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ВСЕСТРАННОТО ИЗУЧАВАНЕ НА РОДОПИТЕ

През 2020 г. се навършват 85 години от дарението на
Стою Шишков „за уредбата и поддържането при читалището
(в с. Устово) бъдещия Етнографски музей на Родопската
област с Беломорието на юг”. В писмо до кмета на Устово (вх.
№ 2794/04.07.1935 г.) Стою Шишков е приложил документи
за направеното от него дарение в размер на 50 000 лева.
Кметът на с. Устово д-р Христо Георгиев и
общинските съветници: свещ. Хар. п. Палов, Георги п.
Анастасов и д-р Б. Деспотов провеждат заседание (протокол
№ 21/4 юли 1935 г.), на което се решава: „Съвместно с
читалищното настоятелство да изкаже на благородния и
щедър дарител писмено и публично своята благодарност и
благодарността на цялото Устовско гражданство”. От шестте
последователни точки на протокола е видно, че общинският
съвет удовлетворява всички поставени от дарителя условия
за управление на „Фонд Стою Н. Шишков за етнографския
музей при читалището в с. Устово”.
На 17 април 1937 г. Стою Шишков изпраща
правилника на музея до министъра на народното
просвещение с молба да бъде утвърден. В молбата мотивира
нуждата „…да се образува в самото средище на Родопа един
местен етнографски музей, в който, докато е още време, се
съберат всички ония духовно-културни и битови веществени
ценности, които в дълбините на планината са могли да се
създадат и се запазят от старото българско време…”.
На 14 май 1937 г. министърът на просвещението
д-р Н. П. Николов отговаря: „С особено удоволствие и радост
утвърдих Правилника на етнографската музейна сбирка във
Вашето родно родопско селище Устово…”. Министерството
на народното просвещение, продължава в писмото си д-р
Николов, „…от години наред следи Вашата обществена и
просветна дейност. Дълги години редактор на „Славиеви
гори”, на „Родопски напредък”, автор на десетки научни
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проучвания, дето са събрани толкова ценни исторически
материали за мъчно достъпния още Родопски край, Вие
пренебрегнахте всички лишения и несгоди, за да можете
да обиколите целия онзи планински лабиринт, който от
векове приютява Вашите любими българо-мохамедани. Със
слово, с перо Вие от години бяхте техен покровител, техен
защитник. От Вас научихме и толкоз много за онези наши
братя, преживели някога страшната трагедия да изгубят
бащината си вяра”.
Трябва да се отбележи, че за иницииране
създаването на първата музейна институция в Средните
Родопи, Стою Шишков е бил подтикнат от именития
български учен проф. Иван Шишманов (1862 – 1928 г.). Още
като министър на народната просвета (1903 – 1907 г.) видният
български литературен историк и фолклорист, член на
Българското книжовно дружество (дн. БАН), високо оценява
възможностите и дейността на Стою Шишков и печата
негови изследвания в „Сборник за народни умотворения,
наука и книжнина”.
В гореспоменатото писмо на Министерството на
просвещението се използва изразът „музейна сбирка”.
Възможно е Стою Шишков, изпращайки молба за одобрение
на правилника, да е приложил списък на събраните от него
етнографски материали.
Знае се, че Стою Шишков е изкупил от Бай Стефан
Маджаров – известния устовски бакърджия, цяла гама стари
бакърени съдове „устовска направа”. Че Стою Шишков е
събирал медни съдове говори и големият син на Стефан
Маджаров, който наследил бащиния занаят.
Каква е съдбата на тази колекция от медни
съдове, компетентно събирана години наред, не се знае.
В инвентарните книги на музея в Смолян няма предмети,
предадени от Стою Шишков.
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Знае се, че най-добрите родопски бакърени предмети
във фонда на Пловдивския етнографски музей са от Стою
Шишков. Да не би Стою Шишков, поради забавяне на
отварянето на музей в Устово, да е пренасочил колекцията си?
Най-дългогодишният директор на Смолянския
музей, Никола Дамянов, прави специално проучване
на неговата история. Работи в архиви, анкетира много
устовски граждани, разговаря с представители на
местната интелигенция. Задава им и въпросите: „Защо
не стана музеят в Устово? Къде отиде дарението на Стою
Шишков?”. Устовецът проф. Анастас Примовски отговаря:
„Украдоха парите!”. По-деликатен отговор за провала на
Стою Шишковата идея дава доцент Никола Примовски:
„Но за съжаление тази негова идея не намира достатъчно
ревностни поддръжници и не се осъществява” (Вж. Родопски
сборник, т. 4, БАН, С., с. 48).
Дарените от Стою Шишков средства заварват
читалището в строеж. Читалищното настоятелство бързо
реагира и моли проектанта арх. Станчо Белковски, вместо
проектираните два етажа, които били почти изградени, да
предвиди и трети етаж за нуждите на музея. Предложението
е „таванският етаж да се повдигне, така че да добие вид на
голяма зала, широка 5 (пет) м и дължина по цялото протежение
на постройката. Това не става, вероятно не достигат средства
за такъв салон” – пише Христо Гиневски в „Читалището в
Устово, 150 години история” (Смолян, 2016, с. 45).
Поради недостиг на средства строителството на
читалището продължава цели десет години (1927 – 1937
г.). Устовската популярна банка дарява 10 000 лв. „Няма
да е пресилено – пише Христо Гиневски – ако се каже, че
много устовци са дали своя дан за постройката на третия
духовен храм в селището след черквата и училището”.
Дарява отново средства и Стою Шишков (2000 лв.). Помагат
и други устовци – едни с пари (по 200-250 лв.), втори със
строителни материали, трети – с доброволно вложен труд
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при строителството… И така до месец февруари 1938 г.,
когато читалищното настоятелство се събира, за да приеме
програма за откриване на построеното читалище без
предвидената за музея площ. Да цитираме отново Христо
Гиневски: “Не се намират хора, които да оценят колко
значимо и стойностно за селището е реализирането на
идеята на Шишков. Ако това бе станало, то и читалището, и
Устово щяха да имат друг облик, друга стойност”.
Датата на официалното откриване на читалищната
сграда не се знае. Мълчат известните устовчани: Николай
Вранчев, Тасо Примов, Николай Примовски и авторът на
историята на устовското читалище Христо Гиневски. Не се
назовават причините и виновниците за провала на това
полезно дело – създаване на музей в Устово.
На вятъра ли отива дарителският жест на Стою
Неделчев Шишков?
Създаването на музей не бива да се разбира
само като събиране на писмени и веществени извори
на политическото, стопанското, културно-историческото
минало и настояще на дадено селище, на даден регион.
Всичко това е нужно, но то се предхожда от научна
концепция, чиито наченки откриваме още в началото на
родопския периодичен печат.
През април 1894 г. излиза на „бял свят” книжка
първа на първото родопско списание „Славиеви гори”,
издавано от Стою Шишков и Тома Петров от с. Орехово,
и печатано в Пловдив. Това първо родопско списание
за народни умотворения, наука и обществени знания си
поставя за цел, както се казва още в увода на първата
книжка, „изучаването на Родопите, които съставляват голям
и ценен интерес за нашата книжнина въобще, и частично за
нас си (българите) във всестранно отношение и то не само
те, а и темблизосъседните и съпределни крайнини, каквато
е например Беломорската равнина, за която нищо до сега не
се знае в нашата книжнина”.

В програмната цел на сп. „Славиеви гори”,
която предвижда всестранното изучаване на Родопите
неразделно от „темблизосъседните и съпределни крайнини”
(Беломорската равнина), е изказана за първи път в научната
литература концепцията на музейното дело в Средните
Родопи. Затова и целта на музея в Устово, посочена в чл.
1 на Правилника е: „да представя миналото и сегашното
положение на Родопската област със Беломорието на Юг…”
(Вж. с. 1, 2, 3 и 4 от Правилника на музея, където по същество
е разработена концепция за музейното дело на цялата
Родопска област без оглед на съвременната граница между
Република България и Република Гърция).
През 60-те години на миналия век в Историческия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Правилникът на
Етнографския музей в Устово се изучава в специалността
„Музеезнание” и се сочи като един от ранните и ценни
музеоложки приноси у нас. Правилникът заляга и в основата
на програмата на учебната дисциплина „История на
Родопския край”, която се преподава в Смолянския учителски
институт, програма, която в последствие е утвърдена от
Министерството на просветата и става задължителна за
институтите в целия Родопски регион.
На основание специалната инструкция от края на
1951 г. за опазване паметниците на културата и развитие на
музейното дело в България на Комитета за наука, изкуство
и култура в Райково, днес квартал на Смолян, е създаден
Родопският народен музей, чиято дейност първоначално
е с етнографско направление, но постепенно се разкриват
исторически, археологически и художествен отдел. През
1952 година започва развитието на организираното музейно
дело в Среднородопието като държавна политика.
През 1967 г. музеят е преобразуван в Окръжен
исторически. От 2002 г. Исторически музей – Смолян
официално е именуван на основателя си Стою Шишков, а
от 2006 г. изпълнява регионални функции на територията

Смолянска област. По тематичен обхват музеят е
общоисторически.
Понастоящем Регионален исторически музей
„Стою Шишков“ – Смолян е най-големият в Средните
Родопи – съдържа богата колекция от 150 000 единици.
Постоянната експозиция на тема „Културно-историческото
богатство на Родопите от древността до наши дни“ е в два
раздела: Археология – с експозиционни пояси „Праистория“,
„Траки“, „Средновековие“, и Етнография – с експозиционни
пояси „Традиционно облекло“, „Обреден реквизит“,
„Традиционни занаяти“, „Родопска архитектура“ и „Традиции
и съвременност“. Посещението на Регионален исторически
музей „Стою Шишков“ – Смолян е най-бързият и приятен
начин за запознаване с хилядолетната история на Средните
Родопи, запазена през вековете и съхранена за бъдещето.
През 2020 г. се навършват 85 години от поставяне
началото на музейното дело в Средните Родопи (настоящата
административна област Смолян).
Основен акцент в програмата за отбелязване на
кръглата годишнина е Фотодокументалната изложба „85
години музейно дело в Средните Родопи – всестранното
изучаване на Родопите”, представяща в хронологичен ред
създаването на музейната институция, музейните богатства
на Среднородопието и тяхното място в националната
музейна съкровищница.
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА
Директор на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян
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2

СТОЮ ШИШКОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ
НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО В РОДОПИТЕ

