ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ БЛАГОЕВГРАД МУЗЕЙ
ПРЕЗ 2019 г.
I.

Издирване и придобиване на културни ценности и природни образци.
1. Отдел „Археология“:
1.1. Археологически разкопки и наблюдения:
- Приемане на находки от доц. Здравко Димитров от Обект № 2,
лот 3.1 /15.01.2019 г./ – 331 бр. /Денис Исаев/;
- Приемане на находки от обходи – 24.02.3019 г. – 6 бр. /Денис
Исаев/;
- Каменна потта – 06.12.2019 г. – 1 бр. /Денис Исаев/;
- Извършване на оглед на терен с. Лозеница . /Мария Пашова/.
- Извършване на наблюдение по трасето на АМ „Струма“ обект
2 лот 3.1, м. „Ширините“ при с. Покровник /Мария Пашова/
- Наблюдение на изкопни работи в центъра на Благоевград
/Малгожата Кулов/
- ОБЩО 338 бр.
2. Отдел „Българските земи 15 – нач. На 20 в.“
- Придобиване на 33 броя ДКЦ за отдел ННИ
- Придобиване на 2 броя ДКЦ за отдел „Художесствен“
ОБЩО 35 бр.
3. Отдел „Природа“:
- Събран фосилен материал от експедицията с доц. Бозуков при
селата Корница, Сатовча и Гърмен – 90 бр..
Общо придобити културни ценности:
- 90 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:
 Отдел „Българските земи 14 – нач. На 20 в.“ – ЛФ „Рукови“, ЛФ
„Матови“, „Документални материали“, ЛФ „Димкови“
 Отдел „Художествен“ – по план
 Отдел „Нова и най-нова история“ – съгласно РД-11124/01.11.2019 г.
- Пълна годишна инвентаризация на дълготрайните материали и
нематериални активи и материалните запаси на РИМ – Благоевград.

-

Представяне на материали на фондова комисия:
* д-р Денис Исаев – 10 бр.
* д-р Малгожата Гребска – Кулов – 38 бр.

- Представяне на материали на комисията по идентификация:
* д-р Денис Исаев – 11 бр.
* Отдел „Българските земи 14 – нач. На 20 в.“ – 263 бр.
* Отдел „Нова и най-нова история“ – 99 бр.
* Отдел „Етнография“ – 186 бр. /ОФ/; 60 бр. /НСФ/
- Инвентиране на материали:
* Павлина Павлова – 1090 бр. /ОФ/; 14 бр. /НСФ/
* д-р Малгожата Гребска – Кулов – 8 бр. /ОФ/; 4 бр. /НСФ/
* д-р Денис Исаев – 21 бр. /ОФ/
* Мария Пашова – 39 бр. /ОФ/; 4 бр. /НСФ/
* Отдел „Българските земи 14 – нач. На 20 в.“ – 11 бр.
* Отдел „Нова и най-нова история“ – 113 бр. /ОФ/
* Отдел „Етнография“ – 94 бр. /ОФ/; 255 бр. /НСФ/
1.2. Спазване на нормативния режим и организация по опазването на
движимите културни ценности.
- Изготвяне на справки, становища и писма – 48 бр. (ФНА);
- Съблюдаване на документацията при съставянето и дейността на
комисии и съвети.
- Изготвяне на протоколи по работата на комисии и съвети – 30 бр. /ФНА/
- 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. – 10 бр.
1.4. Провеждане на комисии по идентификация – 4 бр.
1.5. Провеждане на съвети по консервация и реставрация – 2 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.

III.

2.3. Подреждане на НА „Археология“
2.4. Подреждане и отимизиране на фондохранилищата и касите.
2.5. Подмяна на уредите за измерване на влагата и температурата.
2.6. Опазване и съхранение на библиотечния фонд.
2.7. Комплектоване и попълване на библиотечния фонд:
- Абонаменти
- Обработване на новопостъпили единици.
2.8.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.
2.9. ЛКР
- Обработени и реставрирани материали – 202 бр.
2.10. Отдел „Художествен“:
- Редовно извършване на проверки на състоянието на фондовете.
2.11. Отдел „Български земи „15 – нач. На 20 в.“ –
- Предаване на материали за реставрация – 8 бр.
- Предаване на материали за почистване – 6 бр.
- Дигитално заснемане на материали от фонда – 40 бр.
- Сканиране на материали от фонда – 11 бр.
2.12. Регулярно извършване на проветряване и почистване на
фондовите помещения.
2.13. Почистване на експозиционните зли.
2.14. 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“ – 5 бр.
 Отдел „Етнография“ – 5бр.
 Отдел „Българските земи 15 – нач. На 20 в.“ – 8 бр.
 Отдел ННИ – 2 бр.
 ФНА – 1 бр.
2. Участие с доклади на конференции:
 ФНА – 1 бр.
 ВО – 2 бр.
 Отдел „Българските земи 15 – нач. На 20 в.“ – 3 бр.
 Отдел „Етнография“ – 3 бр.
 Отдел „ННИ“ – 3 бр.
 Отдел „Археология“ – 7 бр.

