Таня Милушева - Марева
Директор
Родена: гр. Кърджали на 11.12.1956 г.
Професионални интереси в областта на история и етнология, музеология, културен
туризъм. Специален изследователски интерес към традиции и обичаи, традиционна храна и
хранене; култови места; съвременни етнокултурни процеси.
Образование и професионална квалификация: висше, „История” в СУ „Св. Климент
Охридски” (1979); следдипломна квалификации към Катедра „Етнология” на СУ „Св.
Климент Охридски” (1996), специализация "Наследство и модерност в България", НБУ –
София (2000); специализирани курсове по музеология, Републикански център по
музеезнание при НИМ ( 2001); специализирано обучение в областта на туризма “Културният
туризъм - тенденции и развитие. Опитът на положителните практики", СУ “Св. Климент
Охридски”, Фондация “Интегра” (2001); специализирано обучение „Въвеждане и прилагане
на европейски стандарти за качество към подготовката, създаването и управлението на
тематично интегрирани културно-туристически продукти”, НФК, Европейски институт за
културни маршрути (2006); специализирано обучение по мениджмънт на културни
институти “Културните институти – среда за комуникация и учене” (2009)
Професионално развитие: от 1984 г. – уредник в отдел „Етнография” на Окръжен
исторически музей – Смолян; от 1996 г. – гл. уредник в ОИМ-Смолян; от 1999 г. досега –
директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков” - Смолян
Изследователски проекти: Ръководител изследователски проект "Територии и ресурси.
Културно-историческото наследство като ресурс за развитие на културен туризъм в
Златоградска община", 2002
Ръководител проект “Организиране, създаване и представяне на фотодокументална изложба
“Християнско наследство в Родопите – църкви и манастири” в Смолян и Солун” по програма
ФАР - ТГС, България - Гърция, 2003-2004;
Ръководител приложни проекти за адаптация на постоянната експозиция на Исторически
музей - Смолян, към потребностите на съвременната публика, 2001, 2007, 2009
„Бъдеще за традициите” – Смилян, 2005
Ръководител изследователски проект "Територии и ресурси. Културно-историческото
наследство като ресурс за развитие на културен туризъм в Община Чепеларе, РОПКАТА 2007", 2007 г.;
Ръководител приложен проект “Каталог на културно-историческото наследство на
Смолянска област (движими паметници на културата)”, по програма “Обществен форум” на
ШАРС, ФРМС, НФ “Култура”, 2006-2007 г.
Участник в екипа на изследователски проект “Празникът на св.св. Кирил и Методий – от
националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи”
на Институт за фолклор при БАН
Други компетенции: Копмютърна грамотност – текстообработка, работата с бази-данни,
EXCEL, РРР
Преподавателска дейност във висши учебни заведения – ПУ „Паисий Хилендарски” –
Филиал Смолян – курс лекции „Краезнание” (2002/; 2003/4); ПУ „Паисий Хилендарски” –
магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране” – цикъл лекции
”Традиционно изкуство и фолклор като ресурс за културен туризъм”(2006/7); цикъл лекции
„Традиционна култура и фолклор” (2008/9)

Членство в организации, експертни комисии, редакционни колегии: Асоциация на
българските етнолози, Председател на Общински комитет „Васил Левски” – Смолян;
Обществен съвет на ВСУ „Черноризец Храбър” – Филиал Смолян; УС на Българско
историческо дружество – клон Смолян; КС на РТА “Родопи" – Смолян; УС на Клуб приятели
на РИМ „Стою Шишков” – Смолян; Редколегия на сп. «Родопи»
Подбрани научни публикации
Родопите – наследство, традиции, фолклор. - сп. Родопи, № 1-2, Смолян, 2009
Към проучване на параклисите в Средните Родопи: „Св.Дух” – Райково. - сп. Родопи, № 5-6,
Смолян, 2009
Село Караачкьой, Гюмюрджинско – разорение и бежански неволи. В: Изв. на Тракийския
научен институт, кн. ІХ, С., 2009
Културно наследство за устойчиво развитие. Случаят Смилян. В: Изв. на НИМ-София, том
ХХІ, С., 2009
Златоградски спомени от манастира Ватопед в Света гора. В: Годишник на Асоциация
"Онгъл", т. 5, год. V, 2007, "Етнология на пространството, ч. I". С., 2008
Традиционни календарни празници в Рудоземско. В: Рудозем и околностите му. Археология,
етнография и история. Ч.І. С., 2008
Спомените на един бивш абаджия . В: При историческите корени. 70 години Андрей
Печилков - книжовник, обществвеник, културен деец. Смолян, 2008
Стою Шишков – изследовател на Родопите. В: Стою Шишков и българската народоука.