Стою Неделчев Шишков е роден на 27 юли 1865 в
Устово в семейството на дребния занаятчия и търговец
Неделчо Шишков и Добра Маркова. Получава начално
образование при местните учители Христо Попконстантинов,
Гаврил Попянков и Илия Попбелковски.
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Портрет с автограф на Ст. Шишков, 1935 г., ДА – Пловдив, ф. 52 К

След Руско-турската война (1877 – 1878), за да
изкарва прехраната си, младият Стою Шишков се занимава
с кираджийство. Ежеседмичното изминаване на пътя
Асеновград – Чепеларе – Устово – Ксанти и Портолагос му
дава възможност да опознае отблизо живота на родопчани .
Едва четиринадесетгодишен започва учителската си
дейност, която продължава до 1927 г. Учителствува в Устово,
Върбица (Първомайско), Долно Райково, Левочево, Орехово

Титулна страница с автограф от Ст. Шишков, ДА – Пловдив, ф 52 К

Неделчо Вълков Шишков, бащата на Стою Шишков

(учител и директор на Третокласното училище), Чепеларе
(учител и директор), Асеновград и Пловдив (в Мъжката
гимназия, Първа прогимназия и Френския мъжки колеж).
Едновременно с учителстването Стою Шишков
активно се занимава с културно-просветна, публицистична
и издателска дейност. Основоположник и редактор е на
най-ранните родопски периодични издания, свързани с
културната история на Родопите: сп. „Родопски старини“

Майката на Стою Шишков, Добра Шишкова, с брат му Васил

(1887 – 1992 г.), сп. „Славиеви гори“ (1894 г.), сп. „Родопски
напредък“ (1903 – 1912 г.).
Неоценим е приносът на Стою Шишков като
изследовател на Родопите и Тракия. Оставя на поколенията
огромно научно наследство в областта на етнографията,
фолклора, езикознанието, демографията, стопанската
история. Автор е на над 70 книги, списания, статии и др.
В цялостната изследователска дейност на Стою Шишков
особено важно място заема интересът му към веществената
култура на родопчани.

Семейството на Стою Шишков
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Стою Шишков е не само изследовател на народното
творчество, но и един от първите музейни дейци. Той членува
в Пловдивското археологическо дружество. Основател
и уредник е на Областен етнографски музей в Пловдив.
Написва правилник за създаването и функционирането на
Етнографски музей в Устово.
Умира на 27 декември 1937 г. в Пловдив.

Семейството на Стою Шишков

Поздравителен адрес, връчен на Стою Шишков по повод полувековната му
културно-просветна и обществена дейност от Настоятелството на културноемигрантско благотворително дружество „Тракия“, 26.05.1935 г.

Къщата на Стою Шишков в Чепеларе
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НАЧАЛО НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО В
СРЕДНИТЕ РОДОПИ

На 26 май 1935 г. в Пловдив, по време на
тържественото честване на неговата 70-годишнина и 50
години народополезна дейност, Стою Шишков обявява
идеята си за основаване на музей в Родопите, в родното
му с. Устово. За издръжката му той създава неприкосновен
фонд с първоначален капитал от 50 000 лева, „за уредба и
поддържане на Етнографски музей за Родопската област с

Писмо на Стою Шишков до Министъра на народното
просвещение с молба за утвърждаване на разработения от
него правилник на Етнографския музей в с. Устово.
Пловдив, 17 април 1937 г. ДА – Пловдив, ф. 52К, оп.1, а.е.303, л. 1
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Беломорието на юг при читалището в село Устово“.
Дарителският акт на Стою Шишков за музейното
дело не е случаен. Първи опит за събиране и опазване на
музейни ценности той прави като директор на Трикласното
училище в Чепеларе. През учебната 1897 – 1898 г. открива
музейна сбирка, която по заповед на Министерството на
народното просвещение скоро престава да съществува.
Идеята за събиране и изучаване на старините от
родния край не напуска Стою Шишиков и през следващите
години. През 1903 г., заедно с фотографа Крум Савов, правят

Писмо на Министъра на народното просвещение
д-р Н. П. Николаев до Стою Шишков, относно утвърждаване
правилника на Етнографския музей в Устово, София,
14 май 1937 г.; ДА – Пловдив, ф. 52К, оп.1, а.е.303, л. 2

Служебно писмо №2127/14.05.1937 г. от Министерство на народното
просвещение до Стою Шишков, относно изпращане на утвърдения
правилник на Етнографския музей в Устово, ДА – Пловдив, ф. 52К, оп.1,
а.е.303, л. 3

своеобразна експедиция из Родопите за заснемания с
етнографска тематика. Задачата е изготвяне на етнографски
албум за Народния музей в София.
През 1917 г. благодарение на усилията на Стою
Шишков и подкрепата на управата, към Пловдивската
постоянна окръжна комисия е основан първият български
Окръжен етнографски музей с основна задача да издирва,
съхранява и популяризира етнографското богатство
на Южна България със Средногорието, Родопите и
Беломорието. Шишков работи в музея всеотдайно 14
години, докато Постоянната окръжна комисия не решава да
прекрати самостоятелното му функциониране. Материалите
са предадени към Народната библиотека и музей в
града. Тези обстоятелства карат Стою Шишков да вложи
усилията си за създаване на музей в Устово, на основа
дългогодишния си опит като изследовател на Родопите
и Тракия. Идеята, която иска да защити чрез тази своя
дейност, е научно обоснованото твърдение за българския
етнически характер на населението в Родопите и Тракия,
за ролята на народонауката и значението на етнографските
музеи за националния дух и родолюбието в противовес на
обезбългаряването в пограничните райони.
Обявяването на дарението за музей е последвано
от разработването на Правилник на Етнографския музей в
с. Устово, Смоленска околия, утвърден от Министерството
на народното просвещение на 8 май 1937 г. със заповед №
1141.
Няма категорични сведения за събиране на музейни
предмети в периода 1935-1937 г. от страна музейния комитет
или гражданството на Устово. Забавя се и строителството
на новата читалищна сграда, където се предвижда да се
разположи и музеят. Стою Шишков не успява да види
реализирана докрай заветната си мечта за музей в родното
Устово.
Началната страница на утвърдения Правилник на Етнографския музей в с. Устово, ДА – Пловдив, ф. 52К, оп.1, а.е.303, л. 4
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Стою Шишков

Правилник на Етнографския музей в с. Устово, Смолянска околия. Издание на Търговска печатница – Пловдив, 1937 г., стр.1-11. НА-РИМ-См., ф. VІ, оп. 25, а.е. 88
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Препис на кореспонденцията на Стою Шишков с Министерство на народното просвещение, относно правилник на Етнографския музей в с. Устово, Смолянска околия.
Издание на Търговска печатница – Пловдив, 1937 г., стр.11-12. НА-РИМ-См., ф. VІ, оп. 25, а.е. 88

Препис на писмо на Стою Шишков до Кмета на с. Устово, относно направеното дарение за музей.
Издание на Търговска печатница – Пловдив, 1937 г., стр.13-14. НА-РИМ-См., ф. VІ, оп. 25, а.е. 88 21

4

Препис на Протокол №21 на Устовски селски общински съвет от 04.07.1935 г., относно дарението на Стою Шишков за уредба и поддържане на Етнографския музей в с. Устово.

22 Издание на Търговска печатница – Пловдив, 1937 г., стр.15-16. НА-РИМ-См., ф. VІ, оп. 25, а.е. 88

ОРГАНИЗИРАНО МУЗЕЙНО ДЕЛО
ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.

Развитието на организирано музейното дело в
Средните Родопи започва през 50-те години на ХХ в. С
Решение № 15 от 23.01.1952 г. на ИК на Околийския народен
съвет – Смолян, се създава Родопски народен музей –
с. Райково, който се помещава в Пангаловата къща. Тя е
построена през 1860 година от Уста Харит Кисьов за нуждите
на големия търговец на аби и шаяци Вълчо Пангалов.
Къщата е най-представителната и монументална жилищна
сграда в Родопите, образец на умело съчетание на старите
строителни традиции в планината и художествените
тенденции на националната възрожденска архитектура от
средата на XIX в.
Броят на придобитите музейни експонати през
първата годината от съществуването на музея са 42.

С последващата си дейност Родопският народен
музей показва, че в него са заложени идеите на Стою
Шишков за изучаване, събиране и представяне на културата
и историята на Среднородопския край.
Първата музейна експозиция е открита на 9
септември 1955 г. Тематико-експозиционният план на
Родопския етнографски музей в гр. Смолян, кв. Райково, е
разработен като са взети под внимание препоръките на
рецензентите Божидар Божиков – директор на Етнографския
музей при БАН – София, както и на научните сътруднициетнографи Райна Пешева и Васил Маринов. В нея са
подредени интериор на ежедневна стая, кухня, гостна
стая. Изложени са колекции от уреди и произведения на
родопските традиционни занаяти: тъкачество, дърворезба,
медникарство, ковачество.
Първият ръководител на музея е Дичо Иванов Куклев, а
от месец март 1953 г. мястото му заема Спиридон Герджиков.

Пангаловата къща – най-монументалната възрожденска родопска къща

Първата музейна експозиция в Пангаловата къща
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След Спиро Герджиков и Щильон Казалиев в музея
е назначен Атанас Райчев-Кьоргогов. Първият специалист
с висше образование по етнография, дошъл в музея по
разпределение, е Мария Гумнерова – уредник-етнограф от
1963 до средата на 1967 година. Тя става и директор на музея
от 1967 до средата на 1968 година.
В продължение на 10 години музеят събира
предимно етнографски материали. С помощта на Никола
Дамянов от отдел „Народна просвета“ при Окръжния
народен съвет, се разработва и подрежда фотодокументална
изложба „История на Средните Родопи“ в предоставената за
музейни нужди Пампорова къща. Това е началото на т. н.
„Исторически отдел“ на Родопския народен музей, разкрит
на 12 август 1962 г.
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Дичо Куклев – първият директор на музея в Смолян

През 1965 г. близо 60 предмета, събирани от
читалището в с. Устово, са предадени от читалищните дейци
Никола Маджаров и Райчо Андреев в Родопския народен
музей и заведени в неговите инвентарни книги.
През 1967 г. с решение на Комитета за култура е
утвърдена нова музейна мрежа в страната, по силата на
която Общият Родопски народен музей прераства в Окръжен
исторически музей. В структурата му са включени старият
отдел „Етнография“, а „Историческият“ е разделен на отдел
„Археология“, „Възраждане и националноосвободителни
борби“ и „Развитие на капитализма и история на
работническото революционно движение“. Създаден е и
отдел „Художествен“, който от 1 януари 1971 г. функционира
самостоятелно в лицето на Окръжната художествена галерия.
За времето 1968 – 1999 г. директор
на музея е Никола Дамянов.
Последната
експозиция
в
Пангаловата къща е открита на 7
септември 1969 г. Новото художествено
оформление
на
експозиционната
площ на Етнографския отдел на музея
е дело на художниците Димитър
Механджийски и Борис Китанов.
Експозицията
показва
родопските
занаяти:
тъкачество,
абаджийство,
терзийство, медникарство, златарство
и ковачество; духовната култура на
родопчани: музикални инструменти
и
родопски
обичаи;
родопска
архитектура, както и родопски тъкани и
носии.
Силният интерес към експозицията
от
български
и
чуждестранни
посетители налага назначаване на 4-ма
екскурзоводи с английски и руски език.