3. Научни изследвания по индивидуална програма – всички отдели.
IV.

Представяне и популяризиране на музейните ценности.
1. Експонирани изложби:
- „Творби на Златю Бояджиев“ – 02. 05.
- „Българки от старо време. Горна Джумая и Горноджумайско“ – 08.03.
- „Полагане на основите на българската държавност“ – 10.04.
- „Неврокопската света митрополия. Пастири и паство“ – 18.04.
- „Хората, които победиха войната“ – 07.05.
- „Изложба на живи тропически пеперуди“ – 20.05.
- „140 години от рождението на д-р Борис проевски“ – 04.06.
- „Почетните граждани на Благоевград“ – 14.06.
- „Река Струма – пътят към Европа. Съкровищата на праисторическите
култури“ – 12.09.
- „150 години от рождението на Антон Попстоилов“ – 20.09.
- „1 ноември ден на будителите“ – 01.11.
- „Когато оръжията замлъкнаха – попарени надежди“ – 27.11.
ОБЩО: 12 бр.
2 .Гостуващи изложби:
-

„Ретроспективна изложба на скулпора Михаил Шапкарев“ – 28.02.
„Дипломна изложба на учениците от 12 Д клас на НХГ „Св. Св. Кирил и
Методий“ - Благоевград“ – 10.04.
„Лицата на града“ – 17.04.
„Атонската светиня“ – 23.04.
„Да пишем на кирилица“ – 21.05.
„Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“ – 18.05.
„Птиците в Европа“ – 18.05.
„Изложба на студенти от катедра „Изкуство“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“
- Благоевград“ – 18.05.
„Алкохол и амбалаж“ – 9.07.
„Различната България“ – 01.10.
„Ангелина и приятели“ – 10.10.
„Изкуството: Моята гледна точка“ – 14.11.
„Погромът в Босилеградско“ – 14.11.
„Коледна изложба“ – 10.12.

ОБЩО: 14 бр.
3. Събития:
 Кръгла маса – дискусия на тема „Scaptopara - Quo Vadis?“- 07- 08.02;

 Среща на пчеларите от „Пчеларско сдружение – Пчела – 2018 - Благоевград“ 07.02;
 Представяне на книгата на проф. Александър Фол "Химните на Орфей"- 22.02;
 Празник за 3 март на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 01.03;
 Празник за 3 март на ПГСАГ „Васил Левски“ – 05.03;
 „С България в сърцето” - поетичен рецитал по повод 3 март, съвместна
инициатива на Община Благоевград, Регионален исторически музей Благоевград и Регионално управление на образованието - 06.03;
 Концерт на ФГ „Веселинка“ с ръководител Веселинка Боянова - 13.03;
 Мероприятие на ОБС на БСП– 14.03;
 Среща – разговор с Иво Сиромахов - 15.03;
 Среща с Елисавета Логинова – мероприятие на Движение „Ние жените“ – 16.03;
 Изнесена лекция на проф. Иля Прокопов – 19.03, 21.03;
 Концерт на ДВФ „Мая“, съвместно с деца – актьори от ДЮТ „Щурчо“ с
ръководител Юлия Дживджорска- 22.03;
 Мероприятие на ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – 27.03;
 Представяне книгата „Черна жътва“ на Антони Стоилов – 27.03;
 Училищен панаир на учебно-тренировъчните фирми на Професионална
гимназия по икономика "Иван Илиев" – 28 – 29.03;
 Обучение на „Балкани без граници“ – 05.04, 06.04, 07.04, 13.04, 14.04, 19.04,
20.04, 21.04;
 Мероприятие на ЕГ „Сергей Корольов“ – Благоевград;
 Междуучилищно състезание на Ротари клуб – 11.04;
 Мероприятие на ПП „Възраждане“;
 Мероприятие на „Македония Арт“ – 12.04;
 Обучение на начални учители – 18.04;
 Участие в провеждането на ХХI Национален ученически конкурс „За хляба
наш...” ( фоайе и експозиция „За народното знание, умение и вдъхновение“) 19 – 20.04;
 Официално откриване на "Пролетния фестивал за съвременно изкуство" в
Експозиция „Роден дом на Георги Измирлиев - Македончето“ – 20.04;
 Концерт „За приятелството“ на ФГ „Веселинка“ – 23.04;
 Мероприятие на Асоциация за жени – предприемачи „Селена“ – 02.05;
 Провеждане на семинар „В музея по пантофи“ – 04.05;
 Младежки диалог на тема „Аз и дебатът за бъдещето на ЕС“ – 08.05;
 Мероприятие на ОБС на БСП– 08.05;
 Мероприятие на ПП „ГЕРБ“ – 09.05;
 Мероприятие на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 13.05;
 Мероприятие на ОБС на БСП– 17.05;
 Провеждане на „Европейска нощ на музейте“ – 18.05Програма за детската публика
15.00 - 15:30 часа – Музикална програма на Центъра за личностно и
творческо развитие на децата на Благоевград.
16.00 часа –„Трите прасенца“ -постановка на Куклен театър – Благоевград;

