“, Попово, 7-8 април; 

 Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на 

българския народ”,  посветена на 140 години от Априлското въстание, Панагюрище, 

14-15 април; 

 обучение на тема: „Разширяване на достъпа до културното наследство. Осигуряване 

на интелектуална и физическа достъпност за посетители с допълнителни 

(специфични) потребности“, Регионален археологически музей - Пловдив, 20-22 

април; 

 Кръгла маса, посветена на лейди Странгфорд, с. Радилово,община Пещера, 22 април; 



 Кръгла маса на тема „Да припомним героизма от Април 1876 година“, посветена на 

140 г. от Априлското въстание, Клисура, 25 април;  

 Кръгла маса „Априлското въстание и ние“, посветена на 140 г. от Априлското 

въстание, Брацигово, 27 април;  

 Кръгла маса на тема „Априлска епопея - Батак. Размисли 140 години по-късно”, 

посветена на 140 г. от Априлското въстание, Батак, 14-15 май;  

 Първи национален панаир на музейната книга, ЕМО „Етър“, гр. Габрово, 10-12 юни. 

РИМ-Пазарджик спечели награда за „Най–старо печатно издание“; 

 Четвърта среща на кръг „С децата”, Национален политехничeски музей – София, 24-

26 юни; 

 ХII Международна научна конференция „Народните занаяти - минало, настояще, 

бъдеще”, Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово, 2 септември; 

 Национална работна среща - семинар „Добри практики. Ролята на музеите за 

управление, опазване и социализация на недвижимото културно наследство”,  

Хисаря, 19-21септември; 

 Трета национална научна конференция „Град и памет“, Пазарджик, 6-7 октомври; 

 честване по повод 25 години Общински комитет „В. Левски“- Пазарджик, 28 

октомври; 

 Международен „Панаир на музейните изложби“, РИМ - Русе, 3-5 ноември; 

 представяне на книгата „Април 1876. Пазарджишка летопис“, автор Пенка Николова, 

в СУ „Ал. Иванов-Чапай“, гр. Белово, 18 ноември; 

 Международна конференция „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред“, 

София, 28-29 ноември. 

 

Публикувани книги и статии или предадени за публикуване в различни специализирани 

издания и медии през 2016 г., както следва: Годишник на РИМ-Пазарджик, том седми, „Град и 

памет” - сборник с доклади от Третата национална научна конференция, проведена в 

Пазарджик, юни 2016 г., „Известия на Исторически музей-Батак“, том ІV/2016 г., сп. 

„Адвокатски преглед”, сборник „Старинният квартал „Вароша – вечната любов в сърцето на 

градовете”, Ловеч, АОР София, в. „Знаме”, Па медия и др.  

 

Служители на Регионален исторически музей-Пазарджик с книги и статии, публикувани 

през 2016 г. или предоставени за предстоящо публикуване в различни издания: 
 

Валентина Псалтова, статия „70 години от Референдума и обявяване на България за 

Народна Република. Плакати и карикатури  от фонда на Регионален исторически музей – 

Пазарджик” за Годишник на РИМ-Пазарджик, том VІІ; 

Иванка Кибритова, статия „Венедикт Бобчевски – живот, отдаден на музиката” за 

Годишник на РИМ-Пазарджик, том VІІ;  

Мария Йорданова,  научно съобщение: „Нетрадиционни персонажи в маскарадните игри 

в с. Главиница и с.Виноградец, Пазарджишко” за сборника от Научната конференция 

„Карнавалите в маскарада“ в рамките на XXV Международен фестивал на маскарадните 

игри „Сурва 2016”, Перник; 

Мария Йорданова, статия „Майстор Николай Чолаков и неговите тъкани „на кори” 

колани” за сборника от ХII Международна научна конференция „Народните занаяти - 

минало, настояще, бъдеще”, ЕМО „Етър” – Габрово; 

Пенка Николова, книгата „Април 1876. Пазарджишка летопис“, издание на РИМ-

Пазарджик;  