Щильон Казалиев – първият музеен уредник

Музеят сключва дългогодишен договор с ДО
„Българска фотография“ – София, чиито специалисти
извършват качествени заснемания в окръга, които са
включени в издадените 10 тематични рекламни албуми,
придружени със статия и анотации на 4 езика: „Родопски
къщи“, „Родопски тъкани“, „Родопски сурвакари“, „Родопски
кукери“, Родопски занаяти“, „Икони от Родопите“ . . . Тези и
други заглавия са преиздавани многократно.

Пангаловата къща – първата музейна сграда

Пампоровата къща – тук се помещава историческият отдел на музея

Петко Таковата къща – още един музеен обект
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ЗНАЧИМИ ДОСТИЖЕНИЯ НА
МУЗЕЙНОТО ДЕЛО В ИЗЛОЖБИ
ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Обогатяването
на
музейните
фондове
и
задълбочените изследвания на специалистите в областта
на етнографията и фолклора са предпоставка за десетките
успешни и впечатляващи временни тематични изложби,
представени в Смолян, в селища от областта, в страната и
чужбина.
През 1967 г. е открита етнографската изложба „Очи
гльодали, сорце ткало“.
През 1976 г. е открита втора обогатена етнографска
изложба „Очи гльодали, сорце ткало“, която поради високата
си научна, познавателна и художествена стойност е оставена
в Окръжния младежкия дом - Смолян цели две години.
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Етнографска изложба „Очи гльодали, сорце ткало“, 1967 г.

Обогатена етнографска изложба „Очи гльодали, сорце ткало“, 1976 г.
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През 1979 г. в Мексико, в Националния музей на
културите, в „Постоянната зала на България”, е подредена
изложбата „Българско народно изкуство“. Тя е открита от
Първата дама на републиката, г-жа Кармен Романо де Лопес
Портилио, и от г-жа Людмила Живкова, председател на
Министерството на културата на България.
Изпълнението на тази международна проява
е възложено на Никола Дамянов. След спечелване на
обявения национален конкурс, той половин година пътува
из страната и подбира експонатите, които в последствие са
откупени от Комитета за изкуство и култура.
Директорът на Окръжния исторически музей в
Смолян Никола Дамянов сам съпровожда и подрежда
изложбата в Мексико.
Националната
изложба
„Българско
народно
изкуство“ е извадка от етнографското богатство на България
в различните ù местни и регионални прояви. Експонатите
датират основно от края на ХIX в. и началото на ХХ в.
Международната научна и художествена оценка
е категорична за показаните ценности в изложбата:
„Експонатите носят отпечатъка на предишни времена и са
кристализация на тринадесет века на културно развитие.
Материалите позволяват обективно да се оцени творческият
капацитет и художественото майсторство на този народ…,
също така те отразяват света на материалния живот и
съществените черти на духовния свят на българското
население. Чрез фотографии, карти и текстове е възможно
те да се локализират във времевото и пространствено
измерение на 1300-годишната история, преминали от
формирането на Първата българска държава до създаването
на нацията“.
28 Постер на Национална изложба „Българско народно изкуство“, Мексико, 1979 г.

Национална изложба „Българско народно изкуство“, Мексико, 1979 г.
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НОВ ЕТАП НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО ПРЕЗ
70-ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.

По силата на 43-то постановление на Министерския
съвет от 15.11.1969 г. и последвалото го Решение на
Секретариата на ЦК на БКП от 17 юли 1970 г., Смолянският
окръжен исторически музей се профилира в музей от
национално значение, който развива своята дейност
на територията на бившия Смолянски окръг. Разкриват
се самостоятелни отдели, звена и служби за издирване,
изучаване и опазване на богатото и разнообразно културноисторическо наследство на този български край и се
разраства музейната мрежа в окръга.
В периода 1968 – 99 г. директор на Окръжен исторически музей – Смолян е Никола Дамянов. В началото на 70-те
години той разработва научна концепция за перспективно
развитие на ОИМ – Смолян, която след четири положителни
рецензии от БАН (Институт по история, Институт по
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Новата сграда на Окръжен исторически музей – Смолян

археология, Институт по балканистика, Етнографски
институт) е обсъдена от българската музейна колегия на
национално съвещание в Смолян. Сключени са договори за
съвместна работа на ОИМ – Смолян с институтите на БАН,
в чиито екипи за работа в Смолянски окръг са включени и
уредниците на музея.
С Решение № 6 от 13.01.1978 г. на Бюрото на
Окръжния съвет за култура – Смолян се приема структурата
на Дирекция „Културно-историческо наследство” – Смолян, в
която на първо място фигурира Окръжен исторически музей
– Смолян. Статутът на дирекцията се утвърждава от Комитета
на културата, ДО „Пластични изкуства, културно наследство и
библиотечно дело” с писмо № ДМ 2442/09-06-81 г.
След закриването на окръзите през 1987 г.,
институцията остава с името Исторически музей – град
Смолян.
През 1983 г. музеят се установява в специално
проектирана за целта сграда, намираща се в новопостроения

център на гр. Смолян, част от Културния комплекс, състоящ се
от музей, библиотека и галерия. Проектантският колектив на
Културния комплекс е оглавен от арх. Антоанета Бръмбарова,
един от авторите на цялостното градоустройственото
решение на центъра на Смолян, възложено на екип начело
с арх. Стойчо Велковски от КНИПИАТ „Главпроект” - София.
Историческият музей е разположен над пешеходната
зона на амфитеатъра и водната каскада, на характерно място
от гледна точка топографията на терена с доминиращо
присъствие на величествената родопска природа. Общата
площ на музейната сграда е 3410 м2, от които 1300 м2
са експозиционни зали; 420 м2 фоайета и пространства
за временни изложби; 500 м2 фондохранилища; 150 м2

ателиета, лаборатории за реставрация, консервация и
фотозаснемане.
До реализацията на постоянната експозиция
на музея и във връзка с предстоящата среща на
дипломатическия корпус в гр. Смолян през 1984 г. в залите
му се открива изложба на тема: „Културно-историческото
богатство на Родопите от най-дълбока древност до наши
дни“. Тя представя най-интересните предмети, съхранявани
във фондовете на Окръжния исторически музей – Смолян.
Тематико-експозиционният план на изложбата е разработен
от Никола Дамянов, директор на ОД „КИН“ – Смолян, а
рецензенти са: проф. Маргарита Ваклинова – археолог,
Вергилий Атанасов – етноорганолог и проф. Мария Велева.

Част от експозицията на Окръжен исторически музея - Смолян, 1983 г.
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Част от експозицията на Окръжен исторически музея - Смолян, 1983 г.

СЪВРЕМЕННО МУЗЕЙНО ДЕЛО

В експозиционните зали на Исторически музей –
Смолян през 1989 г. е уредена постоянна експозиция на
тема „Културно-историческо наследство на Родопите от
древността до наши дни”. Художественото оформление на
експозиционната площ на музея е дело на Елена Камбурова
и Илия Каров.
Експозиционното пространство е оригинално
разчленено, създаващо възможност изложените експонати
с лекота да се възприемат от посетителя.
Постоянната експозиция на музея „Културноисторическото богатство на Родопите от древността
до наши дни“ започва с уводен етнографски комплекс
(родопски халища и чанове), чието композиционно решение
илюстрира идеята за космично извисяване на човешката
култура, за нейната всеобхватност и за възможността`и да
пренася своите ценности през вековете.
С цел да се представят древните култури и
непрекъсната обитаемост на региона, историята, културата
и начина на живот, спецификата и върховите изяви на
културното развитие на този български край, са включени
праисторически находки, експонати свързани с ранното
присъствие на траките в Родопите, с живота на населението
през Средновековието, Възраждането, Новото време и
съвременността.
Впечатляващи са залите, в които чрез богат
обреден реквизит и образна документация са представени
традиционни народни обичаи
и обреди в Родопите
(сватбени, празнично-календарни) и тяхното състояние и
битуване в наши дни, както и колекциите народни тъкани,
народно облекло, кована мед, ковано желязо и пр. В залата,
посветена на съвременността, е показано съхраненото от
традиционната култура и иновациите в днешния делник
и празник. Специално място е отделено на кукерските
и маскарадни игри от с. Широка лъка, където и досега
Директорът Никола Дамянов представя музея на Тодор Живков
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е запазена традицията да се прави кукерския празник
„Песпонеделник“ в първата неделя на месец март.
В периода 2000 – 2019 г. директор на музея е Таня
Марева.
С Решение № 483 от 06.12.2002 г. на Общински
съвет – Смолян, Историческият музей в Смолян официално е
именуван на основателя си Стою Шишков, а с Постановление
на Министерски съвет № 80 от 07.04.2006 г. е преобразуван в
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян. По
тематичен обхват музеят е общоисторически и изпълнява
регионални функции на територията Смолянска област.
През 2008 г. с Удостоверение № 89/147 от 14.03.2008
г. Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян
е вписан като културна организация в Регистъра на
Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за
закрила и развитие на културата.
От 2019 г. директор на музея е Валентина Василева.
РИМ „Стою Шишков“ - Смолян
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Секция „Традиционно народно облекло“ част от постоянната експозиция на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян, 2012 г.

