Цвета Петкова Колева – Гарова
Родена в гр. Мадан на 9 май 1963 г.
Уредник в отдел „Нова и най-нова история на България”

Професионални интереси в областта на история, музеология, културен туризъм.
Специален интерес към политическата, стопанската и културна история на Родопите.
Образование и професионална квалификация: висше, „История” във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” (1987)
Участие в семинар на тема „Културната политика и културен менижмънт”.
Организатор: Асоциация на родопските общини, Смолян 2000 г.
Обучение на тема „ Разработка и управление на европейски проекти – обучение на
обучители”. Организатор: „Клуб отворено общество”, Търговско-промишлена палата –
Смолян и Германо – българска индустриално – търговска камара – София, Смолян,
2006 г.
Съавтор на сборник: 90 години от Освобождението на Родопите, 2003 г.
Съавтор на каталог: Музейни ценности от Смолянска област, 2007 г.
Квалификация за компютърна грамотност – сертификат ІТ card ESI, 2007 г.

Изследователски проекти:
Участник в екипа на изследователски проект „Организиране, създаване и представяне
на фотодокументална изложба „Християнско наследство в Родопите – църкви и
манастири” по програма ФАР-ТГС, България-Гърция, 2003-2004;
Електронен пътеводител на родолюбивите българи, 2008 г.( съавтор с Катя
Сулинаджиева)

Професионално развитие:

1987 – 1996 – учител по история в СОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Мадан
1996 – уредник в ОИМ – Смолян
2000 – уредник в отдел „Нова и най – нова история на България”
Завеждащ фонд „Най – нова история на България” и къща – музей „Ласло Наги”.

Други компетенции: Компютърна грамотност – текстообработка, работа с база данни,
EXCEL.

Членство в организации: член на Българско историческо дружество – клон Смолян.

Подбрани пуликации:

Реликви от Балканската война, съхранявани във фондовете на Исторически музей –
Смолян. В: Сборник „90 години от Освобождението на Родопите”, Смолян, 2003 г.
Образователните програми в Исторически музей „Стою Шишков” – Смолян /Цвета
Колева – Гарова, Катя Сулинаджиева/. В: сп. „Родопи”, № 1 – 2, Смолян, 2008. Докл. от
Х – ти Национални музейни четения, Велико Търново, 2006 г.
Опълченци от Смолянския край – участници в Руско-турската освободителна война. В:
Сборник „ Руско – турската освободителна война – граница между две епохи”,
Асеновград, 2009 г.
Множество публикации в периодичния печат.

Музейни изложби:

- „ Българската държава след Освобождението - граници и символи”, 2003 г. (съавтор с
Катя Сулинаджиева и организатор)
- „Родопите през погледа на Стою Шишков и края на ХХ в.”, 2005 г. . (съавтор с Катя
Сулинаджиева и организатор)
- „Параклисите в Средните Родопи”, 2005 г. (автор и организатор)
- „С почит към отец Константин Канев”, 2007 г. (автор и организатор)
- „100 години независима България – 100 години съзидание в Родопите” , 2008 г.
(съавтор с Катя Сулинаджиева и организатор)
- Секция „Символи на Република България” към Електронен пътеводител на
родолюбивите българи, 2008 г. (съавтор с Катя Сулинаджиева)
- Секция „100 години Независимост” към Електронен пътеводител на родолюбивите
българи, 2008 г. (съавтор с Катя Сулинаджиева)

Реализирани образователни програми:
- „Културни маршрути”, 2002 г.
- Образователен цикъл „Европейски уроци”посветени на 9 май – Ден на Европа, 2002 –
2007
- „Културни пейзажи”, 2003 г.
- „На среща със Стою Шишков”, 2005 г.
-„Коледа и Нова година в българската и унгарската обредна традиция”, 2005 г.
- „Великден в България и Унгария”, 2007 г.
- Рецитаторски конкурс „Със стиховете на Ласло Наги в сърцето” – регионален
полуфинал на ХХІ Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска поезия
Шумен , 2008 г. (съвместно с Унгарския културен институт)

Контакти: ts.garova@museumsmolyan.eu

