ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ БЛАГОЕВГРАД МУЗЕЙ
ПРЕЗ 2018 г.
I.

Издирване и придобиване на културни ценности и природни образци.
1. Отдел „Археология“:
1.1. Археологически разкопки и наблюдения:
- Археологическо проучване на раннонеолитното селище
Илинденци – Масовец от 20 май до 20 юни 2018 г. Придобити
са 20 бр. артефакти /Малгожата Гребска-Кулов/;
- Извършване на археологическо наблюдение по време на
подмяна на ел. стълбове в землището на гр. Благоевград (19.07
– 20.07.2018 г.). /Мария Пашова/.
1.2. Регистриране на единични обекти по сигнал:
- Обхождания по сигнал във връзка с иманярска дейност 11.04.2018 г. В системата на АИС „АКБ“ са регистрирани 3
археологически обекта съответно с номера/Мария Пашова/;
1.3.Естампаж на „Битолски надпис“ /Денис Исаев/
ОБЩО – 21 бр.
2. Отдел „Българските земи 15 – нач. На 20 в.“
- Издирване и предоставяне за съхранение ДКЦ за Личен фонд
„Матови“ на отдела - 7 бр., 2 бр. за отдел „ННИ“ и 1 бр. за
раздел „Нумизматика“ на отдел „Археология“.
ОБЩО 10 бр.
3. Отдел „Етнография“:
3.1. Представяне на комисии по идентификация и фондова комисия,
инвентиране на етнографските материали, приети от проф. Илия
Манолов: изготвени 15 бр. експертни заключения, от които: 3
бр. за Основен фонд „Етнография“; 1 /с 2 бр. материали/ за
Научноспомагателен фонд „Етнография“; 11 бр. за фонда на
отдел „Нова и най-нова история“./ Р. Хаджиева/
3.2. Подготовка за комисия – почистване и изготвяне на експертни
заключения на етнографски материали от Митница „Югозапад“:
- ютии, 4 броя;
- керамични материали, 71 бр;
- керамични материали, 11 бр. (за Научноспомагателен фонд);
- стенни часовници, 7 бр.;
- грамофони, 3 бр.;
- гардероби, 2 бр.;
Общо - 104 бр. /Р. Хаджиева/
3.3. Придобиване като дарение на една ръчна шевна машина
„Науман“ от средата на 20 век. /М. Стаматова/

3.4. Изготвяне на експертни заключения за гъдулките от МитницаКулата - 5 броя, за представяне на комисията по
идентификация. /М. Стаматова/
ОБЩО – 124 бр.
4. Отдел „Природа“:
- Инвентиране на новоприет материал в отдел „Геология“ – 1 бр.
Общо придобити културни ценности:
- 156 бр.
II.

Опазване на културните ценности.
1. Юридическа охрана на движимите културни ценности.
1.1.Инвентаризации, приемане-предаване на фондовете и проверки:
- Ежегодна инвентаризация на ДКЦ от благородни метали.
- Инвентаризация по репрезентативния метод.
- Пълна годишна инвентаризация на дълготрайните материали и
нематериални активи и материалните запаси на РИМ – Благоевград.
- Предаване-приемане на ДКЦ в експозицията от Таня Топалова на
Здравка Димитрова.
1.2. Спазване на нормативния режим и организация по опазването на
движимите културни ценности.
- Изготвяне на справки, становища и писма – 27 бр. (ФНА)
- Съблюдаване на документацията при съставянето и дейността на
комисии и съвети.
- Изготвяне на протоколи по работата на комисии и съвети.
- Актуализиране на описи на металните каси във фондовете на музея
(ФНА)
- Прецизиране на работната документация в Музея.
- Изготвяне на образец за научните паспорти.
- Изготвяне на графици за музейните дейности (инвентаризации,
фотозаснемане, провеждане на комисии)
1.3. Провеждане на фондови комисии. – 8 бр.
1.4. Провеждане на комисии по идентификация – 3 бр.
1.5. Провеждане на съвети по консервация и реставрация – 2 бр.
1.6. Инвентиране на материали:
- Отдел „Археология“ – 490 бр.
- Отдел „ННИ“ – 40 бр.
- Отдел „Природа“ – 1 бр.
- Отдел „Етнография“ – 124 бр.
- Отдел „Български земи 15 – нач. На 20 в.“ – 7 бр.
2. Физическа охрана.
2.1. Справки и прецизиране на музейната документация.
2.2. Организиране и провеждане на ежегодната дезинфекция на
фондохранилищата на РИМ – Благоевград.
2.3. Преместване на научния архив в обособено помещение.