Уводен етнографски комплекс (Родопски халища и чанове) на постоянната експозиция на
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, 2016 г. 35
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Постоянна експозиция на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян

Постоянна експозиция на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян
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Постоянна експозиция на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян

Постоянна експозиция на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян
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МУЗЕЙНИ ФОНДОВЕ И КОЛЕКЦИИ.
АРХЕОЛОГИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА 			
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Археологическите проучвания в Средните Родопи до
началото 60-те години на ХХ в. са главно инцидентни. Много
артефакти са открити при селскостопански, строителни и
други дейности. Това е времето, когато Смолянска околия е
част от Пловдивска област, а тъй като Родопският народен
музей е само етнографски, съгласно Закона за паметниците
на културата и музеите, всички археологически находки са
предавани в Пловдивския музей.
След приключване на Балканската война в Родопите
прави обхождания Богдан Филов. Първите свидетелства
за проявен интерес към археологическото наследство в
Средните Родопи намираме на страниците на родопските
вестници и списания „Родопски напредък”, „Родопски глас”,

„Красногор” и „Родопа”. В 1921 г. в. „Родопски глас” съобщава
за крепости в землищата на селата Триград и Арда. През
1936 – 1937 г. в. „Красногор” отпечатва поредицата на Петър
Маринов за старините на Смолян и околията му. От 30-те
години на миналия век до сега са публикувани повече от 50
селищни монографии, в които наред с данните за историята,
бита и обичаите на среднородопските селища се съобщават
и кратки сведения за археологически обекти и находки в
землищата им.
През 30-те години на ХХ в. двукратни проучвания
на тракийски и средновековни крепости по поречието
на Средна Арда прави д-р Иван Велков, който по-късно
извършва археологически обход на терена между Чепино
и Чепеларе и публикува данни за тракийски погребални
могили при Доспат, за светилище на връх Виденица, за
плосък некропол при Мезар гедик, за сектор от античен път
между Перелик и Пампорово и др.
През 1939 – 1940 г. Васил Миков провежда архео-

Късноантичен некропол в м. Сувятя край с. Грохотно, общ. Девин.
Никола Дамянов изважда гробния инвентар от проучен гроб

Археологически разкопки на средновековния некропол в с. Борино, 1977 г. Снимачният екип на
Валери Петров прави филм

логически разкопки на тракийски надгробни могили при
Проглед, Павелско, Орехово, Лъкавица и др.
След 1950 г. интерес към археологическото
наследство на Средните Родопи проявяват и пловдивските
археолози Димитър Цончев, Петър Детев и Христо Джамбов.
През 1955-60 г. Хр. Джамбов провежда спасителни разкопки
на некрополите при с. Лъки и с. Хвойна. При с. Кутела през
1959 г. се попада на могилно погребение, разкрито от
Димитър Цончев.
Началото на системни теренни археологически
издирвания в Средните Родопи се поставя с Националната
комплексна териториална целева програма „Родопи“ на
Българска академия на науките. Тя има за задача да издири и
набележи обекти, които да бъдат проучени археологически.
Важен обект на тези изследвания са средновековните
некрополи.
През 1960 – 1962 г. се провежда Първата родопска
археологическа експедиция на БАН. В Средните Родопи

работят Соня Георгиева, Стамен Михайлов, Екатерина
Манова и Величка Нешева. Проучени в различна степен
са некрополите в с. Беден, до махалата Въргов дол, гр.
Мадан, при махалите Джамийска и Раевица, гр. Неделино, в
местностите Чоньови лъки и Джерахови ниви, гр. Златоград.
През 1962 – 1966 г. в историческия отдел на Родопския
народен музей – Смолян работи Маргарита ДеяноваВаклинова. С нейното име са свързани първоначалните
дейности за проучване и опазване на археологическите
паметници в Смолянския край. През 1964-65 г. тя провежда
археологическите проучвания на обитавана пещера
Имамова дупка (Ягодинска пещера). Следват проучванията
на Хисарлъка в Доспат, късноантичния некропол в с. Беден,
на раннохристиянската църква в с. Гела и крепостта Подвис
(Момчилова крепост).
Началото на нов етап в археологическото проучване на
Средните Родопи бележат годините 1968-1970. Тогава Народният
музей в Смолян прераства в Окръжен исторически музей.

Част от некропола на Археологически комплекс „Долна Бартина“ при с. Барутин, общ. Доспат, 1985 г.

ХХIХ Национална археологическа конференция – Смолян, 1984 г. Костадин Кисьов изнася доклад
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В обособеният отдел „Археология” от тогава до днес са
работили: директорът на музея (1968 – 1999 г.) Никола
Дамянов, Владимир Мирчев, Димитър Райчев, Недялка
Петрова, Христина Вълчанова, Стоил Пищалов, Костадин
Кисьов, Атанас Киряков, Дамян Дамянов, Николай Бояджиев,
Маргарита Люнчева.
През 1967 – 1971 г. Върбинка Найденова проучва
могилния некропол в района на с. Гела, а М. Ваклинова
разкрива ранновизантийска базилика в м. Манастира. През
1975 г. Н. Петрова започва разкопки на тракийската крепост
на вр. Градище при с. Гела.
През 1975 г. съвместно с Института по тракология към
БАН е създадена комплексна подпрограма по тракология към
научноизследователска програма „Родопи“ за проучването
на историческото и културно наследство на територията,
очертана от физико-географските граници на Родопския
масив. Започнати са едновременно археологически,
етнографски и езиковедски проучвания из целите
Родопи. Средните Родопи попадат в обхвата на действие

на експедиции „Бесика“, „Арда“, „Ком“ и др. Активното и
успешно участие на ОИМ – Смолян в работата по проблемите
на тракийската култура в Родопите, осъществявана от
Института по тракология, осигурява квалифицирането и
интегрирането на неговите кадри. Поставя се началото
на планирани и системни археологически проучвания,
ръководени от археолози на ОИМ (РИМ) – Смолян.
През 1976 г. Окръжният исторически музей – Смолян,
инициира и поема домакинството на 21-та Национална
археологическа конференция. На нея Владимир Мирчев
докладва резултатите от проучените през 1975 г. надгробни
могили при гр. Чепеларе и с. Проглед.
През 1977 г., в рамките на Националната комплексна
научноизследователска програма „Родопи”, е проучено
тракийското светилище на връх Ком при с. Сивино. Н.
Дамянов проучва средновековния некропол на с. Борино.
През 1984 г. Окръжна дирекция „Културноисторическо наследство” – Смолян, домакинства на 29-та
Национална археологическа конференция.

Момчилова крепост

Базиликата в м. Могилата край Смолян, изглед от запад

К. Кисьов проучва плоските некрополи при с.
Стойките и гр. Чепеларе през 1988 г.
През 1990 г. Никола Дамянов започва проучването
на археологическия комплекс в м. Могилата на гр. Смолян,
а Окръжната дирекция „Културно-историческо наследство”
поема организацията и издръжката на Първата регионална
археологическа конференция на тема „Тракийската култура
в Родопите и горните поречия на реките Марица, Места и
Струма”. Неин научен ръководител, главен редактор на
издадения едноименен сборник и автор на показаната в
Смолянския исторически музей изложба „Бесите – история и
култура” е Мечислав Домарадски.
През 1993 г. Никола Дамянов проучва култов обект
в землището на с. Славейно, а Атанас Киряков извършва
сондажни разкопки на крепостите край Могилица и
Кошница.
През 1995 г. Историческият музей в Смолян за трети
път поема организацията и домакинството на Национална

археологическа конференция (38-ма поред).
Проучването на крепостта „Калето” в м. Турлук
започват Никола Дамянов и Дамян Дамянов през 1998 г.
То е продължено от Дамян Дамянов и Николай Бояджиев в
периода 2004 – 2006 г.
В периода 2000 – 2004 г. е проучен цялостно Манастирският комплекс в м. Могилата в гр. Смолян.
През 2005 г. Дамян Дамянов и Николай Бояджиев
провеждат разкопки на част от могилния некропол при с.
Стража.
През 2006 г. са възобновени разкопките на
Момчилова крепост. Проведени са проучвания на
тракийската крепост при с. Страшимир.
През 2007 г. Oбщина Смолян и Регионален
исторически музей „Стою Шишков” – Смолян домакинстват
46-та Национална конференция по археология. През
тази година Маргарита Ваклинова и Николай Бояджиев
подновяват проучването на Момчилова крепост.

Смолянска крепост, южна стена

Дамян Дамянов, научен ръководител на проучванията на пещера Улея, 2009 г.
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РЕЗУЛТАТИ И ПОСТИЖЕНИЯ
Археологическите проучвания в Средните Родопи
показват, че планината е обитавана през епохата на ранния
палеолит. Те доведоха до регистрирането и изследването на
трасетата на шест трансродопски пътя, познати вероятно
още през късната каменно-медна епоха (V – ІV хил. пр. Хр.)
и със сигурност – през късната бронзова епоха (ХVІ – ХІІ
в. пр. Хр.) като по-преки пътища, свързващи Вътрешна
(дн. Тракийска низина) с Беломорска Тракия.

Д-р Николай Бояджиев в пещера Улея, проучвания през 2009 г.

Ранновизантийска базилика в с. Гела, южен двор, 2010 г.
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Д-р Николай Бояджиев (първи) съпровожда президента Г. Първанов при посещението му на Момчилова
крепост през 2008 г.

През 2010 г. М. Ваклинова и Н. Бояджиев завършват
проучването на ранновизантийската базилика в с. Гела,
а Д. Дамянов продължава разкопките на Н. Петрова на
тракийската крепост на вр. Градище.
В периода 1984 – 2010 г. са проучени ранновизантийските базилики при с. Барутин, в гр. Смолян и с. Гела.

Археолозите Маргарита Люнчева и Дамян Дамянов подготвят изложбата
„Средните Родопи. Пътища във времето“, 2019 г.

В годините 2004 – 2019 г. продължават проучванията
на тракийските, византийските и средновековните
български крепости при с. Гела, с. Страшимир, с. Беден
(Беаднос), гр. Смолян, с. Кошница, с. Градът (Повисдос,
Момчилова крепост) и край гр. Рудозем.
През 2014 г. Д. Дамянов проучва Харамлицката
могила край с. Момчиловци.
Идол антропоморфен. Глина, с. Баните, 4200-3600 г. пр. Хр.

45

Скарабей (древноегипетски амулет). Камък, с. Любча, VІІ-VІ в. пр. Хр.
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Шлем. Бронз, с. Беден, ІV-ІІІ в. пр. Хр.

Херма (закопчалка за сандъче). Бронз, гр. Смоля,. ІІ-ІІІ в.

Идол антропоморфен. Глина, гр. Девин, ХV-ХІІІ в. пр. Хр.

Монетно съкровище. С. Старцево, ІІ-І в. пр. Хр.

Торкви. Сребро, с. Стойките, ІІІ-ІІ в. пр. Хр.

Лампа. Бронз, с. Хвойна,. ІІІ-ІV в.