Пенка Николова, научно съобщение „Светините пътуват...“ в „Известия на   Исторически 

музей - Батак“, том ІV/2016 г.; 

Пенка Николова, научно съобщение „Две мнения на съвременници за въстанието“ за 

сборника от Националната научна конференция „Априлското въстание 1876 година в 

съдбата на българския народ”, проведена в Панагюрище и посветена на 140 години от 

Априлското въстание;  

Пенка Николова, разработен раздел (статия, подбор на илюстрации, слово) за М. Сутич, 

публикуван в книгата „Духът на Хвърковатата чета“ на д-р Р. Раднева;  



Пенка Николова, Отзив  „Дело родолюбиво и отговорно“ с повторна корекция на книгата 

„Истории от древни времена“ (за Баткунския манастир), с автор Б. Спасова. В книгата, 

излязла от печат през 2016 г., е публикувана част от отзива; 

Румяна Кацарова, статия „Четири знакови сгради – паметници на културата в кв. Вароша 

на Пазарджик”, за сборника  „Старинният квартал „Вароша“ – вечната любов в сърцето на 

градовете” на РИМ – Ловеч; Сборникът е отпечатан и представен в Ловеч; 

Румяна Кацарова, статия „За сградата на Старата поща в Пазарджик и нейната съдба” за 

Годишник на РИМ-Пазарджик, том VІІ;  

Румяна Кацарова, статия съвм. с Петя Стойнова от ХГ „Ст. Доспевски” - „Април`1876. 

Сто години по-късно (честването в Пазарджик)“  за сборника от Третата национална научна 

конференция „Град и памет” (Априлското въстание през призмата на паметта);   

Румяна Кацарова статия „Един „български” чех в Пазарджик – Хинек Майер (1852-

1930)“. Публикувана в бр. 12/2015 на сп. „Адвокатски преглед” (излязло в началото на 

2016-а). 

 

4. Рекламна дейност: 
 

 изработване на нов сайт на РИМ-Пазарджик; 

 периодично публикуване на информация в сайта на музея и във фейсбук за престоящи 

събития и изложби, както и други актуални съобщения и новини, отбелязване на 

национални и международни празници; 

 отпечатани 800 броя рекламни книжки „100 години Исторически музей-Пазарджик”; 

 изработване на QR code на РИМ – Пазарджик; 

 включване в Audio guide app izi.TRAVEL  - аудиогид, приложение за смартфони, което 

свързва градове, музеи и техните истории с туристи, които искат да изследват света по нов, 

иновативен начин: чрез глобална, отворена и безплатна платформа. Към момента в 

приложението са качени текстове и снимки на обектите и експозициите на РИМ – 

Пазарджик, изработени са аудио записи на български /на Централната сграда на РИМ - 

Пазарджик, Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков“/ и на английски език 

/на Централната сграда на РИМ – Пазарджик/. В процес е осъществяване на запис на 

английски език на Етнографската експозиция и къща музей „К. Величков“, както и качване 

на снимки, изработване и качване на аудио записи на определени експонати от 

експозициите на РИМ – Пазарджик; 

 изработка на рекламни видеоклипове за популяризиране на изложбата „Светини“; 

 изработване от реставратора на музея на керамични предмети с търговско предназначение, 

картички - магнити с изображения на обекти на музея и културни ценности, Новогодишни 

картички, торбички и други рекламни материали; 

 информация за институцията може да се види в телевизии, печатни издания радиа, 

специализирани сайтове като: БНТ, Нова телевизия, Канал 3, в. „Труд”, в. „24 часа”, в. 