III.

IV.

2.4. Опазване и съхранение на библиотечния фонд.
2.5.Комплектоване и попълване на библиотечния фонд:
- Абонаменти
- Обработване на новопостъпили единици – 56 бр.
- Създаване на електронен каталог – 635 бр.
2.6. Отдел „Връзки с обществеността“:
- Ежеседмична проверка на състоянието на експонатите в експозицията.
- Поддръжка и стопанисване на материалната база на музея в „Роден дом
на Георги Измирлиев“
- Осигуряване на присъствието на квалифициран персонал при работата на
експозицията.
2.7. ЛКР
- Обработени и реставрирани материали – 353 бр.
2.8. Отдел „Художествен“:
- Редовно извършване на проверки на състоянието на фондовете.
2.9.Отдел „Български земи 15 – нач. На 20 в.“ –
- Предаване на материали за реставрация – 30 бр.
- Предаване на материали за почистване – 7 бр.
- Дигитално заснемане на материали от фонда – 67 бр.
- Сканиране на материали от фонда – 141 бр.
2.10. Регулярно извършване на проветряване и почистване на
фондовите помещения.
2.11. Почистване на експозиционните зли.
2.12. Осъществяване на контрол при движението на ключовете от
металните каси.
3. Изготвяне на съдебни експертизи по ДП
- Отдел „Археология“, Отдел „Етнография“
Научно-изследователска работа.
1. Научни публикации.
 Отдел „Археология“ – 6 бр.
 Отдел „Етнография“ – 5бр.
 Отдел „Българските земи 15 – нач. На 20 в.“ – 9 бр.
 Отдел ННИ – 2 бр.
 ЛКР – 2 бр.
2. Участие с доклади на конференции:
 ЛКР – 2 бр.
 Отдел „Българските земи 15 – нач. На 20 в.“ – 5 бр.
 Отдел „Етнография“ – 2 бр.
 Отдел „ННИ“ – 3 бр.
 Отдел „Археология“ – 6 бр.
3. Научни изследвания по индивидуална програма – всички отдели.
Представяне и популяризиране на музейните ценности.

1. Експонирани изложби:
- „Посветен на Отечеството” – изложба по повод 145 години от
обесването на Васил Левски, съвместна инициатива с Национална
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - 16.03.
- „ …И от век на век…“ - изложба по повод 140 години от Руско-турската
освободителна война (1877-1878 г.). - 02.03.
- „Автомагистрала „Струма“ – пътят към Европа. Покровник, Мощанец и
Дамяница – археологически обекти по ЛОТ 3“ - изложбата -19.05.
- „Изпепелена земя“ – изложба на живопис и скулптура отразяващи
събитията в Македония в началото на 20 век – Илинденско –
Преображенското въстание от фонда на музея – 20.07.
- „За нея ние се борим, за нея ние мрем…“ изложба по повод 115годишнината от избухването му Илинденско-Преображнското въстание
14.09.
- „Някога в Горна Джумая“ – изложба със сведения за преселническите
семейства от Беломорска и Вардарска Македония, установили се в гр.
Горна Джумая; стари фамилни снимки, както и такива на
емблематичните градски топоси – Кметството, Читалището, площад
„Македония“ с Военния клуб, хотел „Лондон“ и пр.- 21.09.
- „Ограбени надежди” -изложба посветена на 99 - годишнината от
подписването на Ньойския мирен договор.
ОБЩО: 7 бр.
2 .Гостуващи изложби:
- „Шипченската епопея през погледа на участника в Българското опълчение Стефан
Кисов“ - фотодокументална изложба на Национален парк-музей „ШипкаБузлуджа" - 27.02.
- Изложба на екзотични животни – 16.03.
- „Споменът на пеперудата“ - художествена изложба на Ангелина Станчева и
Александър Филев- 17.04.
- Изложба в обем – възприятие чрез допир. Животните на Черно море“ 6.06.2018г.
- Изложба - живопис на художничката Вили Костова -27.09.
- „Анимания“ - гостуваща изложба и награждаването на победителите от
конкурса „Прилепите – наши приятели“
- „ Коледна изложба ” –съвместна инициатива със Сдружение „Македония Арт”.
- „Каузите на Боян Петров – биоразнообразието в Кресненския пролом“.
Изложба с фотографии от личния живот на нашият именит алпинист Боян
Петров - 04.12.
-Вчера студенти по „Журналистика и масови комуникации“ в Американския
университет в Благоевград откриха във фоайето на Регионален исторически
музей - Благоевград своята
- „Лицата на града“ - изложба на студенти по „Журналистика и масови
комуникации“ в Американския университет в Благоевград - 11.12.