Наушници. Бронз с позлата, с. Беден, с. Борино, ХІІІ-ХІV в.
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По техните главни трасета и свързващите ги разклонения
са локализирани и проучени мнозинството археологически
обекти: укрепления и пещерни обиталища; тракийски
крепости-светилища и могилни некрополи; християнски
храмове и некрополи византийски и български крепости,
светилища, храмове, некрополи.

Натрупаният емпиричен материал вследствие
проучванията на тракийските некрополи от Вл. Мирчев, Д.
Райчев, Н. Петрова, Хр. Вълчанова и най-вече д-р К. Кисьов
става повод през 1990 г. Окръжната дирекция „Културноисторическо наследство” да организира Първата регионална
археологическа конференция на тема „Тракийската
култура в Родопите и горните поречия на реките Марица,
Места и Струма” и да представи в музея резултатите от
археологическите проучвания в изложбата „Бесите –
история и култура”.
Ярките примери на криптохристиянство и
синкретизъм в погребалните практики, открити от
Никола Дамянов при проучването на средновековния и
късносредновековен некропол на с. Борино, предпоставят
уреждането на музейна сбирка в читалището на селото.
Калъпи за отливане на бронзови предмети. Гнайсо-шист, с. Могилица, ХІV-ХІІ в. пр. Хр.
Наушници. Бронз, с. Грохотно, с. Борино, ХІ-ХІV в.
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Фибули. Бронз, с. Любча, с. Солища, с. Борино, Пампорово, VІІІ-VІ в. пр. Хр.

Пандантив, пръстен, фибула. Бронз, с. Гела, VІІІ-VІІ в. пр. Хр.

Съд. Глина, Ягодинска пещера, 4200-3600 г. пр. Хр.

Поставки за огнище. Талкошист, гр. Доспат, ІІІ-ІІ в. пр. Хр.
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През 1994 г. се организира Симпозиум с
международно участие „Криптохристиянство и религиозен
синкретизъм на Балканите“.
Многобройните и значими резултати от разкопките
на археолозите от Регионален исторически музей „Стою
Шишков“ – Смолян са повод за домакинстването на четири
Национални археологически конференции в музея (21, 29,
38 и 46-та Национални научни конференции през съответно
1976, 1984, 1995 и 2007 г.).
С финансиране, осигурено по проекти с
международно участие, са консервирани, реставрирани
и социализирани археологическите обекти: тракийската
крепост и ранновизантийската базилика при с. Гела,
крепостите при с. Градът (Момчилова крепост),
при с. Кошница и гр. Смолян.

Прешлени за вретено. Глина, с. Старцево, с. Давидково, ХVІ-ХІІ в. пр. Хр.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗЛОЖБИ
• „Бесите – история и култура”, 1990 г.
• „Криптохристиянство и религиозен синкретизъм
в България“ – национална музейна изложба, 1994 г.
• „Монети от европейските земи“, 2007 г.; допълнена 2018 г.
• „Археологически проучвания в басейна на
р. Горна Арда“, 2013 г.
• „Средните Родопи – пътища във времето“, 2019 г.
• „Крепости в Средните Родопи и животът в тях“, 2020 г.
• Временни изложби с резултати от проучванията на
Манастирския комплекс в м. Могилата край Смолян,
Смолянската крепост и Археологическия комплекс Проходна
пещера при с. Кошница – 2000 – 2015 г.
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Гривни. Бронз, с. Борино, с. Беден, ХІ-ХІІ в.
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Невестинска забрадка (ръченик) и невестински накити, с. Райково, 1882 г.

МУЗЕЙНИ ФОНДОВЕ И КОЛЕКЦИИ.
ЕТНОГРАФИЯ

ПЪРВИЯТ МУЗЕЕН ФОНД
Първите постъпления във фонд „Етнография”
са още от началните години на съществуване на музея.
Активното комплектуване на фонда протича през втората
половина на ХХ в. Днес той наброява над 11 000 културни
ценности и други материали, представящи културата и бита
на населението от Средните Родопи.
Музеят притежава една от най-богатите в
страната колекции „Народно облекло”. Над 200 мъжки,
женски и детски костюми от края на ХІХ – средата на ХХ
в. представят традиционното облекло на населението в
неговото функционално, социално и изключително богато
локално разнообразие. Колекция „Накити” включва над 400
единици, сред които любопитство предизвикват годенишки/
невестински накити, местно производство, и накити,
изработени от мъниста.
С изключително разнообразие по отношение
на материали, техника, колорит, орнаментика и
предназначение е сбирката „Народни тъкани”, представена
от над 2000 броя едри и дребни домашни тъкани.
Колекцията „Медни съдове” наброява над 500
експоната, преобладаваща част от които са дело на
прочутите устовски майстори. Това са разнообразни по
форма и предназначение съдове за бита, често украсени
с геометрични и растителни композиции, издаващи
симбиозата между източно влияние и местна родопска
традиция.
Във фонд „Етнография” се съхраняват разнообразни
инструменти и пособия за типичните за Родопите поминъци,
занаяти и домашни занятия. Обредни вещи, свързани със
семейни и календарни обичаи – обредни хлябове, кукерски
маски и принадлежности и др. са част от обособения фонд
„Обреден реквизит“.

Традиционни музикални инструменти, заготовки
на такива и инструментариум за изработката им, както
и личните фондове на създателя на оркестър „100 каба
гайди” Апостол Кисьов и народните певици Валя Балканска
и Христина Лютова, колекция „Роженски събори”, са част от
състава на фонд „Фолклор“.
През последните няколко години, в резултат на
значими дарителски жестове, фонд „Фолклор“ се обогати
и с ценни предмети, документи и отличия и на други
емблематични за Родопите певци и инструменталисти –
Младен Койнаров, Георги Марков, Анастас Иванов.

Гайда, гр. Смолян, ХХ в.

Чанта за гайда, с. Солища, нач. на ХХ в.

Булчински обреден костюм „Дипло“, с. Райково, 1882 г. Празничен терзийски костюм, с. Левочево, кр. на XIX в.
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Накит за шапка (тепелък),
с. Устово, края на ХІХ началото на ХХ век

54 Пафта, с. Лясково, средата на XIX в.

Нагръден накит (муска с калеми), с. Неделино, началото на ХХ в.

Верижка за джобен часовник (кюстек), Смолянско, XIX в.

Нагръден накит (манокеро), с. Славейно, 1907 г.

Верижка за часовник (кюстек мънистен), с. Брезе, 40-те години на ХХ в.

Нагръден накит (огърлица), с. Змеица, ХХ в.
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56

Килим, гр. Златоград, 40-те години на ХХ в.

Халище козиняво, с. Забърдо, 1960 г.

Халище кичено, кв. Райково, 70-те години на ХХ в.

Халище кичено, с. Момчиловци, началото на ХХ в.

Халище козиняво, с. Неделино, началото на ХХ в.

Халище козиняво, с. Сивино, 40-те години на ХХ в.
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Главнярник, с. Чокманово, 1910 г.

Синия, с. Устово, 1897 г.
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Купа, с. Райково, 1757 г.

Съд с капак, Смолянско, края на ХІХ - началото на ХХ век

Сахан (кольоварник), с. Устово, средата на XIX в.

Мангал, с. Устово, началото на ХХ в.

Пиростия, Смолянско, началото на ХХ в.

Лъжица (кепче), с. Буката, ХІХ в.

Ютия, Смолянско, XIX в.

Аглък деверски, гр. Чепеларе, 1923 г.
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ЕТНОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ
Началото на етноложките проучвания на Средните
Родопи се свързва с името на Стою Шишков. И днес неговите
трудове в областта на етнографията, фолклористиката,
народопсихологията, поселищните проучвания са значим
принос в родоповедението и отправна точка за следващите
изследователи. Редом с него се нареждат и други двама
родоповеди – Христо Попконстантинов и Васил Дечов, а
също така редица местни краеведи, учители, интелектуалци.
През втората половина на ХХ в. задълбочени
етнографски проучвания в района са провеждани, както
от етнографи и фолклористи от Смолянския музей, така и
от изследователи от БАН, университетски преподаватели,
студенти, с които музеят установява устойчиви партньорства.
Многобройни и приносни са изследванията и публикациите
на утвърдени през годините музейни специалисти, работещи
в областта на етнографията и фолклора – Мария Гумнерова,
Мария Манолова, Мария Соколова, Мариана Райкова, Мария
Бебелекова, Петър Люнчев, Таня Марева, Руска Главчева,

Ваня Йорданова и др. Доказан научен център за Смолян и
региона, музеят е организатор и домакин на национални
конференции, кръгли маси и други форуми в областта на
етнографията и фолклора.
В първите десетилетия на новото хилядолетие
работата на терен продължава, в партньорства с водещи
университети в страната, национални и регионални музеи,
учени от ИЕФЕМ при БАН.

Етнографка експедиция в Неделино с участието на етнографа Мариана Райкова, 1974 г.

Сватбен обреден реквизит „Стяг“ от с. Орехово и етнографите Таня Марева и Петър Люнчев, 1989 г.

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян е сред петте музея в
страната, чиито кандидатури по програмата „Живи човешки
съкровища“ – България, са вписани в Националната
представителна листа на нематериалното културно
наследство на България. По този повод през 2016 г. музеят в
Смолян е удостоен от Министерство на културата с Грамота и
Отличие „Печат на цар Симеон Велики – Златен“ за принос в
опазването и популяризирането на националната културна
идентичност, а през 2018 г. – Европейската година на
културното наследство, и с Грамота за принос в опазването и
популяризирането на нематериалното културно наследство.

Лятна студентска практика в с. Давидково с етнолога Ваня Йорданова, 2014 г.

Грамота и Отличие „Печат на цар Симеон Велики – Златен“, връчени на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, 2016 г.

Грамота за принос в опазването и популяризирането на
нематериалното културно наследство, 2018 г.
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ЕТНОГРАФСКИ ИЗЛОЖБИ, 2000-2019
2000 г.
• „Съборът на Рожен – история, песни, звезди“
• „Великден и Гергьовден в Родопите“
• „Коледа и Сурвак в Родопите“
2002 г.
• „От темел до ключ“
• „Ела се вие, превива“
• „Исторически музей гостува на „Млечен дом“ – Смилян“
• „Игнажден в Родопите“
2003 г.
• „В памет на Георги Марков“
• „Новогодишни празници и обичаи в Родопите“
• „Баните“
2004 г.
• „Християнско наследство в Родопите – църкви и манастири“
• „Новогодишни празници и обичаи от Средните Родопи“
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Етнографска изложба „Традиции и багри от Родопите“ , 2006 г.