„Стандарт“, в. „Монитор“, в. „Знаме”, в. „Марица“, в. „Пазарджишка Марица”, „Пз-инфо”, 

„Виделина”, „Па медия”, „Па-1”, „Пз днес“, Радио „Фокус”, Агенция „Фокус”, „Фокус 

нюз“, „Арена медия“, сп. „Черга“, сп. „Осем“, „Каталог БГ”, Reuters, National geographic.bg, 

Actualno.com, Asenovgrad.net, Berbim.info, Big5.bg, Blitz.bg, Bnr.bg, Bradva.bg, 

Bulgaria.utre.bg, Bulgariasega.com, Dariknews.bg, Dnevnik.bg, Economic.bg, Factor-news.net, 

Haskovo.net, Klassa.bg, Kmeta.bg, Nauka.offnews.bg, Novini.bg, Offnews.bg, Parvomai.net, 

Petel.bg, Pik.bg, Plovdivmedia.com, Politika.net, Rodnoto.bg, Sinoptik.bg, Trafficnews.bg, 

Uspelite.bg, Velikabulgaria.eu, Vesti.bg,  Zaneq.info, карта на Пазарджик и др.;   
 дадени интервюта от служители на музея в централни и местни медии, в специализирани 

сайтове и печатни издания, както и публикувани рецензии за музейни издания: BTV Aktion 

за предаването „Дивата муха“, Телевизия „СКАТ“, „Телекабел”, БНР - програми 

„Хоризонт” и „Христо Ботев”,  Радио „Фокус”, Агенция „Фокус”, в. „Знаме”, в. 

„Пазарджишка Марица”, „Известия на държавните архиви“, том 108/2014 (2016 г.) и др.; 

 представена работата и постиженията на музея при провеждане на срещи с представители 

на Министерство на културата, Областна и Общинска администрации - Пазарджик, при 

посещение на различни форуми в цялата страна, при гостуване в училища, музеи, галерии, 

асоциации, клубове и други институции. 



      

5. Финансиране и бюджет: 
 

Бюджет за 2016 г. – 453 637 лв. 

  

Финансовите средства са получени от Министерство на финансите, Министерство на културата, 

Община Пазарджик, дарения, собствени приходи от продажби на входни билети, сувенири, 

рекламни материали и книги. 

 

6. Проектна дейност: 
 

- ПРОЕКТ по приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие, 

Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; схема 1.1.3. „Подкрепа за създаване и 

промотиране на иновативни културни събития. 

Наименование на проекта: „Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик” 
Стойност на проекта: 416 337 лв. 

Бенефициент: Община Пазарджик.  

Основни участници: Регионален исторически музей-Пазарджик, ХГ „Ст. Доспевски“, 

Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, Младежки дом, АНПТ „Пазарджик“. 

Петото издание на фестивала бе проведено в периода 28 май - 3 юни 2016 г. и музеят 

взе участие с демонстрация на носии и стари градски костюми. 

 

- ПРОЕКТ за съвместна работа между Регионален исторически музей-Пазарджик и 

Фондация „Балканско наследство” за осигуряване на доброволци от цял свят за участие в 

археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците”. 
През 2016 година в археологическите проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” 

взеха участие 4 доброволци от САЩ, Канада и Китай. 

 

- БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Министерство на културата за финансиране на теренни 

археологически проучвания и теренна консервация. 
Обща стойност на договора за финансиране на теренни археологически проучвания на 

обект „Селищна могила Юнаците”: 8 000 лв. 

Бенефициент - Регионален исторически музей-Пазарджик.  

Теренните археологически проучвания на обект „Селищна могила Юнаците” са 

проведени в периода 8 – 27 юли 2016 г.  

 

7. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност: 

 
а/ Централна сграда на музея: 

 

 рецитал на ученици от ОУ „Хр. Смирненски“ - Пазарджик  в памет на Васил Левски, 19 

февруари; 

 презентация на ученици от ОУ„Св. Кл. Охридски“- Пазарджик по случай Априлското 

въстание, април; 

 тържество на ОУ„Св. Кл. Охридски“-Пазарджик, Лапидариум, 24 май; 

 състезание „Народните будители и Аз“- подготовка на тематични справки; методическа 

помощ на учители и ученици; журиране на Общински и Областен кръг на състезанието; 