ОБЩО: 10 бр.
3. Събития:
 „Стих и рисунка за Ботев”- ученически конкурс посветен на 170 години от
рождението на Христо Ботев с ученици от ХІ-то ОУ „Христо Ботев” Благоевград - 08.01.
 „Свободата на България” - ученически конкурс за рисунка посветен на 140
години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). - 06.03.
 Представяне на книгата на Фердинанд Десподски - "Речник на говора на с.
Логодаж, Благоевградско" съвместна инициатива с дъщерята на автора - г-жа
Албена Сотирова и Македонски научен институт - филиал Благоевград- 21.03.
 Европейската инициатива „Нощ на музеите“ -19.05.
 „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” - поетичен рецитал съвместна инициатива на
Община Благоевград, Регионален исторически музей - Благоевград и
Регионално управление на образованието -24-ти май - Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост и празник на Благоевград 18.05.
 „Хората, които победиха войната“ - среща по проект реализиран от
Регионален исторически музей– Благоевград, в партньорство с Македонския
научен институт - Младежка организация „Даме Груев“ и финансиран от
Национален фонд „Култура“- 13.07.
 Среща на тема „Археология и история на Република Азербайджан“ с участие
на д- р Сафар Ашуров, д-р Парвис Гасимов, д-р Бактиар Ялилов, д-р Фархад
Гулиев и д-р Рахманзадех Шамил Фазиоглу от Азербайджанска национална
академия на науките – 09.08.
 Отбелязване на Международната нощ на прилепите в партньорство с Българска
Фондация Биоразнообразие - 26.09.
 „Горна Джумая – градски пейзажи” - инициатива посветена на Европейските
дни на наследството – с поредица събития пред къща-музе
 "Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето" в квартал Вароша, съвместно
с Читалище „Н.Вапцаров“ - 27.09.
- „Някога в Горна Джумая“ - интерактивна изложба на открито
- „Леле, Яно!“ - ревю-спектакъл с концерт на фолклорни групи към
Читалище „Никола Вапцаров“-Благоевград
- „На мегдана“ - училище по народни танци
- „С дъх на старо вино“ – стари градски песни и ретро фото
- „Вкусът на Европа“ – дегустация на гозби по традиционни европейски
рецепти.
 „Илинденски камбани“ възстановка- спектакъл по повод „106 години от

освобождението на града от османско владичество, 115 години от Илинденско
– Преображенско – Кръстовденското въстание и 140 години от създаването на
Българската армия Илинденски камбани“ - историческата възстановка –
спектакъл по повод - 05.10.


Среща - разговор с писателката Янка Иванова - Проявата е във връзка с
Националната седмица на четенето (22-26 октомври) – инициатива на МОН.
С ученици от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”- Благоевград -24.10.