2006 г.
• „Традиции и багри от Родопите“
• „Вълшебният хербарий“
2007 г.
• „Национална занаятчийска музейна експозиция“
Участие в чужди изложби:
• Обредни хлябове от Средните Родопи, включени в изложба
„Просфора. Хляб и литургия“, организирана от ЕИМ – БАН,
София
• Архивни снимки и диапозитиви за традиционна родопска
сватба от Родопите, за етнографска изложба по проект CULT
RURAL на НИМ – София, в рамките на Culture`2000
2008 г.
• „Багри от Родопите“
2009 г.
• „Дом в Родопите“

Етнографска изложба „Дом в Родопите“ , 2009 г.

2010 г.
• „Мънистени накити в Родопите – минало и настояще”
• „Нишки от светлина“
2011 г.
• „Наследство създадено от вълна”
• „Върви, народе възродени към познание, духовно
съвършенство, европейско единение”
2012 г.
• „Великден в Родопите”
• „На седянка в Смолян”
• „Герджиковският род в музейните фондове”
• „Пътешествие из Сардиния”
2013 г.
• „Иманье без довършуванье (Устни и музикални традиции
на овчарските общности в Европа)“
• „Великден в Родопите“
• „Предмети и пособия на юговските майстори-дюлгери“
• „Коледно-новогодишни празници в Родопите“

2014 г.
• „Дарено през годините“
• „Родопите през погледа на две изкуства“
• „Девет товара коприна, още девет везани“
• „На седянка в Смолян“
2015 г.
• „Музейни фотохроники“
• „Спомени за родопското овчарство“
• „От киноцентъра до музейната витрина“. Изложба
с автентични тракийски костюми, реквизит от филма
на БНТ „Кап. Петко Войвода“ и лични вещи, отличия,
снимки, документи на Димо Коларов, оператор на филма,
предоставена от Исторически музей – Попово
• „На седянка в Смолян“
2016 г.
• „Запознайте се с родопската гайда“

Изложба „Багри от Родопите“, НДК – София, 2008 г.

Етнографска изложба „Традиции и багри от Родопите“ в Жеравна, 2006 г.
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2017 г.
• Къща музей „Ласло Наги“. Реновирана част от постоянната
изложба
2018 г.
• „Родопски чанове и тюмбелеци“
• „Костадин Илчев – гайдарят, учителят, майсторът“.
Посветена на Костадин Илчев – Почетен гражданин на
Смолян и Живо човешко наследство. Изложбата е получила
знака „2018 – Европейска година на културното наследство“
от Регионалния център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на
ЮНЕСКО
• „Спомени за родопското овчарство“
Участие в чужди изложби:
• „По шевицата ще ги познаете“. Веществена изложба на
РИМ-Шумен, финансирана от Министерство на културата
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„Иманье без довършуванье“ – изложба на НИМ, с участието на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, 2013 г.
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МУЗЕЙНИ ФОНДОВЕ И КОЛЕКЦИИ.
ИСТОРИЯ

В своите фондове Регионален исторически
музей „Стою Шишков“ съхранява над 30 000 културни
ценности, свидетелстващи за историята, бита и културата
на Среднородопския край. Сред тях са и тематичните
колекции, съхранявани във фондовете „Българските земи
ХV – ХІХ в.“, „Нова история на България“ и „Най-нова история
на България“. Началото им се поставя след 1962 г., когато към
музея се създава Исторически отдел. За няколко десетилетия
те се обогатяват с нови постъпления под формата на
дарения и откупки, следствие от работата на историците:
Ася Евтимова, Вера Кисьова, Димо Чешмеджиев, Калинка
Берова, Катя Сулинаджиева, Йорданка Цветкова, Златка
Петрова, Цвета Колева и др.
ФОНД „БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ХV-ХІХ В.“
Фонд „Българските
земи ХV-ХІХ в.“ съхранява
над 540 движими културни
ценности,
свързани
с
историята на Смолянския
край
от
периода
на
Българското възраждане,
продължило в Родопите до
Освобождението им през
1912 г. Най-значими са
личните вещи и документи
на видни революционери,
общественици и просветноцърковни дейци. С особена
историческа стойност са
богослужебни пособия на
свещеник Атанас Келпетков,
родопски
възрожденец,
Боздуган, ХІХ в., принадлежал на Тодор Хвойнев от с. Левочево

поборник за българската свобода, който известно време
е учител, също и секретар на дружината на Капитан Петко
Киряков по време на действията срещу Сенклеровия бунт;
личният архив и костюм на известния родопски комита
Тодор Хвойнев, участник в македоно-одринското движение
и в Балканската война; личните архиви на двамата видни
родопски възрожденци и патриоти – свещеници Анастас
Димитров (Поп Пала) и Хараламби Анастасов Поппалов.
Фондът притежава ценни османотурски документи,
старопечатни книги на църковнославянски език, икони.
Колекцията от оръжие, съхранявана във фонда
„Българските земи ХV – ХІХ в.“ на РИМ „Стою Шишиков“ –
Смолян, е от периода ХVІІІ – ХХ в. Тематично е разделена на
хладно и огнестрелно оръжие. По-голямата част от нея е
свързана с определени исторически събития – националноосвободителните борби през Възраждането, Руско – турската
война от 1877 – 1878 г.; Илинденско-Преображенското
въстание от 1903 г.; Балканската война от 1912 г. и Втората
световна война. 		

Ценни за колекцията образци са личните оръжия на
дейци на националноосвободителните борби като: пушката
”Уинчестър” на известния тракийско-родопски войвода
Капитан Петко Киряков, участник в българското националноосвободително движение, саморъчно изработения боздуган
на видния родопски революционер и комита Тодор Хвойнев,
участник в македоно-одринското революционно движение
и в освободителната за Родопите Балканска война от 1912
г., офицерската сабя на Владимир Бочуков – деец на ВМОРО
„Централни Родопи“, участник в Балканската и Първата
световна война. Пряко свързано с темата е и трофейното
оръжие – турско огнестрелно и хладно оръжие от Рускотурската война 1877 – 1878 г. и Балканската война от 1912 г.
Важен акцент в колекцията е автоматичното
картечно оръжие на българската армия между двете
световни войни и заключителния етап на Втората световна
война 1944 – 1945 г.

Пушка, принадлежала на тракийско-родопския войвода Петко Киряков – Капитан Петко войвода.
Модел „Уинчестър“, обр.1866 г., Фонд „Българските земи ХV-ХІХ в.“, колекция „Оръжие“.

Сребърна казашка сабя, връчена като награда на Владимир Серафимов при завършване на четвъртия
випуск на Военното училище в София. С това оръжие той не се разделя през цялата си кариера.
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ФОНД „НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ“
Фонд „Нова история на България“ съхранява над
2500 движими културни ценности от района на днешната
Смолянска област, отразяващи обществено-политическия,
стопански и културен живот на Средните Родопи от
тяхното освобождение през 1912 г. до 9 септември 1944 г.
Първите постъпления са регистрирани през 1963 г.
Една от най-ценните е колекцията „Балканска война”,
илюстрираща най-значимото историческото събитие за
Родопите през ХХ век, довело до освобождение от османско
владичество. Подобаващо място в нея заемат наградните
отличия на полк. Владимир Серафимов – командир на
21-и пехотен Средногорски полк, останал в съзнанието на

родопчани като Освободителят на Родопите; вещи, снимки,
документи, наградни отличия, спомени на родопчаниучастници и герои от войната; трофеи.

Военен орден „За храброст“, IV степен, 2 клас (аверс) и Грамота за него, връчени на полк. Владимир
Серафимов за участието му в Сръбско-българската война (1885г.), Фонд „Нова история на България“,
колекция „Наградни отличия на полк. Владимир Серафимов“
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Копие на знамето на 21 пехотен Средногорски полк, Освободител на Средните Родопи по време на Балканската война – 1912 г.

Колекцията „Реликви от Първа световна война”
съдържа снимки, представящи живота на фронта, „Военна
поща“ с цензурни печати, написана върху илюстровани
картички, върху пощенски и военни открити карти,
пропагандни картички от Първата световна война,
ордени, медали и свидетелства за тях – израз на народна
признателност към участниците във войната.
Интерес представлява и колекция „Печати”,
включваща печати на общински управления, политически
партии,
кооперативни
сдружения,
благотворителни
дружества, културни институти, лични печати на търговци,
учители и др. Значителна част от фонда са колекциите от
снимки и пощенски картички, печатни издания от първите
десетилетия на ХХ в. и книги с автографи.
Във фонда са комплектувани и лични фондове на
родопчани със заслуги към развитието на родния край, на
българската наука и култура. Сред тях са тези на: проф. д-р
Константин Чилов – чл. кор. на БАН, с принос в областта на
вътрешната медицина и клинична лаборатория, Николай
Вранчев – писател, преводач, издател на ученическа
библиотека „Ралица”, Петър Маринов – учител, писател,
общественик, основател на Българомохамеданска културнопросветна и благотворителна дружба „Родина”, Кирил
Маджаров – поет-антифашист, Никола Кефилев – краевед и
изследовател.
Част от фонда са веществени и документални
свидетелства, свързани с участието на родопчани в
антифашисткото движение през периода 1941 – 1945 г. на:
д-р Атанас Беров и Метакса Гугински – интербригадисти в
Испания; Дичо Петров – командир на Първият войнишки
партизански батальон „Христо Ботев”; д-р Братан Шукеров командир на дружина „Колю Шишманов” и др.

ФОНД „НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
Най-динамично развиващият се фонд на РИМ „Стою
Шишков“ – Смолян в последните десетилетия е фонд „Найнова история на България“. Той съхранява над 3 хиляди
движими културни ценности, обособени в тематични
колекции, свързани с политическата, стопанската, културната
и спортната история на Смолянския край от септември 1944
г. до наши дни.
Една от най-богатите тематични колекции на фонда
е колекция „Избори“, отразяваща изборите за народни
представители, местно самоуправление и президент. Тя включва
бюлетини, протоколи и решения на избирателни комисии,
предизборни платформи на политически партии и личности,
предизборни плакати и брошури за периода 1947 – 2019 г.