 работа с деца по ежегодната програма на РИМ-Пазарджик „Лято с музея” – 

екскурзоводска беседа в постоянната експозиция на музея; рисунка на експонат по избор от 

експозицията; посещение на фондохранилището на музея; игра „Открий съкровището”; да 

подредим изложба – „Предметът – оригинал и копие“; презентация и кръстословица за 

историята на музеите; старобългарски език – да напишем името си; сглобяване на пъзели; 

грънчарство; демонстрация на грънчарско колело, 8 юли - 21 юли; 

 изготвена справка на Гимназия „Ив. С. Аксаков“-Пазарджик  по техен проект за народните 

будители;  



 организиране на посещение на Селищна могила Юнаците на 5 групи ученици от I ОУ „Св. 

Климент Охридски“- Пазарджик, както и разглеждане на зала „Археология“ и прожекция 

на филма „Най-древният град в Европа“, 7 ноември; 

 организиране на посещението на ученици от I ОУ „Климент Охридски“- Пазарджик за 

участие в играта „Открий съкровището“, 2 декември; 

 прожекция на филма за Селищна могила Юнаците „Най-древният град в Европа“ на  

ученици от ОУ „Христо Ботев“- Пазарджик;  

 тематични и обзорни беседи в залите „Археология“, „Възраждане”, „Нова история”, както  

и на Селищна могила Юнаците пред ученици от началните и средните училища; 

 устни и писмени справки на ученици, граждани и институции; 

 изнесени беседи в институции, военни клубове, училища, пенсионерски клубове. 

 

б/ Етнографска експозиция:  
 

 „Мартенска работилница” - занимания с ученици за изработване на мартеници, 24 до 26 

февруари; 

 „Великденска работилница” - занимания с ученици за писане на яйца с восък, 25 до 28 

април; 

 демонстрация от Исторически музей - Ихтиман по изписване на яйца по традиционна 

ихтиманска технология, 27 април; 

 участие в открит урок в ОДЗ №7 „Слънчо” – Пазарджик, група „Здравец”, с беседа на 

тема: „Писано яйце за Великден”. Демонстрация на традиционна техника за изписване 

на яйца с топъл пчелен восък, 28 април; 

 тържество на ЦДГ „Дъга”-Пазарджик, 4 май; 

 връчване дипломи на децата от предучилищна група при ЦДГ „Пролет” – Пазарджик, 31 

май; 

 работа с деца по ежегодната програма на РИМ-Пазарджик „Лято с музея” – плъстене 

на вълна-мокра техника, изработване на накити от плъст – пръстени, обици, колиета; 

изработване на кукерски маски; изработване на еньовденски китки и венци от полски цветя 

и билки; направа на натурални сапуни; изработка и декориране на обредни хлябове от 

домашен пластилин; играчките на баба и дядо – изработване на парцалени кукли и 

бръмчила (дървени играчки за момчета); скелетиране на листа, оцветяване и направа на 

колаж от листа; изработване на фигури от прежда – птици, шапчици, сърчица; декупаж; в 

света на приказките, 22 юни-5 юли; 

 спектакъл, част от националната инициатива „Седмица на четенето“,  „....защото словото 

живее в нас“, подготвен от ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт” – Пазарджик, 12 

октомври; 

 презентация на тема „21 ноември-Въведение Богородично“ и демонстрация „плъсти“, и 

работилница за изработване на плъстени цветя с родители на деца от ЦДГ „Дъга“-

Пазарджик, 21 ноември; 

 изготвена мултимедийна презентация за деня на християнското семейство – 21 ноември.  

