ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ”, КАЛОФЕР
ЗА 2016 г.

І. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ,
РАЗВИТИЕ НА МУЗЕЯ

СВЪРЗАНИ

С

УСТОЙЧИВОТО

Изпълнение мисията на музея и на планираните задачи, съгласно новия
„Правилник за устройството и дейността на Музей „Христо Ботев”, Калофер,
Стратегическия план за дейността на Музей „Христо Ботев” за периода 20162019 г. и изискванията на българското законодателство за културното
наследство и музеите.
Ефективно и стриктно прилагане и управление на системата на
делегиран бюджет.
Ефективен музеен мениджмънт и маркетинг.
Опазване, научна обработка, контрол и адекватно представяне на ДКЦ,
притежание на музея.
Подобряване условията за съхранение на ДКЦ.
Дейности, свързани с научно-изследователската работа на
институцията. Организация и участия в наши и външни научни форуми.
Научно-издържано и адекватно, пряко и интерактивно популяризиране
живота и делото на Христо Ботев и културното наследство на родния му град
- Калофер. Задоволяване на потребностите на съвременната музейна публика,
ползваща предлаганите от нас услуги и посещаваща експозициите, изложбите
и образователните програми.
Активна работа по привличане на нови музейни публики.
Повишаване квалификацията на музейните специалисти чрез
включването им в различни изследователски и популяризаторски програми,
проекти и обучения.
Поддържане в добро състояние на материалната база на музея.
ІІ. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ ЗА 2016 г.:
Подготовка и участие в Националните чествания, посветени на 140-та
годишнина от героичната гибел на Христо Ботев и подвига на неговата чета.

Разширяване на научно-изследователската и популяризаторска дейност
чрез участия в научни конференции и временни изложби, посветени на
годишнината
Опазване и научна обработка на съхраняваните във фондовете на музея
движими културни ценности.
Активна работа по привличане на нови публики и образователните
програми на музея.
Подържане на материалната база на музея и текущ ремонт на
мемориалната къща на Ботев.
Въвеждане и стриктно управление на системата на делегиран бюджет.
ІІІ. ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ
1. Събирателска дейност:
Насочена e към придобиване на материали, свързани с основната
дейност на музея. Тенденцията на намаляване на броя на материалите,
свързани с Христо Ботев, неговото семейство и съратници, които се
предлагат за придобиване или откупка е видима и през отчетната година.
Постъпили са 2 бр. предмети:
– 1 бр. книга „Христо Ботев. Достойно естъ, поезия”, В. Търново, 2014
- 1 бр. пощенска картичка „Калоферъ”, около 20-30-те години на ХХ в.
2. Фондова дейност:
2.1. Регистрация и научна обработка:
Проведено е едно заседание на фондовата комисия, на което са
представени новопосъпилите предмети. По преценка на комисията същите са
заведени в научно-спомагателния фонд на музея:
2.2. Опазване и контрол на движимите културни ценности:
На основание чл. 30, ал. 1 и 2 от Наредба Н-3/11.12.2009 г. е извършена
инвентаризация по репрезентативния метод на следните музейни фондове:
Основен фонд „Христо Ботев”;
Фонд „Художествен”;
Фонд „История на град Калофер”
3. Експозиционна:
3.1.Новосъздадени изложби: През 2016 г. от музейния екип са разработени и
представени 4 временни изложби, които бяха експонирани в залите на музея,
както следва:
Име на изложбата
„Просветители”
„Историята на музея на
Ботев в снимки и

ДКЦ от фонд
фонд „Художествен

Период на провеждане

24.05.-10.06.2016 г.
основен фонд „Христо 06.01.-до момента
Ботев” и фонд „История на

документи
„Бяла магия”;
„Будителите на Калофер

град Калофер
Фонд „Етнография”
Фонд „Просветно дело в
Калофер през
Възраждането

15.08.-до момента
01.11.-20.11.2016

3.2. Гостуващи изложби: През 2016 г. по повод различни чествания,
залегнали в културния календар, в музея са гостували следните изложби:
- „Цветни хоризонти”, изложба от живописни творби на худ. Илия Янакиев,
по случай Празника на калоферската дантела; 15.08.-15.09.2016 г.