 Представяне на книгите: „Кресненско въстание”, Благоевград, 2018 г.,
автор Борис Сандански и „Извънучилищната дейност на един народен
учител”, Благоевград, 2018 г., автор Георги Корчев - съвместна инициатива с
община Кресна и е част от проявите, посветени на 140 годишнината от
Кресненско - Разложкото въстание
 Представяне на книгите „Яз си милея за Егея, Очерк за с. Старчища” и „Стоян
Карастоилов главният войвода на Кресненското въстание 1878 г.” - автор е
Янка Иванова - 27.11.
 „АРХИЛОХ И ТРАКИТЕ“ - Семинарно представяне на културата на Древна
Тракия съвместно ПРОЯВА със Сдружение "Нова България" и Нов български
университет, Лектор: гл. ас. д-р Георги Гочев - 13.12.
ОБЩО: 14 бр.
4. Гости на регионален исторически музей- Благоевград :
 Среща на д-р Христина Цонева със студентите от Югозападен университет
„Неофит Рилски“ Ава Амидеина и Гергана Мазнева и научния им ръководител
доц. д-р Петко Манджуков. По повод успешно приключилият проект за
извършване на специфични изследвания в лабораторията на Югозападен
университет „Неофит Рилски“, катедра Химия, на движими културни ценности,
собственост на Регионален исторически музей – Благоевград
 Гости на Военно формирование 26 400 Благоевград от Македония.
 Гости на читалище „Н.Вапцаров“ – Благоевград от цялата страна.
V. МУЗЕЙ – УЧИЛИЩЕ
 Зелени приключения в музея – занимания с
„Св.Кл.Охридски“ , от II – ро ОУ „Димитър Благоев”.

децата

от

СУИЧЕ

 Музеен урок, посветен на Първото освобождение на град Горна Джумая,
осъществено от руски отряд, на 12 февруари 1878 г. с ученици от Осмо СУ
„Арсени Костенцев” - 12.02.
 Съвместни инициативи с дирекция „Национален парк Рила“, Община
Благоевград, Регионален телевизионен център-Благоевград, Регионално
управление на образованието- Благоевград, Център за личностно и творческо
развитие на децата на Благоевград по повод 26 години от обявяването на
Национален парк „Рила“ - от 20 до 26.02.
 "Храбри опълченци" - музеен урок по повод 140 години от Руско-турската
война 1877-78 г. с ученици от Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов"
Благоевград – 12.04.
 „Те отлитат“- прожекция на филм който е част от инициативата „Натура 2000
на колела“ – пътуващо кино, по проект „ПрироДА – изграждане на
информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000;
възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран от
програма LIFE на ЕС и изпълняван от Издателство „Просвета“, „Просвета
Либри съвместна проява на Българско дружество за защита на птиците и отдел
„Природа“ към Регионален исторически музей – Благоевград -19.04.
 Тържество, посветено на 167 години от рождението на Георги Измирлиев. –
Македончето” сученици от ІІІ „б” клас при V-то СУ „Георги Измирлиев – 20.04.
 „Това е моята родина“ – областен ученически конкурс за рисунка и
стихотворение - награждаване на отличилите се участници по възрастови
групи – 11.05.
 Организиране и провеждане на Лятна детска музейна школа от 06.0 6.
до 29.06. Занимания: Подводни срещи – безгръбначните
Подводни срещи – рибите
Полет над морето
Има ли бозайници в Черно море?
Интересни безгръбначни – игри
„Свободата на България“
„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“
Да опознаем родния град
Възрожденската къща
Познаваме ли държавите от Балканския полуостров?
В ЛДМШ взеха участие ученици от:Частна занималня, Ученици от СУИЧЕ „Св. Кл.
Охридски”, Второ ОУ„Д. Благоев”, Пето ОУ„Г.Измирлиев”, Шесто ОУ „Иван Вазов”,
Седмо СОУ„Кузман Шапкарев”, Единадесето ОУ „Хр. Ботев” - Благоевград .
Участвали общо: 695 деца
 140 години от избухването на Кресненско-Разложкото въстание - музеен урок с
ученици от СУИЧЕ „Св. Св. Климент Охридски”- Благоевград - 03.10.
 Музейно-образователна инициатива повод 115-годишнината от ИлинденскоПреображенското въстание съвместно с Езикова гимназия „Акад. Людмил
Стоянов“, с ученици от XI „д“, XI „е“, XI „б“ и XI „а“ класове, под
ръководството на историкът Любка Гълъбова , представиха издирени и






V.

