ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ”, КАЛОФЕР
ЗА 2019 г.

І. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ,
РАЗВИТИЕ НА МУЗЕЯ

СВЪРЗАНИ

С

УСТОЙЧИВОТО

Изпълнението на приоритетните задачи в дейността на музея са
свързани с неговата мисия и са съобразени с „Правилника за устройството и
дейността на Музей „Христо Ботев”, Калофер, Стратегическия план за
дейността на Музей „Христо Ботев” за периода 2016-2019 г. и изискванията
на българското законодателство в областта на културното наследство и
музеите.
Ефективно и стриктно прилагане и управление на системата на
делегиран бюджет.
Подобряване и усъвършенстване на системата за ФУК.
Ефективен музеен мениджмънт и маркетинг.
Издирване, придобиване, опазване, научна обработка, контрол и научно
представяне на ДКЦ, свързани с Христо Ботев, неговото семейство и
сподвижници и историята на Калофер.
Подобряване условията за съхранение на ДКЦ.
Дейности, свързани с научно-изследователската работа на
институцията. Организация и участия в наши и международни научни
форуми.
Научно-издържано, 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 2019 г.:
Организация и пряко участие в Националните чествания, посветени на
171 годишнина от рождението и 143 годишнина от гибелта на патрона на
музея – Христо Ботев;
Участия в научни конференции и временни изложби, с цел разширяване
на научно-изследователската и популяризаторска дейност на музея.

Опазване и научна обработка на съхраняваните във фондовете на музея
движими културни ценности.
Разширяване и обогатяване на образователните програми на музея.
Активна работа по привличане на нови публики.
Поддържане на материалната база на музея и текущ ремонт на
сградите, музейни обекти.
Стриктно управление на системата на делегиран бюджет.
ІІІ. ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ
1. Събирателска дейност:
Насочена е към издирване и придобиване на материали, свързани с
живота, творчеството и дейността на Христо Ботев и четата му, както и с
историята на родния му град Калофер. През отчетната година не са
придобити нови предмети или документи.
През 2019 г., е извършена идентификация на 2 бр. художествени
произведения. Експертно заключение № 01 и № 02 от 24.01.2019 г.
2. Фондова дейност:
2.1. Регистрация и научна обработка:
Дарените предмети са заведени във фонд „Художествен”.
2.2. Опазване и контрол на движимите културни ценности:
Ремонтът на хранилищата на музея и оборудването им с метални
стелажи не е завършен в пълен обем. Закупени са: специализиран метален
шкаф за съхранение на филмови лент; метални стълби за обслужване на
стелажи – 2 бр.
2.3. Реставрационно-консервационна:
През 2019 г. бе извършена реставрация и консервация на ДКЦ от фонд
„Основен”: Книга „Калофер в миналото”, автор акад. Никола Начов, С. 1927
г.
Извършена е обработка с противопаразитни химикали и консервация на
дървените елементи на мемориалната къща на Христо Ботев.
3. Експозиционна:
3.1.Новосъздадени изложби: През 2019 г. от музейния екип са
разработени и представени 5 временни изложби, които бяха експонирани в
залите на музея, както следва:
Име на изложбата
„Опълченците от Калофер”
„Просветители”
„Музейните реликви
разказват”
„От занаят към изкуство”
„Калоферските будители”

ДКЦ от фонд
фонд „История”

Период на провеждане

03.03.-02.06.2019 г.
фонд „Художествен”
24.05.-30.06. 2019 г.
основен фонд „Христо 02.06.-до момента
Ботев” и фонд „История
на град Калофер
фонд „Етнография”
15.08.-до момента
фонд „Художествен”
01.11.-01.12.2019 г.

