ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН
ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

МУЗЕИ И КОЛЕКЦИИ
Под патронажа на областния управител на Област Смолян
г-н Недялко Славов

Конференцията се провежда със съдействието и финансовата подкрепа
на Община Смолян

СМОЛЯН, 8-9 ОКТОМВРИ 2015 г.

ПРОГРАМА

8.10.2015 г. (четвъртък)
ЗАСЕДАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
12.30 – 13.00 ч. – Регистрация на участниците, Областна администрация – Смолян, бул.
„България“ №14
13.00 – 13.30 ч. – Официално откриване на конференцията
Приветствие от областния управител на Смолян
Приветствие от кмета на Смолян

Пленарно заседание: 13.30 – 16.00 ч. – зала 201 в Областна
администрация - Смолян
Председател: Таня Марева, РИМ – Смолян
Проф. д-р Цветана Кьосева, НИМ - София
Управлението на музейните колекции – основна сфера на музейния мениджмънт
Качественото управление на музейните колекции следва поредица от различни правни, етични,
технически и професионални стандарти, съобразени с функциите и спецификата на музея и насочени към
придобиване, физическо и юридическо опазване, изследване, социализация. Най-общо политиката на
управление на колекциите се основава на три взаимосвързани елемента: придобиване и регистрация,
които гарантират, че те са придобити по легален начин, а също тяхната отчетност и организация;
съхранение на колекциите; предоставяне на контролиран достъп на обществеността до колекциите.

Д-р Силвия Станчева, СУ „Св. Климент Охридски“
Съвременни тенденции в управлението на музейните колекции
От 90-те години на XX век насам се наблюдава засилен интерес към практическите последици от
традиционните практики на колекциониране в музеите в Западна Европа и САЩ. В резултат на това
музеите започват сериозно да проучват какво биха могли да променят в политиките си на
колекциониране. Докладът ще разгледа факторите, довели до тези промени (ограничени финансови
средства, препълнени хранилища, променени приоритети и др.), както и възможностите за нови гъвкави
политики на комплектуване на музейните фондове.

Д-р Леонора Бонева, НИМ - София и НХА
За съвременните подходи към музейните колекции, или колко е дълъг пътят от
депото към експозицията и обратно
Засягат се основни въпроси, много от които са поставени в последните публикации в системата на
Европейската музейна мрежа. Те се отнасят до философията, до мениджмънта на музея (особено до
мениджмънта на колекциите), както на институционално ниво, така и с примери от френските и

холандските добри практики. Неизбежно това предизвиква рефлексия относно нашите проблеми и
неотложността на решаването им.

Ели Гуцева, НИМ - София
Електронното картографиране – необходим и удобен елемент при обработването
на колекциите
Представя се електронната дигитална карта (интернет или локално базирана) като нов и удобен начин на
визуализация на предметите в една сбирка, възможност те да бъдат позиционирани регионално според
произхода си и съответно да покажат състоянието и пълнотата на фонда. Реализацията на този проект ще
допринесе за добрите практики в музейната дейност по отношение на систематизирането и електронното
класифициране на музейния фонд, а също така ще подобри презентативната, образователна и
информативна роля на музея.

Проф. д.и.н. Вера Бонева, УНИБИТ - София
Комплектуване, документиране и опазване на фондовете на мемориалните музеи в
България
Представителната и плътно прикрепена към културната ни инфраструктура мрежа от мемориални музеи
се отличава с някои специфики на комплектуването и поддържането на фондовете. Съобщението е
посветено на спецификите, свързани с действащия модел на управление на основните, научно
спомагателните и обменните фондове на българските музеи.

Милена Катошева, СУ „Св. Климент Охридски“
Дарителството като дълг
По-голяма част от съвременните музеи са създадени на базата на дарения. Докладът разглежда темата за
дарителството като дълг и психологическите аспекти на даряването като акт и процес в контекста на
музейната дейност. Направен е опит за проследяване на промяната на мотивите за дарителство през
различни периоди от нашата история.

