
СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ 

НА ДОКУМЕНТАЛНОТО 

НАСЛЕДСТВО В 

РЕГИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –

СТАРА ЗАГОРА



Музейната сграда



Съгласно чл. 24. на Закона за 

културното наследство

“Музеят е културна и научна 

организация, която издирва, 

изучава, опазва и представя 

културни ценности, природни 

образци и антропологични 

останки с познавателна, 

образователна и естетическа 

цел.”



Регионален исторически музей –

Стара Загора е общоисторически. 

Книжовното наследство се 

съхранява в основните и научно-

спомагателни фондове на 

отделите “История на българските 

земи ХV-ХІХ в.”, “Нова”, “Най-нова 

история” и “Етнография”.



През 2007 г., след пребазирането 
на музея в новата сграда, 

фондохранилищата на 
историческите и етнографския 

отдели се обособиха по 
материали:

- хартия
- текстил
- метал

- други предмети;



Във фондохранилище №30 се 

съхранява голяма част от 

документалното наследство на музея.

Използват се два варианта на 

подреждане – по инвентарни номера 

(хронологичен) и тематичен.

Стандартните документи (до размер 

А4) се съхраняват в кутии и върху тях 

са поставени съответните 

обозначения.



Отдели

“История на българските земи 

ХV-ХІХ в.”(6Сз) 

“Най-нова история”(8Сз)



По-големите като размер 

документи (формат А3) се

съхраняват в папки.



Фондохранилището и оборудвано с 

метална врата, стелажи, библиотечни 

шкафове, СОТ, климатик и щори.





След 3 март 2009 г. интересни 

движими културни ценности 

напуснаха фондохранилищата и се 

превърнаха в  музейни експонати.





Старопечатни книги в постояната 

експозиция на музея
ЖЕЛЕЗНИК - СИМВОЛ НА ВЪЗРАЖДАЩИЯ СЕ ГРАД

Българите в преход към новото време



Опазването на движимите културни 

ценности (в т.ч. и на документалното 

наследство) през последните три 

години е свързана с постоянната 

поддръжка на оптимален режим на 

съхранение на експонатите в 

постоянната музейна експозиция. В 

тази дейност стриктно изпълняват 

своите задължения всички уредници и 

фондопазители.



Сградата, на пръв поглед модерна и 

красива, създава проблеми по 

отношение на опазването на 

движимите културни ценности.

Стъклената фасада позволява 

проникването на слънчевите лъчи, 

които застрашават и увреждат 

хартиените експонати.

Наложи се поставяне на фолио с UV 

защита.



Основни проблеми свързани с 

опазване на книжовното 

документално наследство:

 Трудно се поддържа оптимален 
температурен режим в експозицията и 

фондохранилищата

 Недостатъчно са средствата на музея 
за консервация и реставрация

 Скъпа е реставрацията на хартия  

 Извършва се от ограничен брой 
специалисти в няколко ателиета



Част от книжовното наследство се съхранява 

и в музейната библиотека.

Към 1.01.2012 г. тя разполага с 

11 518 фондови единици.
Библиотечният фонд се обогатява чрез 

закупуване на нова литература, дарения и 

книгообмен. През 2007 и 2008 г. музейната 

библиотека участва в Програмата 

„Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност.” на 

Министерството на културата с 3 проекта на 

обща стойност 6000 лв. Благодарение на 

това бяха попълнени фондовете на всички 

раздели с новоизлязла литература. 



 І - Справочен – включва речници, енциклопедии, 
карти и атласи, аблуми, справочници, 

библиографии

 ІІ - Световна история – съдържа информация за 
страните в Европа, Африка, Америка

 ІІІ - Обща история на България

Комплектуването на библиотечния фонд е 
съобразено със отделите в РИМ и в направленията 

в които се извършва научноизследователска 
дейност

 ІV - Археология ( ІV- обща археология, ІV-а -
праистория, ІV –б – антична археология, ІV – в –

средновековна археология и ІV – г - нумизматика)

 V - История на България ХV-ХІХ в.

 VІ - Етнография

 VІІ - Нова история

 VІІІ - Най-нова история

 ІХ – Изкуство

 Х - Музейно дело



Музейната библиотека -

книгохранилище







В новата музейна сграда библиотеката 
разполага с книгохранилище и малка 

читалня с 4 места. 

Основната мисия на библиотеката е да 
набавя и съхранява информация, 

необходима за научно-изследователската 
дейност на музейните специалисти. 

Поради тези специфични функции тя действа 
само като читалня и книги за дома не се 

заемат. 

Библиотеката се посещава от музейни 
специалисти, научни работници, 

университетски преподаватели от страната 
и чужбина, студенти, учители, ученици, 

краеведи и граждани с интереси към 
историята и археологията.



Читалнята на музейната 

библиотека



Надяваме се, 

че с общи усилия и въпреки 

трудностите, ще съхраним и 

предадем на идните поколенията 

местното книжовно културно 

наследство, 

което е част от 

нашата историческа памет!!!