Почетен знак на званието „Почетен гражданин на Смолян“ и Грамота за удостояването
на отец Константин Канев със званието „Почетен гражданин на Смолян“
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Фондът притежава уникална колекция от 350
печата на селски и градски съвети, кметства, общински
структури и организации, училища, детски заведения,
културни институти на територията на днешната Смолянска
община, датиращи от 30-те години на ХХ в. до началото на
ХХІ в. Интерес представлява колекцията от афиши и покани
за театрални постановки, сценични костюми и театрални
награди на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
от създаването на театъра през 1953 г. до наши дни.
От 20 години във фонда се комплектува тематичната
колекция „Почетните граждани на Смолян“, която се състои
от веществени знаци на почетни граждани на града,
представящи ги като личности, заслужили общественото
признание на градската управа и местната общност.
Една от най-интересните и атрактивни тематични
колекции на фонд “Най-нова история“ е колекция
„Олимпийска“, която започва да се комплектува през 2014
г. Тя илюстрира върховите постижения на възпитаници
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Символичен ключ на Смолян. Изработен по проект на проф. Димитър Серезлиев. Автор на пластичния
му вариант е скулпторът Тодор Дойчинов.

на местните спортни клубове по ски, плуване и вдигане
на тежести, превърнали се в едни от най-успешните ни
национални състезатели, донесли международна слава
на родния спорт. Състои се от над 130 различни по вид
веществени знаци, свързани със спортната кариера на
световноизвестният състезател по плувен маратон Петър
Стойчев, деветкратен носител на Световната купа по плувен
маратон, участник в четири Олимпиади – Сидни`2000,
Атина`2004, Пекин`2008 и Лондон`2012 г.; ски алпиецът
Петър Дичев, участник в олимпиадите в Албервил (1992);
Лилехамер (1994) и Нагано (1998) и състезателката по вдигане
на тежести Даниела Керкелова, донесла първите точки за
България във вдигането на тежести за жени на Олимпиадата
в Сидни през 2000 г.
Интерес
представляват и най-новите колекции:
„Кирило-Методиевата
празничност“,
съдържаща
образци на фалеристиката,
филателията и нумизматиката,
училищни пособия, книги,
документи, знамена, архивни
снимки и други материали
и
свидетелства,
свързани
с честването на празника
на Светите просветители и
почитта към просвещението,
както и колекцията „Местни
емблеми и гербове“, състояща
се
от
почетни
знаци,
плакети, настолни медали,
значки, сувенири, знамена,
рекламни материали, и други
с изображение на гербовете
и емблемите на общински
Договор за побратимяване на гр. Смолян и гр. Ксанти, Гърция, 1995 г.

центрове и селища от Смолянска област и страната.
През последните години се комплектува и колекция
„Произведено през социализма”, състояща се предимно от
фото и радиотехника.
През 1988 г. чрез фонд „13 века България” в
Историческия музей – Смолян постъпва дарение от
колекционера о.з.полк. Райчо Пеев Харбалиев. Дарението е
най-голямото, което Смолянският музей е получавал до този
момент. То е обособено като отделен фонд в структурата
на музея под наименованието „Дарение о.з.полк. Райчо
Пеев Харбалиев” и се състои от 3 колекции: „Фалеристика“,
„Нумизматика“, „Филателия“, състоящи се от 3728 бр.
културни ценности.
Най-богата е колекция „Фалеристика“, съдържаща
образци от наградната система на България от
Освобождението до края на ХХ в., десетки значки, плакети,
юбилейни и настолни медали и други знаци, както и отличия,
изработени по проект на Райчо Пеев Харбалиев. Колекция
„Нумизматика“ съдържа 409 монети, предимно руски – от
Петър Първи до съвременното
руско
монетосечене,
сбирка
от
монголски,
литовски
и
съвременни български монети.
Във филателната колекция от 267
пощенски марки преобладават
серии, пуснати през 70-те и 80-те
години на ХХ в. с разнообразна
тематика:
национални
годишнини, история, изкуство,
съкровища, културно наследство,
световно
ловно
изложение,
блатни
птици,
българско
корабостроене,
годишнини
на български предприятия и
организации и пр.
Световна купа на FINA по плуване в открити води, спечелена от Петър Стойчев, 2010 г.

ИЗЛОЖБИ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОТДЕЛИ
• „Българската наградна система”, 2002
• „Българската държава след Освобождението – граници и
символи”, 2004
• „Родопите през погледа на Стою Шишков и в края на ХХ
век”, 2005
• „100 години независима България – 100 години съзидание
в Родопите“, 2008
• „Христо Попконстантинов – живот и дело”, 2008
• „Смолян – минало и настояще“, 2010
• „От Смолян до Олимпийски върхове“, 2014
• „Родопчани по фронтовете на Първата световна война”,
2014
• „От Родопите до Алпите“, 2015
• „Местни емблеми и гербове – памет, символи, идентичност“,
2016
• „Закъснялата свобода за Родопите“, 2019
• „60 години Смолян – град за чудо и приказ“, 2020

Откриване на изложба „От Родопите до Алпите“, 2015 г.
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МУЗЕЙНИ ФОНДОВЕ И КОЛЕКЦИИ.
ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА ИЗКУСТВОТО

Фонд „Оригинални произведения на изкуството”
съдържа произведения на изобразителното изкуство
(живопис, графика, скулптура).

Изложба „Родопите през погледа на Стою Шишков и днес“, 2005 г.

Откриване на изложба „От Смолян до Олимпийски върхове“, 2014 г.

Заглавно табло на фотографска и виртуална изложба
„60 години Смолян – град за чудо и приказ“, 2020
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Откриване на веществена и фотографска изложба „Закъснялата свобода за Родопите“, 2019

Откриване на изложба „Родопчани по фронтовете на Първата световна война“, 2014 г.

Златю Бояджиев (1903-1976) „Агушев конак“, 1975 г., маслени бои, платно
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Тематично са представени исторически събития,
архитектурни паметници, бележити родопчани, бит и
култура на местното население.
Фондът съдържа над 220 музейни единици на едни
от най-видните български и в частност родопски художници
като Златю Бояджиев, Анастас Стайков, Димитър Гюдженов,
Петър Стайков, Любомир Самарджиев, Ружко Челебиев и
много други.
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МУЗЕЙНИ
ПРОЕКТИ

• „Национален преглед на музейния плакат – Смолян”, 2015,
2017, 2019
• „Християнско наследство в Родопите – църкви и
манастири” в Смолян и Солун, 2004

Любомир Самарджиев (1937-1999) „Сватба“, 1987 г., маслени бои, платно

Анастас Стайков (1905-1988) „Среднородопски замък“, 1986 г., темпера върху картон

Постер на Изложбата „Християнско наследство в Родопите –
църкви и манастири“

• Издаване на Каталог „Музейни ценности от Смолянска
област” по демонстрационен проект в рамките на
„Обществен форум „Родопа – гласът на времето” (Културноисторическото наследство – фактор за устойчивото развитие
на региона Смолян – Златоград), 2007
• „Музеят – привлекателен център за разностранната си
публика”, 2011
• „Мобилност на изложба „Родопите през погледа на две
изкуства“, 2014
• „Достъпен музей – равни възможности за хората с
увреждания“, 2007
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Петър Стайков (1933-1991) „Халища“,1980 г., маслени бои, платно

Ружко Челебиев (р. 1948) „Интериор“, 1982 г., маслени бои, платно

Димитър Гюдженов (1891-1979) „Възмездието на войводите“, 1972 г., маслени бои, платно
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• „Достъпен музей за хората в неравностойно положение”,
2011
• „Адаптиране на работно място за лице с увреждане в РИМ
„Стою Шишков” – Смолян”, 2015
• „Подготовка
на временна експозиция „За честта и
славата на България“ – по-близка и достъпна за музейната
аудитория“, 2016
• „Оборудване на фондохранилище за съхранение на
музейни ценности от колекция „Дребни народни тъкани и
плетива“, 2019
• „Обновяване на техническата база на лабораторията за
консервация и реставрация в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян,
2020
• „85 години музейно дело в Средните Родопи – всестранното
изучаване на Родопите”, 2020

ПРОЕКТИ, НА КОИТО РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН Е
ЛОГИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ
• „Да докоснеш или не” 2006-2007
• „Обществен форум „Родопа – гласът на времето” (Културноисторическото наследство – фактор за устойчивото развитие
на региона Смолян – Златоград), 2005-2006
• “По пътя на траките”, 2008
• „Археологическо разкриване, консервиране и представяне
на тракийска крепост „Градище” и средновековна базилика
край с. Гела, Западни Родопи, България”, 2010
• „Европейска културна съкровищница. Европа и Смолян
заедно“, 2018
• „Европа в Смолян – Смолян в Европа. Родопски будители с
европейски измерения“, 2019

Национален преглед на музейния плакат – Смолян, 2019.

Изложба „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”, 2012 г.

ПРОЕКТИ, НА КОИТО РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН Е
ПАРТНЬОР
• Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян,
е партньор на проектите на общините Смолян, Чепеларе и
Рудозем, изпълнени по стартиралата през 2007 г. Програма
ФАР – ТГС България – Гърция „Насърчаване на културните,
туристическите и човешките ресурси в транс граничния
регион” с приоритет социализация на археологически
обекти до ХІV век с цел превръщането им в туристически
дестинации
• „Момчилова крепост – мит и реалност”, 2008
• „Античният път през Родопите – път към бъдещето за
общините Чепеларе и Авдира”
• „Развитие на културния туризъм и човешките ресурси в

Рудозем и Ксанти“
• „Празникът на св.св. Кирил и Методий: от националното
към европейското духовно пространство. История,
тенденции, перспективи”, 2009
• „Формиране на гражданско общество в областта на
културата: културата като ресурс за местно развитие”, 2008
– 2009
• Клуб „Приятели на Регионален исторически музей „Стою
Шишков” – Смолян“, 2008
• „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите
и Северното крайбрежие на Егейско море”, 2011 – 2013
• „Мънистените накити – традиции и съвременност”, 2010
• „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”,
2012

Рисунки от изложба „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”, 2012 г.
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• „Българските културни ценности, споделени с европейските
граждани“, 2013
• „Българските традиции, споделени с Европа. Ваканция в
музея“, 2014 – 2020
• „CANEPAL. Европейското наследство на овцевъдството и
пастирския живот”, 2010 – 2014
НАУЧНИ ФОРУМИ
• Национална научна конференция на тема „Хуманитаристични изследвания за Родопите в началото на 21 век”, 2005
• 46-та Национална археологическа конференция, 2007
• Научна конференция „100 години Балканска война – 100
години свобода за Родопите”, 2012
• Национална научна конференция „Музеи и колекции“,
2015
• Научна конференция „Стопански и културен живот в
Родопите и Тракия през ХІХ и ХХ век”, 2017

76 “Музеят – привлекателен център за разностранната си публика”

• Публичен семинар и дискусия на тема „Културата – ресурс
за местно развитие”, 2008
• Семинар „Музеи и туризъм. Международни, национални
и регионални практики в отговор на въпроса: развива ли
България успешен културен туризъм”, 2009
• Кръгла маса: „В кадър: Смолян, Родопите”, 2012, 2013
• Кръгла маса: „В кадър: Широка лъка, Родопите”, 2014
• Кръгла маса: „В кадър: Стою Шишков”, 2015
• Кръгла маса: „В Кадър: Смолян, Родопите – Бележити и
преломни дати – съвременни проекции”, 2016
ИЗЛОЖБИ
• „Родопската възрожденска архитектура в творчеството на
българските художници” и колекция макети от християнски
култови сгради, 1999
• „Наследено от дедите ни”. Ученически пленер и изложба,
2001

Обновяване на техническата база на лабораторията за консервация и реставрация, 2020 г.