3.3. Наши изложби, гостували на други институции и музеи:
Име на изложбата
„Безсмъртието на
българския дух”
„140 години от героичната
гибел на Христо Ботев”,
„Мечта за свобода”

„Фото-документална
мобилна изложба „Христо
Ботев – живот и дело”:

Място/институция

Период на провеждане

Народно събрание на Р 10.02.-24.02.2016 г.;
България
Президентство
на
Р 03.06.-06.06.2016 г.
България- Гербова
училища от Етрополе,
29.03.-02.04.2016 г.
Пирдоп, с. Мирково, с.
Чавдар, Златица,
Копривщица
в Народно събрание;
10.02.-24.02.2016 г.;
Дирекция на музеите,
м.април-м. май
Копривщица;
Военен клуб, Кърджали
02.06.-30.06.2016

4. Музейна библиотека:
Новопостъпилите книги са общо 12 бр.: 11 бр. са дарени и 1 бр. е
новозакупена. Всички са заведени в библиотеката на музея.
Ползване на библиотеката от специалисти на музея, ученици от
основното и средно училища, студенти и граждани: 27 заглавия.
5. Научно-изследователска дейност:
5.1. Участие на музейните специалисти с доклади и презентации в
Национални научни конференции, семинари и кръгли маси:
-„Съдебните процеси срещу Ботевите четници”; Национална науча
конференция „Априлското въстание 1876 г. в съдбата на българския народ”,
Панагюрище, доклад и презентация на Ася Николова
- „Формиране на Ботевата чета”; Национална научна конференция „Христо
Ботев и неговата чета”, Враца; доклад и презентация – Ася Николова
- „Международният отзвук на Априлското въстание в европейския печат”;
конференция „Да припомним героизма от Април 1876”, Клисура; доклад на
Христина Грошева
- „Иван Стрелухов и Тодор Несторов-участници в четата на Бачо Киро”;
Национална научна конференция „140 години Априлска епопея в Дряновския
манастир”, Дряново; доклад на Христина Грошева
5.2. Участие на музейните специалисти в национални музейни срещи и
семинари и обучения:
- Национална среща „Доброволците в българските музеи”, София
- Среща-семинар „Добри практики”; "Осигуряване на интелектуална и
физическа достъпност на посетители с допълнителни потребности"
- V-та Национална среща „Музеите и устойчивото развитие”, Пловдив

- ХІІ-та Национална среща-семинар „Добри практики”, „Ролята на музеите за
управление и опазване на недвижимото културно наследство, Хисаря
- ІV-та Национална среща „Съхраняването на националната идентичност и
музеите в България като част от устойчивото развитие”, ЕМО „Етър”,
Габрово
- Международна конференция „Музейни експозиции и стандарти: поглед
напред”, София, БАН
- Обучение „Осигуряване на интелектуална и физическа достъпност на
посетители с допълнителни потребности”
- Обучение „Амортизация в бюджетните организации”
5.3. Публикации на музейните специалисти:
- Николова, А. „Пътят на Ботевата чета от Козлодуй до Камарата”, Юбилеен
вестник „140 години от Априлското въстание”
- Николова, А. „Даскал Ботьо Петков и Даскал Ботевото училище в Калофер”,
в. България сега;
Цитираните в т. 5.1. доклади на А. Николова са под печат
6. Образователна дейност:
Музей „Христо Ботев” работи по 3 образователни програми, насочени
предимно към учащата се младеж. През отчетната 2016 г. по тях са
организирани и проведени общо 12 занятия, които са посетени от 244
ученици, както следва:
- „Докосни историята”- 52 уч.;
- „Урок по родолюбие” – 187 уч.
- „Работа със стажанти и дипломанти” – 5, програма „Ученически практики”
с ПГ „Иванка Ботева”, спец. „Туристическа анимация”.
7. Популяризаторска дейност:
7.1.По повод чествания на 168-та годишнина от рождението и 140-та
годишнина от гибелта на патрона на музей – Христо Ботев са осъществени
директни предавания по БНР, Радио-Пловдив, Радио-Благоевград, РадиоСтара Загора, БНТ и др. медии. По наложила се традиция музеят е основен
организатор и участник в отбелязването на събития от националния и
традиционен празнични календари на общинско и местно ниво.
7.2. Прожекции на документални филми: Провеждат се в лекционната
зала на музея 2-3 пъти седмично в периода април-юли, или по предварителна
заявка. На посетителите са показани следните филми:
- „Христо Ботев. Българският гений”, документален филм на БНТ, 1996 г.,
реж А. Алтъпармаков
- „…И помни любящият те Христа…”, документален филм на БНТ, 1997 г.,
реж. А. Алтъпармаков
- „Служебен защитник”, документален филм на БНТ, 2004 г., реж. А.
Алтъпармаков

8. Участие в проекти:
В периода 29.03.-02.04.2016 г. музеят участва в проекта „Мечта за
свобода”, съвместно с „Геотехмин” ООД и „Елаците-Мед”. Той включваше
срещи-разговори, презентации и изложби пред ученици от училищата в
Средногорския район. По проекта бе издадена и брошура „Мечта за свобода”.
Подготвена с материали и текст от музея, в нея е публикувана и статия за
Христо Ботев.
През 2016 г. Музей „Христо Ботев” е бил отворен за посетители 361
дни и е приел групови и индивидуални посетители в постоянните си
експозиции, както следва:
1. Посетители – 39 606 бр., от които с безплатен вход – 6 851 бр.
2. Изнесени беседи – 319 бр. в експозиционните зали; 5 в града и исторически
обекти на територията на общината.
Анализът на данните показва тенденция към увеличаване на броя на
посетителите с 12 %, а на изнесените беседи с 15 %.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Подготовка и участие в Националните чествания на годишнини от
рождението и гибелта на Христо Ботев; организиране и участие в други
национални и регионални чествания: З март; 6 май; 24 май; Празник на
калоферската дантела и др.