3.2. Гостуващи изложби: През 2019 г. по повод Националното честване
на 171 годишнина от рождението на Ботев и в изпълнение на залегналите в
културния календар прояви, в музея гостуваха следните изложби:
- „3 март – Денят на свободата”, изложба на ученици от Школата по рисуване
към НЧ „Христо Ботев-1869”;
- „Изкуството на японския комикс”, представяне на класическа японска
техника на рисуване – иризуми; изложба на худ. Тодор Нотев; по случай
Нощта на музеите;
- „Детска палитра”, рисуване на открито и изложба на деца от Калофер;
- „150 години подвиг и памет”, фотодокументална изложба на НПМ „ШипкаБузлуджа”, посветена на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
- „Река от дантели”, изложба живопис на худ. Илия Янакиев, по случай
Празника на калоферската дантела;
3.3. По повод честванията на 143 годишнина от гибелта на Христо
Ботев, музеят гостува с временната фотодокументална изложба „Христо
Ботев. Живот и дело” в:
- с. Отец Паисиево, Пловдивска област
- СУ „Христо Ботев”, Калофер;
4. Музейна библиотека:
Новопостъпилите книги са общо 19 бр. – 18 дарения; 1 бр. закупена.
Всички са заведени в библиотеката на музея.
Ползване на библиотеката от специалисти на музея, ученици от
основно и средно училища, студенти и граждани: 56 заглавия.
5. Научно-изследователска дейност:
5.1. Проучвателната дейността на музейните специалисти през 2019 г.
беше насочена към теми, свързани с Ботеви четници, образователното дело в
Калофер през Възраждането и историята на града.
5.2. Участие на музейните специалисти с доклади и презентации в
национални и международни научни конференции, семинари и кръгли маси:
- Международна конференция „Европейският музей”, София
- Национална среща „Добри практики: Съвременни форми за представяне и
популяризиране на културното наследство”, Бургас;
- Семинар „Изкуството на Калоферската дантела”, съвместно с НЧ „Христо
Ботев-1869”, ИЕФЕМ при БАН и Седянка Та;
- Национална среща „Животът на първия български роман”, посветена на 125
години от излизането на романа „Под игото”, Сопот;
- Национална научна конференция „Децата, детето, детството", Сопот;
5.3. Участие на музейните специалисти в семинари и обучения:
- Обучителен семинар „Училището в музея, музеят в училището-две
институции с една цел”, Калофер. Организацията и провеждането на
семинара е продължение на започналата от 2018 г. инициатива на Музей
„Христо Ботев”, Калофер и Музей „Васил Лески”, Карлово, целяща
изпълнението на дългосрочните програми на музеите за повишаване
квалификацията на музейните специалисти. Участници в него бяха

представители на музеи, тематично свързани с историята и личности от
периода на Българското възраждане - Дирекция на музеите, Копривщица,
НПМ „Шипка–Бузлуджа”, историческите музеи в Панагюрище, Клисура и
Карлово;
- Обучителен семинар „Да научим в музея”, „Музейко”, София;
- „Счетоводно отчитане и данъчно облагане на стопанските дейности”:,
Казанлък;
- „Годишно счетоводно приключване": счетоводител, Велинград
5.4. Публикации на музейните специалисти:
Николова, А., „Храмовете в Калофер” сп. „Черга”, бр. 97/2019 г.
Николова, А., „Музейните реликви, пазещи паметта за Ботев, семейството и
сподвижниците му, Калофер; сб. „170 години от рождението на Христо
Ботев”, В.Търново, 2019 г.
6. Образователна дейност:
Музей „Христо Ботев” работи по 5 образователни програми, насочени
предимно към учащата се младеж. Традиционно разработените 3 програми
бяха разширени с участие в НП „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, Модул „Културните институции като образователна среда” и „Млад
екскурзовод”. Общият брой на участниците в тях е 773 души, както следва:
- „Докосни историята”- 66 уч.;
- „Урок по родолюбие”: – 450 уч.
- „Работа със стажанти и дипломанти” – 7;
- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Културните
институции като образователна среда” 230 уч.;
- „Млад екскурзовод”- 20 уч.
През 2019 г. музеят бе партньор в разработването на видео-пътеводител
„7 лъча”, който има за цел да представи емблематични места, свързани с
българската история.
7. Литературни срещи, спектакли и др.
През отчетната 2019 г. Музей „Христо Ботев” продължи дейността си
по организиране на камерни сценични изяви и представяне на книги. Тези
събития откриват още една възможност за привличане на нови публики в
музея и са част от музейната програма: „Среща с изкуствата в музея”.
По случай Европейската „Нощ на музеите”, музеят гостува със
спектакъла „Бяла магия” в ХГ-Русе. Участието в представянето на книгата
„Ботьо Петков” бе част от събитията, отбелязали 150 години от смъртта на
бащата на Христо Ботев.
8. Популяризаторска и издателска дейност:
8.1. По повод чествания на 171 годишнина от рождението и 143
годишнина от гибелта на патрона на музей – Христо Ботев и други събития
от националния и местен културен календар са осъществени директни
предавания и репортажи по БНР, БНТ, БНТ 2, Btv, Nova-TV, Европа, РадиоПловдив, Радио „Фокус”, Радио-Стара Загора, Радио-Кърджали, 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.
8.2. Музеят финансира преиздаването на три книги на Атанаска Нанева,
свързани с Ботевата чета и Ботевото семейството: „Ботевата чета”, „Ти си за
мене любов и вяра…”, „Дъщерята”.
8.3. Прожекции и представяне на документални филми:
Прожекциите се провеждат 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;
- представяне на късометражния филм „На прощаване”, реж. Атанас Янев: 05
януари 2019 г.
9. Участие в проекти:
9.1. Като партньор на НЧ „Христо Ботев-1869”, музеят продължи
работата по проекта „Пътят на дантелата”. Изпълнението му през 2019 г.
вклячва организирането и провеждането на юбилейния ХХ Празник на
калоферската дантела, част от който бе Семинарът „Изкуството на
дантелата”, чийто домакин беше музеят.
9.2. През 2019 г. Музей „Христо Ботев” се включи в дългосрочния
проект на МКБППМН към Община Карлово „Млад екскурзовод”. Музейните
специалист проведоха двудневно обучение на младите доброволци, което
приключи с попълване на тест и връчване на сертификати. Доброволците от
клуба активно се включиха в музейната дейност по приемане на посетителите
не само в периода на лятната си ваканция, но и през новата учебна 2019-2020
г.
9.3. Участие на музея в НП „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, Модул „Културните институции като образователна среда” е свързано
с практическата реализация на подписаното между Министерство на
културата и Министерство на образованието и науката споразумение за
активното присъствие на музеите в образователния процес. Музеят изпрати
подкрепителни писма на кандидатстващите по програмата училища, с
предлаганите музейни програми за работа с учащите се.
10. През 2019 г. Музей „Христо Ботев” е бил отворен за посетители 362
дни и е приел групови и индивидуални посетители в постоянните си
експозиции, както следва:
1. Посетители – 42 433 бр., от които с безплатен вход – 8 532 бр.
2. Изнесени беседи – 371 бр., от тях:
- 43 специализирани;
- 8 безплатни;