15.30 – 15.45 ч. – Дискусия
15.45 – 16.00 ч. – Кафе пауза

Заседания по секции:
Първи панел – Зала 201 в Областна администрация - Смолян
Председател: проф. д.и.н. Вера Бонева, УНИБИТ - София
Секретар: Златка Петрова, РИМ - Смолян
Докладване – 15 мин.
16.00 – 16.15 ч. – ст.ас. Живка Янакиева-Начева, Лариса Нешева, Национален музей
„Земята и хората” - София
Колекцията на проф. Иван Бонев - изследовател на родопските оловно-цинкови
находища
Колекцията съдържа 521 минерални образци, пряко свързани с научните изследвания на проф. Иван
Бонев – световно признат минералог и откривател. При обработката на колекцията минералите са
привързани към авторските публикации и групирани по теми: „Морфология на галенита“, „Морфология
на сфалерита и халкопирита“ и „ Разностранните интереси на Иван Бонев“.

16.15 – 16.30 ч. – д-р Светла Далакчиева, РИМ - Бургас
Светът в зрънце пясък
Това е името на най-новата колекция на отдел „Природа” към РИМ - Бургас, чието начало е поставено
през септември 2014 г. Колекционирането на пясък е популярно хоби, подчиняващо се на определени
правила. За момента това е единствената колекция в България. Съдържа образци от всички континенти.
Има голям образователен потенциал.

16.30 – 16.45 ч. – Недялка Кръстева - Аврамова, ИМ – Димитровград
Археологическата колекция от фонда на Исторически музей - Димитровград основаване, управление и бъдеще
Темата засяга част от проблемите при създаване на нови музейни колекции в малките музеи в условия на
финансова криза, както и решението на част от тях. В нея на практика се прави първото по-сериозно
проучване на археологическата колекция на Исторически музей – Димитровград.

16.45 – 17.00 ч. – Соня Семерджиева, РАМ – Пловдив
За колекцията църковна утвар ретроспективно
Представя се колекцията църковна утвар (ХVІІ-ХІХ в.), съхранявана във фонда на Регионален
археологически музей – Пловдив, която пази и „разказва” истории за своите притежатели, за майсторите
златари, за селището, църквата, за „пътуването“ си до музея и дарителите си.

17.00 – 17.15 ч. – д-р Лора Ненковска, д-р Цвета Евлогиева-Кацарова, НИМ - София
Вотивите – предметно въплъщение на молитвата
Представя се колекцията от вотиви на Националния исторически музей през призмата на историческия
поглед за ролята на вотива като част от религиозното съзнание и праксис.

17.15 – 17.30 ч. – гл.ас. Бета Хараланова, РИМ - Шумен
Дарителските акции - форма за комплектуване на музейните колекции
В съобщението се разкрива ползата от дарителските акции, които РИМ - Шумен организира през
последните години и в резултат на които успява да попълни стари или да създаде нови колекции.

17.30 – 17.45 ч. – Мариана Праматарова, докторант по културно-историческо
наследство
Колекциите на РИМ - Бургас и медийното им представяне
Темата разглежда колекциите на най-големия музей в Югоизточна Бьлгария - Регионален исторически
музей - Бургас, който включва Исторически музей, Археологически музей, Природонаучен музей,
Етнографски музей, кьща-музей Петя Дубарова и кьща-музей Георги Баев, притежаващи разнообразни и
интересни колекции, добри практики, дигитално и медийно представяне.

17.45 – 18.00 ч. – Станислава Ботева, РИМ – Велико Търново
Носители на общинската наградна система във фонд „Най-нова история” на
Регионален исторически музей – Велико Търново
В музейния фонд се съхраняват образци на наградната система на Велико Търново от най-ново време.
Първата група включва почетните знаци „Почетен гражданин на Велико Търново” и „Медал Велико
Търново” - І и ІІ степени, предоставени от Общинска администрация. Втората група обхваща отличия,
дарени на музея от удостоени с тях лица.

