
 ОТЧЕТ 
за  

дейността на  Музейна сбирка 
“Атанас Хрисчев” 

за 2016 г. 

ДЕЙНОСТИ 

I. Комплектоване  на фонда 
    II. Експозиционна дейност 

   III.Лабораторна работа 

   IV.Научно-изследователска 

  работа 

   V.Експертна дейност 

   VI.Научно-популяризаторска 

 и културно – информационна   
дейност 
  



Уводни думи  
Както е известно, на 30.ХІІ.2014 г. е завършен 
проект „Обновяване на туристическата 
инфраструктура в Община Белово, чрез дейности 
по основен ремонт на музейна сграда и 
превръщането ѝ в посетителски център за 
представяне на местното природно и културно 
наследство, което обезпечава физически 
културните ценности от Музейната сбирка. 

Отчет по дейности: 

I. Комплектоване  на фонда  
1. За Основен фонд Група Б –   изработени 6 табла 

за фотодокументална изложба “Памет” 

2.Като дарение за библиотечния 
фонд са постъпили 6 книги и 1 
годишник на РИМ – Пазарджик. 



4.Привеждане на фондовата  
документацията по изискванията на  
НАРЕДБА № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране 
и управление на музейните фондове 
  дигитализиране на инвентарните книги за 
Група „А” и „Б” 
   съставяне на паспорти на културните 
ценности 
  заснемане на дкц 

3. В  Научен архив е постъпил „Търговски тефтер” на Петър 
Митов Карпузов, дарен от Илиана Стоянова, внучка    



ІІ. Експозиционна дейност 
 
1.Реализирани изложби: 
 Фотодокументална изложба „ПАМЕТ”   

 Изложба живопис „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ОБРАЗИ” 

Гостите 

Г-жа Р.Каблешкова 
Откриването на 
изложбите, 
посветени на 140 
годишнината от  
избухване на 
Априлското 
въстание 



  Участие на картината   

 Изложба „Памет” гостува  във Велинград  

   Участие на картината  „Мария Сутич, 
портрет” , автор Петьо, Бабачев в 

изложбата „Светини” на РИМ Пазарджик   
“Малкият априлец”  
от проф. Коюмджиев  
на изложбата  
„Каблешковият род  
   рисува” 
   гр.Копривщица 



   Изготвяне на графична документация – 15 бр. 

ІІІ. Лабораторна работа: 
1.Извършена косервация и реставрация: 

 15 броя  керамични предмета 
(фрагменти и съдове) – почистени, 
 слепени, укрепени   

Работен момент 



    Извършена е консервация на картината  „Мария Сутич”, 
портрет” , автор Петьо  Бабачев, за участие в изложба 

 Заснети вътрешни снимки (цифрови) – 1945 бр. 

Етапи на реставрацията 

2.Фотографска работа: 



ІV. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА: 

  
 Месец октомври – участие в 
 Трета национална научна конференция 
  „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове” с доклад  
 „Един забравен препис на Беловската хроника”  

 1. Участие в научни конференции:  

 Месец април – участие в Национална научна 
конференция „Априлското въстание 1876 
година в съдбата на българския народ” / 
технически сътрудник, изготвил презентация/ 



  

V. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ: 

1. Консултации и справки – 4 бр. 
   По темата Паисий /докторант от Югозападния 
университет 

 Консултация за вида  на традиционна носия 

 Консултация за курсова работа на ученик от МГ 
гр.Пазарджик на тема „Априлско въстание” 



 Консултация за курсова работа по темата „Развитие на 
техниката в Белово” 

2.   Изработени правилници за: 
   Работа на реставраторско ателие 
   Работа на научен архив 

VІ. НАУЧНО - ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА И КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

  Честване в музея на 143 г. от гибелта на Васил Левски – училище и детска градина 



  Съвместно с НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1927” Белово инициатива за 
представяне на велинградска восъчна техника за боядисване на яйца  

  Съвместно с НЧ „Чапай 1938” 
с. Дъбравите инициатива за 
представяне на велинградска 
восъчна техника за боядисване 
на яйца  

 Посещение на група деца 
от читалище с.Дъбравите по 
повод 140 годишнина от 
Априлското въстание 



  Представяне на книгата „Април 1876. Пазарджишка летопис” от Пенка 
Николова, в СУ”Ал.Иванов-Чапай”, гр.Белово – 18.11.2016г. 

  Всички дейности са отразени в медиите – местни и областни 



Започнахме така : Със съдействието на общинското ръководство и с 
доброволен труд , екипът успя: 

  да обзаведе библиотека 

  архив 

  реставраторско ателие 

  две фондохранилища  

   да  почисти  базиликата в местността „Св. Спас” 



Завършваме 2016 година успешно,  готови за следващия етап – 
подготовка и обзавеждане на постоянните експозиции. 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !!! 