15:00 - 18:00 часа – За малките посетители са подготвени различни модули за
занимания:
•

Облекло траки

•

Маски на животни

•

Оцветяване

Програма за възрастни
17:30 часа – Биг Бенд – Благоевград с диригент Борис Янев
18:00 часа - Официално откриване на Европейската нощ на музеите.
Откриване на художествена изложба на студенти от катедра „Изобразително
изкуство“ към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
18:30 часа - Връчване на грамоти на сътрудници, партньори и съмишленици
на РИМ - Благоевград
19:30 часа - Откриване на изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд
І“ и „Птиците в Европа“
20:30 часа – Ревю – спектакъл „Фолклорно пътешествие“.
22:00 часа – Хоротека;


















Тържество за буквите на II ОУ „Димитър Благоев“ – 20.05;
Мероприятие на ПП „България за гражданите“ – 20.05;
Тържество за буквите на II ОУ „Димитър Благоев“ – 21.05;
Презентация на тема „Св. Йоан Владимир и Св. Седмочисленици от Охрид
(Политическа антропология и религиозен култ)“ – 22.05;
Мероприятие на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 22.05;
Празник на буквите на VI ОУ „Иван Вазов“ – 22.05;
Мероприятие на ОБС на БСП– 23.05;
Тържество на ДГ „Здравец“ – 28.05;
Тържество за буквите на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 29.05;
Тържество за буквите на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 30.05;
Празник на буквите на VI ОУ „Иван Вазов“ – 31.05;
Мероприятие на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 31.05;
Концерт китари „Музикална дъга“ на Михаил Златанов – 11.06;
Работна среща на начални учители – 15.06;
Публична лекция на тема „Българо – ирански културно – исторически
взаимоотношения“ – 27.06;
Мероприятие на Съюз на ветераните – 29.06;

 Лектория, посветена на140 годишнината от рождението на проф.Александър
Балабанов – 01.07;
 Откриване на художествен пленер ГХГ в Експозиция „Роден дом на Георги
Измирлиев - Македончето“ – 26.07;
 Учредително събрание на инициативния комитет за възстановяване на
паметника на незнайния македонски четник – 05.08;
 Среща между директорите на училищата и детските градини в Благоевградска
община и екипа реализиращ проекта „Привличане на нова публика сред
семейства и училищни групи“ – 05.09;
 Научна кръгла маса на тема: „Пропаганда и власт в народната република“ – 09
– 10.09;
 Мероприятие на ОБС на БСП – 12.09;
 Международната нощ на прилепите – 27.09;
 Пресконференция на ВМРО – 29.09;
 Динозавърско шоу на „Щура лаборатория“ – 12.10;
 Мероприятие на РУО – Благоевград – 16.10;
 Мероприятие на Сдружение „Пчела“ – 04.11;
 Публична дискусия на тема „Паметта за митрополит Борис Неврокопски, 1935
– 1948 г“ – 06.11;
 "Седмица на бащата" – 11.11 – 17.11;
 Тържество на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 14.11;
 Мероприятие на РУО – Благоевград – 20.11;
 Тържество на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – 25.11;
 Концерт на Център за личностно и творческо развитие на децата
на Благоевград – 11.12;
 Публична лекция "Вълната – митология и традиция" – 17.12;
 Концерт на школата по китара на Михаил Златанов.
Общо :69
4.

Гости на регионален исторически музей- Благоевград :
Посланикът на Кралство Дания Негово превъзходителство Сьорен Якобсен –
14.03;
Делегация от Унгария, гостуваща на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 08.05;
Гости, участващи в научна конференция, организирана от Община
Благоевград – 30.05;
Гости от военното поделение – 05.06;
Ръководители на дипломатически мисии и представители на международни
организации – 13.09.