18.00 – 18.15 ч. – Дискусия по докладите

Втори панел - Зала 115 в Областна администрация - Смолян
Председател: доц. д-р Ирена Бокова, НБУ – София
Секретар: Катя Сулинаджиева, РИМ - Смолян
Докладване – 15 мин.
16.00 – 16.15 ч. – доц. д-р Ирена Бокова, НБУ – София
Музейните колекции: как класифицираме и подреждаме света на местните
общности
Разглеждат се музейните колекции като дейност по преподреждане на местните култури, разбирани като
начин на живот, от страна на изследователите и създателите на колекции. Основните въпроси засягат
превръщането на документа в цялото му разнообразие от проявления (предмет, устен разказ, визуален
материал и др.) в предмет на изкуство, в предмет на познание, в каталог или друго, което създава нови
връзки между документа и местните общности с посредничеството на изследователя и музейния
специалист.

16.15 – 16.30 ч. – доц. д-р Атанас Шопов, ИМ – Панагюрище
Из фонда на Историческия музей в Панагюрище
Представя се малка част от движимите културни ценности от фонда на музея - наследството на Иван
Деянов (родолюбец, интелектуалец, колекционер и поклонник на изкуството и културата), дарено на
Исторически музей – Панагюрище на 15 октомври 1982 г. Дарението обхваща 3558 инв. единици. В него
са обособени четири колекции: художествени произведения, накити, ръкописи и занаятчийска керамика.
Идеята е то да се популяризира, както и представянето му не само пред специалисти, но и пред поширока публика.

16.30 – 16.45 ч. – Райна Каблешкова, РЕМ – Пловдив
Колекциите на Историческия музеи в Перущица - минало и настояще
Изложението обхваща създаването на музея и оформянето
научноизследователската дейност и работата на специалистите по тях.

на

неговите

колекции,

16.45 – 17.00 ч. – Боряна Боянкинска, РИМ – Велико Търново
Колекция от наградни отличия и грамоти на Деян Чаушев, дарени на Регионален
исторически музей - Велико Търново
Представя се колекцията от наградни отличия и грамоти на Деян Чаушев. Директор е на свилоточна
фабрика „Васил Коларов” в град Велико Търново, а по-късно е началник-пласмент в Завода за телферни
електродвигатели. Занимава се и с организационна дейност във футболен клуб „Етър“ и е активен
спортист по тенис на маса.

17.00 – 17.15 ч. – Сашка Димова, ИМ – Батак
Медни съдове с надписи във фонда на Исторически музей - Батак
За шестдесет години във фонда на Исторически музей - Батак са събрани домашни съдове от мед,
изработени от различни майстори-медникари. Представят се медни съдове с надписи и връзката им с
традиционните обичаи в края на XIX и първата половина на ХХ век.

17.15 – 17.30 ч. – доц. Катерина Венедикова, София
Колекция от метални предмети с османотурски надписи в РИМ „Стою Шишков“ Смолян (XVII - XX в.)
Проследява се проучването на колекцията от метални предмети (предимно с надписи на арабица) в РИМ
„Стою Шишков” - Смолян. Представят се някои все още не приведени в научно обръщение паметници.
Колекцията се съпоставя с подобни от други градове в страната. Обръща се внимание на уникалността на
отделни смолянски изделия, коментират се затрудненията при регистрацията на мюсюлмански вещи с
или без надписи на османотурски език и на значението им като извори.

17.30 – 17.45 ч. – Симеон Цветков, РИМ – Велико Търново
Физическо описание и инвентиране на огнестрелно оръжие
Инвентирането на движими културни ценности в основните фондове на музеите е специфична и
изключително важна дейност. От описанието в инвентарната книга тръгва по-нататъшното използване на
предмета за изследователски и експозиционни дейности. Целта на настоящата разработка е да внесе
повече яснота относно описанието и инвентирането на огнестрелното оръжие и да послужи като
практически насоки при първична музейна обработка на такъв тип движими културни ценности.

17.45 – 18.00 ч. – Анюта Каменова-Борин, ИМ – Чипровци
Колекция чипровски килими в музея в Чипровци
Част от експозицията на Чипровския музей е заета от чипровски килими. Градът е център на
Чипровската килимарска школа, която съществува по писмени данни от над 400 години. Музеят
притежава колекция от чипровски килими, работени на вертикален стан, двулицеви, от вълна и памук,
боядисвани в растителни и анилинови бои. Освен от трите периода на чипровския килим, колекцията
включва и четвърти период – тъкани гоблени и пана от художници.