 работа с ученици от училище „Никола Фурнаджиев” по проект „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“; 

 съдействие на Ансамбъл за народни песни и танци – Пазарджик за честване на 55 

годишнината от създаването му – предоставяне на материали (приказки, легенди) и оглед 

на автентични костюми от Велинградско; 

 провеждане на занимания-възстановки на традиционни празници и обичаи – Великден, 

Лазаровден, Цветница, Еньовден, Бъдни вечер, Коледа; 

 „Коледна работилница” - занимания с ученици за изработване на сурвачки и обредни 

хлябове, 19 - 23 декември; 

 дешифриране и компютърна обработка на събрани теренни материали по следните теми: 

„Маскарадни игри в Пазарджишко”, и „Тъкане на колани „на кори”; 

 фотодокументиране на кукерските празници в селищата Бъта и Елшица, фотозаснемане на 

фестивала „Сурва-2016” в Перник; 



 домакинство на етнографската експозиция при заснемането на филми, участие с 

етнографски материали в тяхната подготовка; 

 образователна дейност с ученици, студенти и учители в следните форми: изнасяне на 

специализирани беседи; съдействие при подготовка на тържества, уроци, викторини; 

оказване на методическа помощ при подготовка на дипломни работи, реферати, справки. 

 

в/ Къща музей „Константин Величков“: 

 

 проведено тържество на Математическа гимназия „Константин Величков”- Пазарджик  по 

случай патронния празник на училището, 3 март; 

 в двора на музея проведено тържество на ученици от 45 ОУ „Константин Величков” -

София за патронния празник на училището с беседа и връчване на удостоверения на 

първокласници, 24 май; 

 организиране на възстановка в двора на музея „Избухване на Априлското въстание “ –  

съвместно по проект с ученици от І ОУ „Климент Охридски”- Пазарджик  - беседа и 

предоставени материали за подготовката на въстанието в Пазарджик и ръководната роля на 

Величков; 

 експонирана изложба, посветена на 140 години от Априлското въстание, с творби на 

ученици от Школа по рисуване към Младежки дом - Пазарджик; 

 организирани и проведени тридневни „Величкови дни” по специална програма, 18-20 май; 

 проведени занимания с деца в къщата музей по ежегодната програма на РИМ-

Пазарджик „Лято с музея”: посещение на църквата „Света Богородица”, запознаване с 

историята й; запознаване с места и паметни плочи в квартал Вароша: къщата на Стефан 

Захариев, хаджи Велевата къща, паметна плоча на Тодор Хайдутина /сподвижник на 

Левски/, хана на Михо Стефанов, плочата на Класното училище до църквата, паметна 

плоча за Теофил Бейков, паметника на отец Тилев, читалище „Виделина“ и паметника на 

Константин Величков при гимназията; пленер – рисуване на църквата. Обзорна беседа в 

къща музей „Константин Величков”, четене на детски стихове; пленер – рисуване в двора, 

6-7 юли; 

 оказана методическа помощ на ученици от ОУ „Кл. Охридски“ - Пазарджик и НУ „Отец 

Паисий“ - Пазарджик по проект „Народните будители и аз”. Предоставени биографични 

материали и снимки на Константин Величков, подготвени въпроси за викторина; 

 оказана методическа помощ на ученици от общината по проект „Старите къщи в 

Пазарджик. Предоставен материал и беседа за историята на къщата музей, подготвен клип 

от ученици от СОУ „Г. Брегов“-Пазарджик; 

 „Моята Родина България” - проведено занятие в двора на музея с  ЦДГ „Дъга”-Пазарджик с 

беседа за изтъкнати пазарджишки будители; 

 в рамките на Национална седмица на четенето през м. октомври в двора на музея 

проведено занятие с подготвителна група от ДГ „Пролет“ – Пазарджик, драматизация на 

приказката „Майчина сълза“ от Ангел Каралийчев. Участие с беседа „Творчеството на К. 

Величков за деца“ и прочит на негови детски стихотворения; 

 с ученици от Клуб по интереси „Моят детски свят в родния ми град“ при СОУ „Димитър 

Гачев“ - Пазарджик проведено занятие по проект „Твоят час“ - беседа в къщата музей и 

обиколка по исторически места във възрожденския квартал „Вароша“; 

 участие в инициативата на ПГ „Ив. С. Аксаков“-Пазарджик за 1 ноември: „Памет пазим, 

завет даряваме“ - подбор на мисли за училището и образованието, както и завети от 

Константин Величков; 

 предоставени материали за дружбата между Вазов и Величков на ученичка от ОУ „Хр. 

