ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС
ЗА 2017 г.

I.

Експозиционна работа.
1. Постоянни експозиции
- През 2017 г. напълно завърши обновяването на експозицията на
Археологическия музей. Тя беше оборудвана с модерно насочено LED
осветление, витрините бяха реновирани, изолирана беше
естествената светлина. Чрез съвсем нови текстове на български и
английски език посетителите вече могат да прочетат най-новите
данни за археологическото богатство на Южното Черноморие.
Разработени бяха и много помощни материали – графични
реконструкции, карти, диаграми и илюстрации, чрез които се добива
ясна представа за отделни занаяти, експонати, процеси и др.
Обособена
беше
съвсем
нова
зала
„Средновековие“
и
„Археологическите обекти на Бургаския музей“. В нея посетителите
могат вече да се запознаят с елитните находки, съхранявани в музея,
но неизлагани до този момент, и които произхождат от Бургаския
регион. Акцент е поставен върху археологическите обекти на музея –
крепостите Порос, Русокастро и Акве калиде.
В тази зала беше монтиран голям екран, и така тя се превърна и
мултимедийна зала на музея. Музеят вече е оборудван и с платформа
за хора със специални двигателни нужди.
-

-

Продължи работата по експозицията на Природонаучния музей.
Монтирани бяха новите витрини – ок. 150 линейни метра, както и
съвсем ново LED осветление. Експонатите вече са наредени, остават
довършителни работи. Планира се музеят да бъде официално открит
през м. март 2018 г.
В историческата експозиция се обособи Зала за временни изложби.
Гостуващите изложби на музея вече намериха своето място за
реализация в приземния етаж на Историческия музей.

-

Сградата на Етнографската експозиция бе социализирана за
посетители с двигателни проблеми по проект, финансиран от
Агенцията за хора с увреждания. Витите стъпала до втория етаж на
експозицията могат да бъдат изкачени със специален подемен робот,
който се обслужва от придружител.

2. Временни изложби.
- В Етнографския музей се експонираха 6 временни изложби, от които
2 собствени и четири гостуващи. От своя страна музеят гостува със
свои изложби на 3 музея в страната.
-

-

В Историческия музей през 2017 г. са представени 6 гостуващи
изложби. Музеят гостува на музеи и общини от страната с 9 свои
изложби.

В Археологическия музей, в зала „Трезор“, бяха представени 4
гостуващи изложби.

Общият брой реализираните изложби – гостуващи и приемащи,
е 28 бр.
II.

Фондова работа.
1. Етнографски музей: приети във фонда са 53 бр. движими културни
ценности;

2. Исторически музей: във фонда са приети 96 бр. движими културни
ценности;

III.

3. Археологически музей: във фонда са приети 115 бр. движими културни
ценности

Научна работа
1. Археологически музей: Четирите уредника и екскурзовода на музея са
разработили 12 бр. научни и научно-популярни статии, отпечатани в
специализирани и публични книжни и електронни издания. Те са
участвали и в 6 научни форума в страната със свои доклади като автори и
съавтори. Един от уредниците подготвя дисертационен труд.
Музеят е извършил разкопки на крепостите Акве калиде (юни-ноември, с
прекъсвания) и Русокастро (юни-октомври).
През м. ноември са извършени теренни обходи в землищата на кварталите
Рудник и Черно море.

2. Исторически музей: тримата уредници на музея са разработили 5 статии, 1
научно съобщение и 2 монографии.

3. Етнографски музей: тримата уредници на музея са разработили 5 научни
статии и са участвали с 6 доклада на научни конференции.

4. Природонаучен музей: един от уредниците е разработил 1 бр. научно
съобщение и е подготвена 1 бр. научно-популярна книга за пеперудите.
5. Отдел „Дирекция“

IV.

Двама специалисти от отдела са разработили 7 научни статии, като и
двамата подготвят своите дисертационни трудове. Участвали са в 3
международни научни конференции и симпозиуми.

Популяризаторска работа
1. Археологически музей: Изнесени са 8 публични лекции и презентации.
Написани са и множество научно-популярни текстове за сайта на музея.

2. Исторически музей: Изнесени са 4 бр. лекции с презентации. Написани
са и множество научно-популярни текстове за сайта на музея.
3. Етнографски музей: Изнесени са 5 бр. публични лекции с презентации.
Написани са и множество научно-популярни текстове за сайта на музея.
4. Природонаучен музей: уредниците са изнесли 4 публични лекции с
презентации, и са написали 4 научно-популярни статии. Написани са и
множество научно-популярни текстове за сайта на музея.

Целогодишно специалистите от всички музеи участват като членове на журита на
различни конкурси, изготвят експертни становища, извършват справки, дават
информация за медиите, работят в ДА-Бургас, посрещат посетители, изнасят
беседи, подготвят текстове за изложби и съобщения в сайта на музея.
V.