18.00 – 18.15 ч. – Катя Митова-Ганева, РИМ – Велико Търново
„Америка” – осъществената американска мечта на Иван Петров (колекция от
музейни ценности, свързани с хотел „Америка”, съхранени във фонд „Нова
история” при РИМ – Велико Търново)
През 30-те и 40-те години на ХХ в. един от най-добрите и посещавани хотели в Търново е хотел
„Америка”. Негов собственик е колоритната личност Иван Чокоев (р. 1890 г.). Участник в изграждането
на ж.п. линии в Калифорния в началото на XX в. Със спечелените пари осъществява мечтата си да
построи собствен хотел в родното Търново. Колекцията от снимки и документи, свързана с хотел
„Америка“, илюстрира създаването и развитието на хотелиерството до средата на миналия век,
неразривно свързано с туризма в старата столица.

18.15 – 18.30 ч. – Дискусия по докладите

20.00 ч. – Вечеря в хотел „Дикас“ – Смолян

9.10.2015 г. (петък)
ЗАСЕДАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАЛИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН

Трети панел – Зала „Обреден реквизит“
Председател: проф. Николай Ненов, РИМ - Русе
Секретар: Цвета Колева, РИМ - Смолян
Докладване – 15 мин.
09.00 – 09.15 ч. – Стефан Шивачев, РИМ – Пловдив
Колекцията историческо оръжие от възрожденската епоха на РИМ - Пловдив
В края на ХІХ век е формирана една от най-големите колекции историческо оръжие в българските музеи.
Идеята е на Директората (Правителството) на Източна Румелия и по-късно на Окръжната постоянна
комисия в Пловдив. Колекцията съдържа стотици екземпляри огнестрелно и хладно оръжие - дело на
български майстори-оръжейници през Възраждането. По-голямата част от колекцията днес е показана в
експозиция „Българско Възраждане“ на РИМ - Пловдив.

09.15 – 09.30 ч. – Капка Кузманова, РИМ – Ловеч
Колекция „Местно управление в Ловеч (1877-1944)“ - история, проучване и
популяризиране
Колекцията е източник на информация за местното управление. Поделена е на: Местно управление –
видове. Администранивно-териториално деление – общината като социална категория и
административно-териториална единица. Избори – избирателни бюлетини и предизборни материали.
Градски общински съвети и съветници (лични документи и вещи). Постоянно присъствие – кметове и
помощник - кметове (лични документи и вещи).

09.30 – 09.45 ч. – проф. Николай Ненов, РИМ – Русе
Колекция „Русенски порцелан“
Колекцията от порцелан и фаянс в Регионален исторически музей – Русе съдържа над 150 образци от
средата на XIX до втората половина на XX век. Изработени са в модерните за епохата стилове – от
класическите барокови мотиви до прекрасните образци на „арт деко”. В колекцията има ръчно рисувани
експонати с уникална стойност. Интерес представлява японския порцелан, произведен през 20-те години
на XX век. Колекцията се попълва с нови експонати.

09.45 – 10.00 ч. – Валя Димитрова, РИМ – Видин
Колекция „Видински порцелан“ от РИМ – Видин
Създаването на модерното порцеланово производство в най-северозападния български крайдунавски
град датира от 20-те години на ХХ век. Предприемчивият и образован видински гражданин Георги
Младенов основава порцеланова фабрика, превърнала се в „перлата на видинската индустрия“ и
завоювала достойно място на националния и международните пазари. От близо 90-годишното й
присъствие в българския стопански живот в музейната колекция са съхранени образци от обикновен и
костен порцелан (домакински съдове, сувенири, накити и др.), носещи богата информация за
индустриалните технологии в новото време.

10.00 – 10.15 ч. – Теодора Мешекова, ОКИ „Музей за история на София“
Колекции в музея за история на София
В края на 70-те и началото на 80-те г. на ХХ век в Музея за история на София, като част от фонд „Найнова история”, са оформени т. нар. колекционни сбирки. Те се допълват и обогатяват постоянно. Найинтересните и атрактивни от тях са: „Градски бит II”, „Плакати”, „Вестници и списания. Единични
броеве” и „Подаръци на Столична община”.