5. Образователни програми
 Зелени приключения в музея – занимания с децата от СУИЧЕ „Св.Климент
Охридски“ – 09.01, 13.02, 18.02, 13.03, 18.03, 23.03,12.04, 16.04, 23.04, 07.10,
08.10, 09.10, 10.10, 23.10, 05.11, 06.11, 11.11, 15.11, 27.11, 02.12, 03.12, 04.12 ;

 Музеен урок на тема - "Константин Босилков в историята на Горна Джумая" –
съвместно с ученици от V СУ "Георги Измирлиев"-Благоевград – 23.01;
 Музеен урок с детски градини от Благоевград по повод Националния празник
на България – 3 март – 18.02, 26.02;
 „Дни на Национален парк Рила“ - съвместни инициативи с дирекция
„Национален парк „Рила“ по повод 27 години от обявяването на Национален
парк „Рила“ - от 20 до 22.02;
 Урок по родолюбие пред учениците от V"а" и VI "г" на III ОУ "Димитър Талев"
- гр. Благоевград – 17.04;
 Музеен урок, посветен на 168 г. от рождението на Г. Измирлиев – 19.04;
 Специализирана беседа – урок на тема „Етнография“ – 03.06;
 Лятна детска музейна школа – 05 – 27.06 –
05.06 Откриване
06.06 „Аз съм млад археолог“
07.06 „Грънчарството- духът на традицията“
10.06 „Оръжието на българските революционери“
11.06 „Българската история в картини“
12.06 „Нощни и дневни грабливи птици“
13.06 „ Тракийски митове“
14.06 „ Текстове от българската история“
17.06 „Птиците около нас“
19.06 „Любен Каравелов в българската памет“
19.06 „Европа - “старият“ континент“
20.06 „Възрожденецът Кузман Шапкарев“
21.06 „Защо е важно да събираме отпадъците разделно“
24.06 „Възрожденската къща“
25.06 „История на парите“
26.06 „Познаваме ли страните от Балканския полуостров“
27.06 „Закриване на Лятна детска музейна школа“
13.06, 19.06 - Занимание, анимирано от френските доброволци Жулиет
Шевалие от Vlahi Nature School;

 Образователен пакет „Детски игри в съботните дни“ – 17.10, 18.10, 21.10,
24.10, 29.10, 11.11, 14.11, 15.11, 21.11, 28.11, 29.11, 12.12, 13. 12;
 Музеен урок, посветен на Деня на народните будители – 31.10;
 Музеен урок, посветен на 100 години от подписването на Ньойския договор –
27.11;
 Музеен открит урок, посветен на 110 годишнината от рождението на поета
Никола Вапцаров – 04.12;
 Музеен урок на тема: "Петър Берон и неговият Рибен буквар"- 12.12;
 Музеен урок по родолюбие, съвместно с туристическа агенция „Стил Травел“
– 17.12;
 Музеен урок по родолюбие, съвместно с туристическа агенция „Стил Травел“
– 20.12.
6. Работа с медиите:
1. Телевизия:
- „Българските земи 15 – нач. 20 в.“ – 6 бр.
- „Етнография“ – 3 бр.
- ВО – 2 бр.
- ННИ – 6 бр.
- Археология – 6 бр.
Общо: 23 бр.
2. Радио:
- ФНА - 2 бр.
- „Българските земи 15 – нач. 20 в.“ – 29 бр.
- „Етнография“ – 2 бр.
- ВО – 1 бр.
- ННИ – 10 бр.
- Археология – 11 бр.
Общо: 55 бр.
7. Обслужени посетители в залите на музея:
- Платени – 4729 бр.
- Безплатни – 6127 бр.
- Детски кът – 2049 бр.
- Образователни програми – 378 бр.
- Детски игри – 386 бр.
- Зелени приключения – 543 бр.
- Над 60 год. – 310 бр.
- Хора с увреждания – 72 бр.
- Гости – 174 бр.
- Изложби – 1661 бр.
- Събития – 7441 бр.
- Измирлиева къща – 244 бр.
- Лятна детска школа – 842 бр.
- Пеперудена стая – 2851 бр.

ОБЩО: 27807 бр.
- Изнесени беседи – 137 бр.
8. Работа по проекти
1. Спечелени проекти по линия на НФ Култура – 3 бр.
- „Хората, които победиха войната“
- „Идентификация и представяне на архива на д-р Иван Гаджев
ИИБЕСА“
- „Привличане на нова публика сред семейства и училищни групи“
2. Спечелени проекти по линия на МО – 1 бр.
- „Изработване и поставяне на паметни плочи с имената на 581 загинали
български офицери и войници в меморила – костница в Благоевград“.
3. Общински фонд „Култура“ към Община Благоевград
- „България в мащаб“
Ръководство и контрол.
1. Проведени са 8 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.

19.03.2020 г.
Благоевград

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