- 4 на исторически обекти на територията на града.
Анализът на данните показва тенденция на повишаване броя
посетителите спрямо предходната година:
- с платена входна такса: над 12 %
- с безплатен вход: запазва се от предходната година.
Увеличен е броят на изнесените екскурзоводски беседи, като се отчита
ръст в броя на специализираните такива.
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, Деня на будителите и др.
По наложила се традиция музеят се включи в инициативата „Нощ на
музеите”.
През 2019 г. музейните специалисти са изготвили и предоставили на
външни лица 108 бр. писмени, по електронна поща или устни отговори на
запитвания за Ботеви четници, историята на Калофер, просветното дела в
града през Възраждането, видни калоферци и др.
Музеят е оказал съдействие на външни организации и лица при
подготовката за издаване на учебни помагала (изд. „Просвета”), Ботеви
стихове и проза, монографии за Ботеви четници и видни калоферци.
През 2019 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
предоставения му за стопанисване сграден фонд през 2019 г. бяха извършени
следните ремонтни дейности:
- РРД на мемориалната къща на Христо Ботев;
- ремонт на стаята на екскурзоводите в Даскал Ботевото училище;
- ремонт на 1 складово помещение.
ІV. БЮДЖЕТ
През 2019 г. Музей „Христо Ботев”, Калофер продължава стриктно да
прилага системата на делегиран бюджет. Това значително повиши
възможностите за обезпечаването на финансовата стабилност на
институцията. Анализът и актуализацията на политиките за повишаване на
собствените приходи на музея, доведоха до преизпълнение на планираните
по бюджет.

Повишени бяха възнагражденията на персонала по трудови договори
средно с 20 %. За постигнати много добри резултати на служителите бяха
изплатени средства за ДТВ и награди в размер на 120 % от годишните им
доходи.
Щатният персонал на музея не е увеличен в сравнение с предходната
година и се запазва на 10 бр.
Средствата по бюджета на музея за 2019 г. са в размер на 254 526 лв., в
това число ФРЗ.
През отчетната 2019 г. музеят е реализирал собствени приходи от
продажба на билети, услуги, стоки, спонсорство, дарение и др. в размер на
101 989 лв., което е с 68 % увеличение спрямо предходната година.
Разходите на музея за издръжка бяха обезпечени в рамките на
планираните с годишния бюджет и осъщественото преизпълнение на плана за
собствените приходи.
Музеят няма не разплатени разходи към 31.12.2019 г. и завършва
отчетната финансова година без задължения.
Поставените основни задачи за отчетната 2019 г. са изпълнени в като
цяло.
Директор:
Ася Николова
Отчетът за дейността на Музей „Христо Ботев”, Калофер е приет на Общо събрание
на колектива и е публикуван на официалния сайт на музея.