10.15 – 10.30 ч. – д-р Мария Василева, Софийска градска художествена галерия
Съвременното изкуство и музеят
Докладът разглежда създаването на фонд „Съвременно изкуство и фотография” на СГХГ, основан през
2004 г. Какви са причините за това? Как се изгражда контекст и как един нов отдел се обвързва с
останалите политики на музея? Ще бъдат разгледани различни примери от изложбената, научната и
образователната стратегии на галерията, които са обвързани с новата колекция. Ще бъде направен опит
да се проследи влиянието на тези нови практики върху традиционния живот на институцията, както и
върху осмислянето на класическата история на изкуството.

10.30 – 10.45 ч. – Дискусия по докладите
10.45 – 11.00 ч. – Кафе пауза
11.00 – 11.15 ч. – Румяна Денчева, АЕК „Етър”
Библиотеката – неизвестното лице на адв. Никола Сокеров (от фонда на АЕК
„Етър“)
През 1978 г. АЕК „Етър” - Габрово се сдобива с 1392 бр. книги, лекции, списания, бюлетини и вестници,
заедно с библиотечните шкафове, дотогава съхранявани от наследниците на видния габровски адвокат
Никола Сокеров (1884-1945). От тях 630 бр. са откупени, а останалите 763 бр. са дарения.
„Библиотеката“ на адвоката е сериозна сбирка от професионална литература и периодика на български,
френски и руски езици.

11.15 - 11.30 ч. – Диана Тодорова, Етнографски музей – Варна
Авторски колекции (текстил) във фонда на Етнографски музей – Варна
Представят се авторски колекции на непрофесионални майстори, изработващи изделия от вълнен и
памучен текстил – плетива, бродерии и накити от втората половина на ХХ в. Те са част от фонд „Тъкани
и облекла” на Етнографски музей – Варна.

11.30 – 11.45 ч. - Таня Марева, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян
Родопските халища като материално културно наследство
Представя се най-голямата колекция в страната от традиционни едри влакнести тъкани от основен
материал вълна и козина с произход от Родопите. Разглеждат се технологичните и декоративни
характеристики на тези тъкани, послужили за структурирането на колекцията. Проследяват се етапите и
критериите за натрупване на колекцията. В заключение са представени елитни екземпляри.

11.45 – 12.00ч. – Дискусия по докладите

Четвърти панел – Зала за временни изложби (второ ниво)

Председател: доц. д-р Лидия Петрова, РИМ - Варна
Секретар: Ваня Йорданова, РИМ - Смолян
Докладване – 15 мин.
09.00 – 09.15 ч. – Марияна Николова, РИМ – Варна
Колекция „Ръкописни книги” в Музея на Възраждането – Варна
Ръкописните книги са включени във Фонд I („Старопечатни книги”) на Музея на Възраждането.
Колекцията е малка част от него и вече е предизвиквала интереса на изследователите, но все още не е
подробно изследвана. Поради липсващи страници, някои от фондовите единици не са били жанрово
определени и са записани в инвентарните книги под общото название „ръкописна книга”. Настоящото
съобщение представя колекцията в нейната цялост и е опит да се систематизира проученият досега
материал.

09.15 – 09.30 ч. – Веселин Лазаров, НМО – Габрово
Възрожденски учебници - колекция в Национален музей на образованието
Представя се колекцията „Възрожденски учебници“ в Национален музей на образованието, отнасящи се
към различни учебни предмети, по-интересни факти около историята и написването на някои от тях и
информация за авторите на тези учебни пособия.

09.30 – 09.45 ч. – Ангел Шерилов, НМО – Габрово
Колекция училищни уреди и апарати
Проследен е дългият и не лек процес на попълване на колекцията от училищни уреди и апарати до наши
дни, източниците на средствата за тяхното закупуване, местата, където се произвеждат и промяната във
визията им.