VI.

проучени от тях факти за войводи и четници, участвали във въстанието –
Христо Чернопеев, Борис Сарафов, Борис Дрангов - 15.10.
Музеен урок - посветен на Деня на народните будители съвместно с ученици от
ІV”а” и ІV „б” кл. при V СУ „Георги Измирлиев”- Благоевград - 30.10.
Ден на народните будители - 120 години от рождението н Димитър Талев
писател и публицист - 31.10.
Представяне на книгата - исторически очерк „Село Горно Хърсово и храмът
„Св. Възнесение Господне“ („Св. Спас“) с автора д-р Биляна Карадакова - 19.11.
„Какво знаем за помощниците на дядо Коледа? “ – занимания за деца
2.
Работа с медиите:
1. Телевизия:
- „Българските земи 15 – нач. 20 в.“ – 5 бр.
- „Етнография“ – 1 бр.
- „Природа“ – 2 бр.
- ННИ – 5 бр.
- Археология – 4 бр.
Общо: 17 бр.
2. Радио:
- ФНА - 2 бр.
- „Българските земи 15 – нач. 20 в.“ – 6 бр.
- „Етнография“ – 3 бр.
- „Природа“ – 1 бр.
- ННИ – 40 бр.
- Археология – 20 бр.
Общо: 72 бр.
3. Други:
- „Българските земи 15 – нач. 20 в.“ – 2 бр.
- ННИ – 4 бр.
- Археология – 3 бр.
Общо: 9 бр.
Обслужени посетители в залите на музея:
- Деца в предучилищна възраст – 3208 бр.
- Безплатни – 4379 бр.
- Детски кът – 1337 бр.
- Образователни програми – 582 бр.
- Детски игри – 82 бр.
- Зелени приключения – 459 бр.
- Над 60 год. – 280 бр.
- Хора с увреждания – 136 бр.
- Гости – 128 бр.
- Изложби – 1518 бр.

-

Събития – 7353 бр.
Измирлиева къща – 717 бр.
Лятна детска школа – 756 бр.

ОБЩО: 20935 бр.

VII.

VIII.

- Изнесени беседи – 115 бр.
Работа по проекти
1. Спечелени проекти по линия на НФ Култура – 1 бр.
- „Хората, които победиха войната“
2. Спечелени проекти по линия на МО – 4 бр.
- „Генерал Жостов – един достоен български офицер“
- Книга, посветена на генерал Жостов
- „Попарени надежди“
- Експедиция за регистриране на военните паметници на територията на
Благоевградска област
3.
Ръководство и контрол.
1. Проведени са 3 заседания на Дирекционния съвет.
2. Проведени са 2 заседания на Съвета по консервация и реставрация.
3. Изготвени са регулярно отчети, лични и по отдели - тримесечни и
годишни.
4. Осъществен е контрол по движението на културни ценности вътре и
извън музея, съпроводени със съответните нормативни документи.
5. Осъществена е организация и ръководство при реализиране на
изложбите и културните прояви в музея.
6. Осъществено е ръководство и контрол при разработването на проекти за
привличане на средства от външни прояви.
7. Извършена е методическа, координационна, квалификационна и
експертно-консултантска дейност за всички музеи и музейни колекции,
намиращи се на територията на Благоевградска област, с оглед на
изпълнение на регионалните функции на музея.
8. Осъществени са дейности по подобряване на материално-техническата
база.
9. Поддържане в изправност на охранителните и пожароизвестителните
системи във фондохранилищата и експозицията на музея.

01.03.2019 г.
Благоевград

В. и.д. Директор: ………………
/д-р Кирил Алексиев/