Смирненски“ - Пазарджик за участие с есе в Национален конкурс. Есето е отличено с 3-та 

награда; 

 оказано съдействие при заснемането на 3 рекламни клипове за забележителностите на 

Пазарджик; 

 организиране на детски празници и ученически тържества в музея за връчване на 

удостоверения в края на учебната година – общо 7 прояви с деца от 3 детски градини и 

ученици от 4 начални училища; 



 гостуване на Ателие за художествено слово и рисуване към Народно читалище „Н.Й. 

Вапцаров”- Пазарджик – проведено занятие в двора на музея с прочит на Величкови сонети 

и детски стихотворения, рисуване на къщата и интериори в нея; 

 заснемане на клип в музея за участие в Национален ученически конкурс „Вазовата 

България”. Занимание с ученици от V клас на ОУ „Проф. Ив. Батаклиев”- Пазарджик - 

участие с лекция за дружбата между Величков и Вазов и създаване на съвместния им труд 

„Българска христоматия“; 

 проведен открит урок на Езикова гимназия „Б. Брехт”- Пазарджик върху творчеството на 

Петко и Пенчо Славейкови пред преподаватели от общината;  

 организирано посещение на всички  класове от НУ „Отец Паисий“ - Пазарджик в 

навечерието на патронния празник на училището 1 ноември  - беседи и представяне на 

ценни книги от фонда на Величков – „Детска гусла“, „Българска христоматия“, както и 

преписа на Рибния буквар, съхраняван в музея; 

 изнесени лекции в градските клубове по повод национални празници и кръгли годишнини. 

 проведени поетични вечери; 

 проведени тържества на целодневни детски градини, посветени на народните будители. 

 представяне на книги, честване на рождени дни, часове по родолюбие. 

 

8. Материално-техническа база:  
 

 извършен основен ремонт на кабинет „Счетоводство” - шпакловка, боядисване, дограма за 

прозорци, ламиниран паркет, нова врата, две бюра, гардероб, секции, помощни плотове, 

покрития за радиатор; 

 извършен основен ремонт на кабинет „История на България XV-XIX век” - шпакловка, 

боядисване, дограма за прозорци, ламиниран паркет, нова врата, бюро, гардероб, секции, 

помощни плотове, картотечен шкаф, покрития за радиатор; 

 извършен основен ремонт на кабинет „Нова история” - шпакловка, боядисване, дограми за 

прозорци, ламиниран паркет, нова врата, две бюра, гардероб, секции, помощни плотове, 

картотечен шкаф, покрития за радиатор; 

 извършен основен ремонт на кабинет „Фондове” - шпакловка, боядисване, дограми за 

прозорци, ламиниран паркет, нова врата, две бюра, гардероб, секции, помощни плотове, 

покрития за радиатор; 

 сменени вратите на всички кабинети в централната сграда на музея; 

 извършен ремонт на зала „Нова история” - шпакловка, грундиране и боядисване на ок. 250 

кв.м стени; 

 монтирана вентилационно-климатична система в новото фондохранилище на музея; 

 монтирана вентилационно-климатична система в новата конферентна зала на музея; 

 оборудване на новата конферентна зала с покрития за радиатори и 17 модулни маси; 

 извършен ремонт на пейките в двора на къща музей „К.Величков”; 

 извършен ремонт на инсталацията в етнографската експозиция - лампи, дросели, контакти. 

 закупени и монтирани 6 броя метални шкафове за новото фондохранилище; 

 осигурени технически пособия: компютърни конфигурации с лицензирана операционна 

система - 7 броя, монитори – 4 броя, екран за мултимедия – 1 брой, мултифункционални 

устройства – 4 броя, фотоапарати – 3 броя, отоплителни уреди – 6 броя, влагомери – 4 броя, 

пожарогасители с пяна – 5 броя, столове за кабинетите - 8 броя, шлангове, комуникационен 

шкаф за интернет, флипчарт, парапети. 