09.45 – 10.00 ч. – Динка Ангелова, РИМ – Ямбол
Историята на една колекция
Началото на колекцията „Кукерски маски” на Регионален исторически музей - Ямбол се поставя през
2004 г. Тогава за първи път в залите на музея се урежда изложбата „Кукерски маски от Ямболско”,
съставена основно от маски на частни лица. Поводът за изложбата е провеждането на набиращия все поголяма популярност маскараден фестивал „Кукерландия”. Създадената колекция от кукерски маски
позволява да се комплектува мобилната изложба „Кукерските игри – феерия от багри, магия и
мистерия”, която гостува на различни музеи в страната и се радва на голям успех.

10.00 – 10.15 ч. – гл. ас. д-р Биляна Попова, РЕМ – Пловдив
Колекцията традиционни музикални инструменти от фонда на РЕМ – Пловдив
Представя се уникална по характера си колекция от 74 бр. традиционни музикални инструменти. Тя
показва част от богатото и разнообразно българско народно творчество. Включени са разнообразни по
вид и предназначение народни музикални инструменти, изработени от средата на ХІХ до 70-те години на
ХХ век предимно в районите на Тракия, Родопите, Странджа и Северна България. Срещат се и отделни
музикални инструменти от по-ново време – края на ХХ и началото на ХХІ век.

10.15 – 10.30 ч. – доц. д-р Ангел Гоев, АЕК „Етър“ – Габрово
Народните обичаи като жива музейна колекция в АЕК „Етър” – Габрово

Архитектурно-етнографският комплекс „Етър” в Габрово е жив музей под открито небе. Наред с
експонираните живи работилници на народни занаяти и съоръжения на вода, в комплекса се правят
възстановки и се представят на живо български календарни народни обичаи. Обичаите се показват всяка
година по един и същи начин и това прави тези възстановки устойчиви музейни експозиционни образци,
имащи стойност на колекция. Те се документират визуално чрез фото и видео заснемане и така остават
като трайни фондови материали.

10.30 – 10.45 ч. – Дискусия по докладите
10.45 – 11.00 ч. – Кафе пауза
11.00 – 11.15 ч. – Величка Илиева, АЕК „Етър”
Народно-техническите съоръжения на вода – една уникална сбирка в АЕК „Етър“
Съществена и най–ценна част от експозицията на АЕК „Етър“ са народно–техническите съоръжения на
вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от най–богатите и добре организирани технически сбирки сред
европейските музеи на открито.

11.15 - 11.30 ч. – Екатерина Пейчинова, ИМ – Батак
За майстора сахатчия Георги Цурев и часовниците във фонда на Исторически
музей - Батак
Георги Цурев е сахатчия, изработил уникален стаен часовник, който от десетилетия заема достойно
място в експозицията на музея в Батак. Във фонда на музея се съхранява и наборът часовникарски
инструменти на даровития майстор. Представя се формирането и развитието през годините на
колекцията часовници във фонда на ИМ-Батак, както и популяризирането им.

11.30 – 11.45 ч. – доц. д-р Лидия Петрова, РИМ – Варна
Рабуши - календари от варненския край
Колекцията от народни календари – рабуши (рабоши) на Етнографския музей във Варна включва
събраното от създателите на музейното дело в града – братята-чехи Хермин и Карел Шкорпил и няколко
майсторски изработени дървени народни календари от първите десетилетия на ХХ в.

11.45 – 12.00 ч. – Ваня Йорданова, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян
Колекция „Родопско гайдарство“ в РИМ - Смолян
Колекция „Родопско гайдарство“ включва материали, събирани по темата от началните години на
съществуване на музея до наши дни. Свиренето на гайда и днес е една от културните емблеми на
родопския край. Стари гайдарски центрове в миналото са селата Широка лъка, Хвойна, Момчиловци,
Соколовци, Райково, Чокманово и др. Гайдарската традиция е не само жива културна практика с
многобройни последователи в Родопите, но и своеобразна запазена марка на този край, символ на
родопската идентичност и култура.

12.00 – 13.00 ч. – Заключителна дискусия на конференцията, водена от проф. д-р
Цветана Кьосева, научен ръководител на форума

Закриване на конференцията