Проекти

1. “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139,
финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП
България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП II). Период на провеждане 03.2017-03.2019.
Обща стойност на проекта: 486.735,54 EUR, от които 256.135,91 EUR са за
дейностите на Регионален исторически музей Бургас и 230.599,64 EUR за
Дирекцията по култура и туризъм в Къкларели.
2. „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален
фонд „Култура”, период на провеждане 07.2017-07.2018. Обща стойност 3 000 лв.

3. Изложба "Българските православни светци", финансиран от сесия на
Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и

изобразителните изкуства. Период на изпълнение: 09.2017-09.2018. Обща
стойност: 3 720 лв.

4. „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Етнографски музей
- гр. Бургас“, финансиран от Агенция за хора с увреждания. Период на
изпълнение 05.2017-08.2017. Обща стойност 12 280 лв.
VI.

Конференции
1. Международна конференция „Цифрово представяне и опазване на
културно и научно наследство” (DIPP2017) под патронажа на ЮНЕСКО и
с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“. Съорганизатор с
ИМИ БАН и Регионален академичен център Бургас.
2. Национална научна конференция „Българските бежанци в Бургас и
региона (1878 – 1945)“, съорганизатор с Община Бургас.

VII. Посетители за 2017 г.
1. Археологически музей: общо 8677 бр., от които 5024 бр. платени и 3653
безплатни. Учащите са 2632 бр., възрастните са 4406 бр. и пенсионерите
1639 бр.
2. Етнографски музей: 4405 бр., от които учащи 841 бр., пенсионери – 65 бр.,
възрастни 1409 бр., инвалиди 37 бр. и безплатни посетители 2053 бр.

3. Исторически музей: 2765 бр., от които 1569 безплатни, 401 възрастни,
учащи 290 бр., пенсионери 142 бр., пакетни - 360 бр.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“ – Общо посетителите са ок. 6000 бр.
Точна цифра е невъзможно да се посочи.
Общо посетители: 21 847 бр., от които 7275 са безплатните посетители
и 14 572 бр. са платените.

VIII. Приходи от входни такси и сувенири:
1. Археологически музей: 21 313.70 лв.
2. Исторически музей: 5 758 лв.

3. Етнографски музей: 8015.80лв.

4. Изложба „Живи тропически пеперуди“ – 23 916 лв.

Общата сума на приходите от стоки и услуги е в размер на 59 003.5 лв.

IX.
Сравнение с 2016 г.
През 2016 г. приходите на експозициите от стоки и услуги са в следните размери:
1. Археологически музей: 22 124 лв.
2. Исторически музей: 3435.20 лв.
3. Етнографски музей: 5845 лв.

4. Изложба „Живи тропически пеперуди“: 40 000 лв.
Общо приходи за 2016 г.: 71 404 лв.

Анализ: Приблизително устойчиви са приходите на Археологическия
музей, с лек спад от ок. 4%. Това е първия спад на приходите му за
последните четири години – през 2014 г., те бяха едва 6400 лв., а през 2015
– 13 654 лв. Трябва да отбележим, че през 2017 г. музеят беше затворен за 3
месеца заради завършване обновяването на своята експозиция. Може би
това е причината за по-ниските нива в сравнение с 2016 г.
Особено важен успех е, че Историческия музей е увеличил приходите си с
почти 70% в сравнение с 2016 г. Длъжни сме да припомним, че през 2014 г.
този музей имаше целогодишен приход от под 1000 лв. Постепенно, с
изготвянето и представянето на неговата постоянна експозиция, той
бележи силен ръст, който смятаме че ще продължи и през следващите
години.
Също така успешна е годината и за Етнографския музей. Неговите приходи,
в сравнение с 2016 г., бележат ръст от близо 40%.
Приходите от изложбата „Живи тропически пеперуди“ бележат рязък спад
от близо 45%. Това може би се дължи на фактът, че тази изложба се прави
вече четвърта поредна година, и е посетена вече от много голяма част от
бургаските жители.
Представените данни са оптимистични и показват, че усилията, вложени в
обновяването на експозициите, и изпълнението на програмата „Елитни
изложби за летния сезон“, дават своя положителен резултат –в сравнение с
2013 г., когато общият приход на четирите музея от входни такси и
сувенири е бил 26 000 лв., през 2017 г. приходите на РИМ-Бургас са
увеличени със 130%. Длъжни сме да припомним, че този процент е
формиран от приходите само на три от музеите, понеже Природонаучния
музей вече втора година е в процес на ремонт и обновяване на
експозицията.
Най-важният резултат от усилията на РИМ-Бургас е постъпателното
повишаване на приходите от постоянните експозиции. Това показва, че
стратегията на музея н тази насока е правилна и успешна.
Изготвил отчета:

МИЛЕН НИКОЛОВ

Директор на РИМ-Бургас