 

Общо за ремонти, оборудване и технически пособия – 60 003 лв., както следва: 

 за ремонти на фондохранилища, кабинети и зали – 32 883 лв.; 

 за оборудване на кабинети и зали – 16 451 лв.; 

 за технически пособия – 10 669 лв. 

 

Всички кабинети на служителите на музея са ремонтирани, оборудвани с нови бюра, 

секции, гардероби, картотечни шкафове, столове, както и с технически пособия – 

компютърни конфигурации, принтери, фотоапарати. 



 

Посочените средства са инвестирани от бюджета на РИМ-Пазарджик. Тези разходи бяха 

възможни след увеличението на държавната субсидия в последните 2 години. 

 

9. Други прояви: 

 

 Участия в прояви, свързани с дейността на Сдружение „Български музеи“: 

 

 заседания на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”;  

 заседания на работна група към Министерство на културата за изготвяне на анализ 

на действащия Закон за културното наследство и на проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за културното наследство. Сдружение „Български музеи“, 

ръководено от РИМ-Пазарджик, даде над 20 предложения за промени в закона, 

които бяха одобрени от работната група, София, април-септември; 

 заседания на избраната към посолството на САЩ в Република България българо – 

американска комисия за опазване на културното наследство, София, през цялата 

година; 

 организиране и провеждане на Четвърто общо събрание на Сдружение „Български 

музеи”, РИМ-Русе, 5 ноември; 

 организиране и провеждане на Международна конференция „Музейни експозиции 

и стандарти: Поглед напред“, София, 28-29 ноември; 

 срещи и разговори с народни представители, министри, кметове и синдикати 

относно проблемите на музеите. 

Повече информация за дейността на Сдружението е публикувана на сайта на 

Сдружение „Български музеи“- http://bulgarian-museums.org/. 

 

 Проведени обучения на музейни специалисти от РИМ-Пазарджик, както следва: 

 

 нормативна база - Закон за културното наследство, Наредба № Н-3 за реда за 

извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни 

ценности и Наредба Н-6 за формиране и управление на музейните фондове – 17 

служители; 

 фондова и експозиционна дейност – 10 служители; 

 фотография – 10 служители; 

 счетоводство – двама служители; 

 работа с фотоскенер за сканиране на негативи – двама служители. 

 

 Дарения от музея за други институции: 

 

 предоставено дарение от РИМ-Пазарджик на 800 екземпляра от свои печатни 

издания за всички читалищни библиотеки в област Пазарджик, март-април; 

 предоставено дарение от РИМ-Пазарджик на 83 книги за изгорялата библиотека 

към читалище „Св.св. Кирил и Методий“, с. Мененкьово, юли. 

 

 

ДАРИТЕЛИ НА МУЗЕЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

 

1.Община Пазарджик 

2.Димитрина Торньова – Пазарджик 

3.Мариела Хаджийска – Пазарджик 

4.Марин Маринов – Пазарджик 

5.Александър Арнаудов – Пазарджик 



6.Николина Гагова - Арнаудова – Пазарджик 

7.Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий-1891“ - Кубрат 

8.Български червен кръст – Пазарджик 

9.Йордан Йорданов – Батак 

10.Цветанка Николова – София 

11.Тодор Батаклиев – София 

12.Румен Манов – София 

 

Благодарност и уважение към всички дарители! 

Благодарност и уважение към всички служители на музея, към Община Пазарджик, към 

всички медии, институции, организации, клубове и частни лица, които допринесоха 

Регионален исторически музей-Пазарджик да планира, организира и реализира посочените 

прояви през годината.  

 

 
 

 

  Борис Хаджийски 

31.01.2017 г.                           Директор на Регионален исторически музей-Пазарджик  
 