• „Свещени реликви от Родопите – християнски и
мюсюлмански култови предмети”, 2002
• „Дивите обитатели на Родопите”, 2010
• „Мънистените накити в Родопите – минало и настояще“,
2010
• „Моето родословно дърво“, 2011
• „Наследство създадено от вълна”, 2011
• „Изкуството – диалог между миналото и съвременността“,
2012
• „Музеят във фотообектива”, 2012
• „Паметници и паметни места в Смолянска област, посветени
на Балканската война”, 2012
• „На седянка в Смолян”. Веществена изложба, съвместно
с Клуб „Седянка”, съпътствана с базар и демонстрации на
традиционни и съвременни ръкоделни умения, 2014, 2015
• „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”,
2012

• „Дарено през годините“, 2014
• „Родопите през погледа на две изкуства“, 2014
• „Музейни фотохроники“, 2015
• Изложба на селектираните и наградени плакати в рамките
на Първи национален преглед на музейния плакат – Смолян,
2015
• Изложба на селектираните и наградени плакати в рамките
на Втори национален преглед на музейния плакат – Смолян,
2017
• Изложба на селектираните и наградени плакати в рамките
на Трети национален преглед на музейния плакат – Смолян,
2019
• Реновирана част от постоянната изложба в Къща музей
„Ласло Наги“, 2017
• „Тайните на шишарката“. Образователен интерактивен
кът
към
съществуващата изложба „Горски приказки
разказват Родопите“, 2017

В музея на урок за траките

Лятна школа „Ваканция в музея – Научи българското“, 2020 г.
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• „За честта и славата на България“. Изложбата е получила
знака „2018 – Европейска година на културното наследство“.
• „Родопски чанове и тюмбелеци“, 2018
• „Ние помним…“, 2019

13

МУЗЕЙНИ ПРОЕКТИ
ЗА РАБОТА С ПУБЛИКИ

• Майски музейни празници по повод 18 май – международен
ден на музеите. Европейска нощ на музеите
• Европейски дни на наследството
• Програма „Музей, изкуство, развлечение“
• Летни музейни вечери, 2019
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
• Войнишките паметници в град Смолян – памет за бъдещето,
2014
• Родопчани в Отечествената война, 2015
• Родословието на Стою Шишков, 2015
• Родопчани във Втората световна война, 2015
• Конкурс за есе и викторина, посветени на Стою Шишков,
2015
• Лятна практика на студенти от специалност „Рекламен

Лятна практика на студенти от специалност „Рекламен дизайн“ при НХА-София, 2016
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Майски музейни празници, 2014 г.

Европейски дни на наследството – изложба, 2018 г

дизайн“ при НХА-София, 2016
• Конкурс „Априлско въстание“, 2016
• Фотодокументална изложба “Ние помним...”, 2019
• „Четем родопски легенди и предания“, 2019
• Викторина „Родопски будители с европейски измерения“,
2019
МУЗЕЙНИ АТЕЛИЕТА
• Ателие за мънистени накити
• Ателие „Плъстени изделия“
• „Обредни хлябове“
• „Еньовденски китки“
• Ателие за изработване на фенери по повод 24 май, в рамките
на изложбата „Върви народе възродени към познание,
духовно съвършенство, европейско единение“, 2016
• „Българските народни празници – наша памет и традиция“
• Великден в Родопите, 2015
• Ателие “Дошъл ми ден Великден”, 2019
• Ателие за изработване на мартеници
• Ателие за изработване на сурвачки
• Ателие за изработване на коледни картички
• Творческо ателие, 2017
• „Да препишем Паисиевата история“

Ателие за сурвачки

Ателие за изработване на еньовденски китки, 2014

Викторина „Родопски будители с европейски измерения“, 2019 г.
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МУЗЕЙНА МРЕЖА В ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОБЩИНСКИ МУЗЕИ
На територията на Смолянска област функционират
два музея:
Музеят по минно дело и рудодобив – Мадан
е създаден през 1957 г. като музей на социалистическото
строителство в Смолянски окръг. Като такъв просъществува
до 1974 г., когато с решение на Комитета за култура е обявен
като специализиран Музей на рудодобива и минното дело.
Експозицията му разказва историята на рудодобива в
Маданския край.

Част от експозицията на Музей по минно дело и рудодобив – Мадан

Музеят на родопския карст – Чепеларе е
създаден през 1980 г. на базата на музейна сбирка по
пещерно дело, открита през 1968 г. Музеят е единственият
музей на пещерите в Югоизточна Европа.
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Лятна музейна школа „Ваканция в музея“, 2020

Летни музейни вечери
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ОБЩЕСТВЕНИ КОЛЕКЦИИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН
Обществена колекция „Просветното дело в
Средните Родопи – Златоград и околните селища – ХIХ-ХХ
в.” е създадена през 1976 г., собственик е Община Златоград.
Колекцията е втората по рода си в страната след Априловската
гимназия в Габрово. Илюстрира възрожденските процеси в
просветно-образователното дело в среднородопския край.
Разположена е в уникална сграда – Взаимното училище от
1852 г., недвижима културна ценност с местно значение.

Специализираната етнографска обществена
колекция – Широка лъка е създадена през 1978 г.,
собственик е НЧ “Екзарх Стефан-1872” – с. Широка лъка.
Колекцията илюстрира подредбата на широколъшката къща
през миналото столетие. Разположена е в старинна къща,
известна като „Згуров конак”, и по статут е архитектурен
паметник на културата.

Обща историческа обществена колекция –
Момчиловци е създадена през 1978 г., собственик е НЧ
„Светлина-1925“ - с. Момчиловци. През 1981 г. тя се настанява
в новопостроена сграда за музейни цели. Колекцията
илюстрира историята, бита и културата на с. Момчиловци.

Обществена колекция „Просветното дело в Средните Родопи – Златоград и околните селища – ХIХ-ХХ в.”
Музеят в с. Момчиловци

Музей на родопския карст –
Чепеларе

„Згуров конак”, Широка лъка

Учебната стая в Обществена колекция
„Просветното дело в Средните Родопи –
Златоград и околните селища – ХIХ-ХХ в.”
Из залите на Музей на родопския
карст – Чепеларе
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Специализирана етнографска обществена
колекция – Широка лъка

Обща историческа обществена
колекция – Момчиловци
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Обща историческа обществена колекция –
Девин е създадена през 1978 г., собственик е НЧ „Родопска
просвета-1923“ – гр. Девин. Колекцията илюстрира историята,
бита и културата на гр. Девин.

Обща историческа обществена колекция –
Павелско е създадена през 2013 г., собственик е НЧ „Алеко
Константинов-1880“ – с. Павелско. Колекцията илюстрира
историята, бита и културата на хората, населявали
с. Павелско през вековете.

Обща историческа обществената колекция – Павелско

Обща историческа обществена
колекция – Девин

Част от експозицията на Обща историческа обществена колекция – Девин

84

Обществена
колекция
„Историята
и
културата
на
с.
Върбина,
община
Мадан,
област Смолян” е създадена през
2019 г., собственик е НЧ „Братан
Шукеров-1953”
–
с.
Върбина.
Колекцията илюстрира древното
минало на землището и селището,
традиционния бит и култура на
местните хора и нова и най-нова
история на Върбина.
Обществена колекция „Историята и културата на с. Върбина”

15

КЪЩА МУЗЕЙ „ЛАСЛО НАГИ“ –
СМОЛЯН

Къща музей „Ласло Наги“ е открита на 30.X.1981 г.
Помещава се в Гьорджевата къща. Сградата е строена през
1870 – 1873 г. за жилищни и стопански нужди на фамилия
Гьорджеви, занимаващи се с абаджийство и конкретно
с боядисване на аби (домашно тъкани вълнени платове
за шиене на традиционно облекло). Първоначалният ѝ
собственик Райчо Тодоров Гьорджев се е занимавал с
обработка на вълна. В приземния етаж била разположена
бояджийница и малък дюкян с изход навън. Къщата е
декларирана като архитектурен паметник от местно значение
№63/28.08.1970 г.
Ласло Наги (1925 – 1978) е унгарски поет и преводач
на български народни песни, класическа съвременна
българска поезия на унгарски език, носител на редица
престижни отличия, сред които и български: награда на
ПЕН-клуб България (1959), орден „Кирил и Методий“ (1969),
Международна Ботевска награда (1976) и Почетен гражданин
на Смолян (1976).
Постоянната експозиция под надслов „Кой любовта
ще пренесе“ в памет на Ласло Наги включва най-важните
елементи от изобразителното и поетичното му наследство.
Както в поезията, така и в живописното и графичното
творчество на Ласло Наги изпъква мотивът за коня, като
символ на изчезващия свят на селото, на природата, на
естествените общности и на свободата.
Стихотворението, дало заглавието на изложбата
„Кой любовта ще пренесе“, е най-известното стихотворение
на поета по цял свят. В анимацията, подготвена и излъчвана
към изложбата, Ласло Наги сам рецитира стихотворението
си на унгарски, то прозвучава и на български език. Между
двете виждаме кадри от един филм, заснет в Исказ, родното
място на поета-художник.
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Експозицията съдържа още
триизмерен вариант на найизвестната
му
калиграма
„Криле и пирамида“, издяланите
от Ласло Наги кончета и
„Витлеем”, цитирано е интервю,
в което споделя колко важни са
били за него занаятчийството,
майсторството. В Родопските
стаи попадат най-важните,
свързани
с
българите
и
България, стихове и картини
на поета, иконите му на
Свети Георги, както и откъс от
краткото му есе за българската
народна поезия.
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www.museumsmolyan.eu
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