Годишник РЕМ-Пловдив, Т.V, Пловдив, 2008
Здравей, мила другарке. Писма на участнички в първата отечественофронтовска школа за
жени-активистки в Чепеларе. В: Родопската хуманитаристика в началото на ХХІ век. Докл. и
съобщ. от нац. науч. конф. Смолян, 2007
Сватбени чеврета от Средните Родопи. В: Делници и празници в живота на българина. Докл.
и съобщ. от нац. науч. конф. Варна, 2006
Обредни хлябове от Средните Родопи. В: Обредната трапеза. Докл. и съобщ. от ХІ нац. науч.
конф. по етнография. Пловдив, 2006
Тайната кореспонденция на ВМОРО в Ахъ-Челебийски революционен район. В: 100 години
от Илинденско-Преображенското въстание. 1903-2003Сб. Доклади от международна научна
конференция. С., 2005
Архивните снимки като извор за промените в родопското женско облекло през първите
десетилетия на ХХ век (по материали от Средните Родопи). - Българска етнология, 2005, кн.
3-4
Кардъшлъка – кафеджията на Златоград. В: Кафенето като дискурс (НБУ). С., 2005
Проучванията върху традиционната родопска кухня - ресурс за културен туризъм в
планината. В: Фолклор, културно наследство и туризъм. Бургас, 2004
Автобиографични разкази и лични преживелици на родопчани по време на Балканската
война. В: 90 години от освобождението на Родопите: Докл. и съобщ. от нац. науч. конф.
Смолян, 2003
Към представите и вярванията за домашни животни сред населението от Средните Родопи.
В: Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите . С., 2003
Стою Неделев Шишков – създател на музея в Смолян. В: История на музеите и музейното
дело в България. Плевен, 2003
Хранителният код в характеристиката на митичните същества (по материали от Средните
Родопи). В: Родопите през ХІХ и началото на ХХ век. Език, култура, история. Т.ІІ, Смолян,
2000
Обичаи и обреди за дъжд в Средните Родопи. В: Изв. Исторически музей – Благоевград. Т.І.
Благоевград, 1999

Среднородопските чанове – живот в ежедневието и в обреда. В: Камбаната – бит, обред, мит.
Годишник Етнографски музей – Пловдив. Пловдив, 1999
Кожелът – сватбен обреден реквизит от Средните Родопи. – Rhodopica. Смолян, 1998, кн.1
Съставител и/или редактор на научни сборници и други музейни издания:
Рудозем и околностите му. Археология, етнография, история. Ч.І, С., 2008
Родопската хуманитаристика в началото на ХХІ век. Докл. и съобщ. от нац. науч. конф. –
Смолян, 2007
Музейни ценности от Смолянска област. Каталог. Смолян, 2007
Христина Лютова. Живот изпълнен с песен (автор Руска Главчева). С., 2007
Електронен портал „Свобода за Родопите”, 2007
70 години Исторически музей „Стою Шишков” – Смолян. Препоръчителна библиография.
Смолян, 2005
Родопски старини. Юбилеен вестник, 18 май 2005
90 години от освобождението на Родопите. Доклади и съобщения от Национална научна
конференция. Смолян, 2003;
Музейни изложби:
- “Роженският събор в Родопите – история, песни, звезди”, 2000
- "Свещени реликви от Родопите", 2002
- „Църкви и манастири в Родопите”, 2004
- „Багри от Родопите”, 2008
- „Дом в Родопите”, 2009
Участие в национални и международни форуми:
Юбилейна Международна конференция „60 години ЕИМ при БАН”, София, 2009
Конгрес по Програма INTERREG ІІІ, Proposals of Common Course of action for the Promotion
of natural and aesthetic interest destinations in the Municipality of Paranesti and in the Province of
Smolian in Bulgaria, Paranesti, Greece, 2008
Семинар „Локални култури и социални динамики”, по програма CULTURE 2000 ПловдивСмолян-Смилян, 2007
Франкофонски колоквиум "Социална динамика, наследство, култура и туризъм, Пловдив,
2005
Представяне на фотодокументална изложба „Християнско наследство в Родопите – църкви и
манастири” в Солун, Гърция, 2004
Европейски форум на Асоциациите за културно наследство, Пловдив-Смолян, 2004
Лятна школа „Антропология на/в града (Urban Anthropology)”, Пловдив-Смолян-Кърджали,
2004
Х-на Национална етнографска конференция, Стара Загора, 2004 и ХІ-та Национална
етнографска конференция, Пловдив, 2005
Годишни четения по хуманитаристика’Бургас, 2003, 2005, 2006
Контакти: t.mareva@museumsmolyan.eu