По наложила се традиция музеят се включи в инициативата „Нощ на
музеите”. Тази година на гостите на музея бе представен поетичният
спектакъл „Епопея на забравените”, на Драматичен театър „Иван Димов”,
Хасково

По повод 168-та годишнина от рождението на Христо Ботев музеят
организира и проведе литературната среща „Душата на думите”, с участието
на поети и преводачи от България, Русия, Украйна и Македония. Срещата бе
съвместна инициатива със „Славянска литературна и артистична академия”
Във връзка с честване на 160-та годишнина от рождението на ген.
Кирил Ботев – брат на Христо Ботев, съвместно с Дружество „Кирил Ботев”;
бе организирано поклонение пред паметната плоча на ген. Ботев в двора на
музея. На честването директорът на музея произнесе слово, а в лекционната
зала бе изнесен доклад за живота и военната кариера на ген. Кирил Ботев.
Уредникът на музея взе участие във възстановената от гражданството и
музейната колегия на РИМ-Сливен традиция за поклонение на гроба на
Ботевия четник Димитър Стефанов-Казака при Кремиковския манастир.
Госпожа Грошева произнесе слово за живота и героичната гибел на Димитър
Стефанов.
През 2016 г. музейните специалисти са изготвили и предоставили на
външни лица 16 справки за Ботеви четници, историята на Калофер, Екзарх
Йосиф и др.
Музеят е оказал съдействие на външни организации при подготовката за
издаване на учебни помагала (изд. „Просвета”), водещи статии (сп. „Nаtional
Geographik-България”) и документални филми („Говори България”, „Под
сянката на паметника”)

През 2016 г. е поддържана активна страница на музея в социалните
мрежи: https://www.fasebook.com/botevmuseum;
https://www.instagram.com/botevmuseum
Информацията на музейния сайт е своевременно актуализирана :
www.muzeibotev.com
ІV. ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД:
Във връзка с устойчивата политиката на музея за опазване на
предоставените му за стопанисване недвижими културни ценности през 2016
г. бяха извършени ремонтно-реставрационни дейности по мемориалната
къща на Христо Ботев. Те включваха препокриване на покрива и подмяна на
хидроизолацията, импрегнация на всички дървени части и боядисване на
фасадата. При тези дейности не са влагани материали, които да нарушат
изискванията за поддръжка на НКЦ.
За подобряване на условията за съхранение на ДКЦ бяха подменени
прозорците и вратите на фондохранилищата. Тези дейности са етап от
планирания цялостен ремонт на същите, с цел изпълнение на залегналите в
Набедба Н-6/11.12.209 г. и Наредба Н-3/26.01.2012 г. изисквания.
ІV. БЮДЖЕТ
През 2016 г. Музей „Христо Ботев”, Калофер премина на делегиран
бюджет, което значително повиши възможностите за подобряване на
финансовата и материалната обезпеченост на институцията. Повишени бяха
възнагражденията на персонала по трудови договори с над 20 %.
Средствата по бюджета на музея за 2016 г. са в размер на 232 715 лв., в
това число ФРЗ.
През отчетната 2009 г. музеят е реализирал собствени приходи от
продажба на билети, услуги, стоки, спонсорство, дарение и др. в размер на
39 606 лв., което е с над 15 % повишение спрямо показателите от 2015 г.
Музеят няма не разплатени разходи към 31.12.2016 г. и завършва
отчетната финансова година без задължения. Преходният остатък е в размер
на 90 578 лв.
През финансовата 2016 г. усилията на ръководството на музея бяха
насочени към икономично разходване на бюджета на музея. Целта е да се
осигурят достатъчно средства, за реализиране на дълго отлагания и така
необходим цялостен ремонт на WC възела за посетители. Същият е бил
затворен около 1980 г., поради проблем с канализацията и до този момент,
поради липса на средства, не му е извършван ремонт. По предварителна

оценка от специалисти, в ремонтните дейности трябва да се предвидят и
средства за нова отходна канализация, в случай, че старата е напълно
неизползваема.

Директор:
Ася Николова
Отчетът за дейността на Музей „Христо Ботев”, Калофер е приет на Общо събрание
на колектива

