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copper dome and cross.
 The inside of the 

church was renovated 
in 2000 and a new 
vaulted pine ceiling was 
added.  Carved, dark 
wood thrones show lions 
at their feet, giving a 

connection with Great 
Britain.

Traditional Bulgarian 
Orthodox icons cover 
the church, St Seraphine 
from Russia is near the 
entrance and St Michael, 
the Warrior & St Stefan 
are either side of the 
alter, above which the 
Last Super is depicted.

 24/3/17 by Sophia 
McArthur
Храм „Свето Ус-

пение Богородично”, 
Каварна, 24.03.17
Първоначално, през 

15 век,  на това място 
е имало църква. После 
турците я превърнали  
в джамия. На края, 
след Освобождение-
то, тя отново станала 
църква.
Съвременната църк-

ва е една приятна на 
глед сграда, построена 

В началото на април 
ние вече споделихме 
нашите със  София 
впечатления  от  гр . 
Каварна. Не исках да 
се публикува втората 
част, докато тя е във 
Великобритания, зато-
ва материалът идва със 
закъснение. Ето още 
две места, които ние 
посетихме в този град.

 Каварненският Храм 
„Свето Успение Бого-
родично” не е толкова 
добре познат като храм 
„Св. ВМЧК Георги”. 
Вторият международен 
форум „Българското 
наследство” миналото 
лято беше открит с 
изложба, посветена на 
този храм,  във връзка 
със 180-годишнина-
та му. Благодарение 
на Атанас Димитров 
Ата-Дим, куратор на 
изложбата, църквата е 
позната на много хора. 
А сега  искаме  да 

привлечем вашето вни-
мание и към другата 
каварненска църква – 
Храм „Свето Успение 
Богородично”. Имахме 
много приятна среща 
със свещеника Васи-
лий и харесахме сама-
та църква.

Church:  Assumption 
of The Virgin, Kavarna 

There was originally 
a church here in 15th 
C e n t u r y,  t h e n  t h e 
Ottoman’s made it into 
a Mosque, fi nally it was 
returned to a church 
after the liberation.

The current church is 
an attractive sand-stone, 
a look at the outside 
of the right hand wall 
shows it has suffered 
from land-slipping and 
earthquakes and waivers 
like a fl ower. 

An attractive chapel at 
the back has a beautiful 

от варовик. Ако гле-
даш на дясната стена 
отвън, виждаш, че тя е 
пострадала като едно 
цветенце от свлачище, 
земетресение и има 
неравности  .
Атрактивната часов-

никова кула зад храма 
има красив меден ку-
пол и кръст.

Вътрешната част на 
църквата била обно-
вена през 2000 година 
– бил е добавен новият  
дървен (бор) таван. 
Троновете от тъмно 
дърво, с дърворезба, 
имат лъвове при кра-
ката си – това е една 
връзка с Великобри-
тания.
Традиционни бъл-

гарски ортодоксални  
икони покриват сте-
ните. Св. Серафим от 
Русия е близо до входа. 
Св. Михаил-войник и 
Св. Стефан са от двете 
страни на олтара, над 
който се намира „Тай-
ната Вечеря”.                                                                                             
Второто място за по-

сещаване беше Етног-
рафски комплекс за 
бита на средното град-
ско съсловие в Каварна 
от края на 19 век. Той 
пресъздава  битова-
та уредба на къща от 
средно-заможното на-
селение, възстановява 

един типичен градски 
занаят и много раз-
пространено женско 
ръкоделие – плетенето 

Вътрешната част на

 В свободното време:  В свободното време: 
Изучаваме забележителностите на районаИзучаваме забележителностите на района

на дантели.
София Макартър

The Ethnographic 

Museum, Kavarna
 T h e  m u s e u m 

originally housed the 
fi rst school in Bulgaria, 
during the Ottoman 
occupation in 1869.  It 
was destroyed in a fi re 
and re-built in 1878 as a 
family home.

In 1984 it was opened 
as a museum and the 
gardens were landscaped 
in the original, courtyard 
style, with cottage-
garden fl owers and an 
old stone pathway.

There is a workshop 
s h o w i n g  l o c a l 
handicrafts and a fresco 
on the wall showing the 
fi rst Bulgarian teacher.

I n s i d e  y o u  a r e 
greeted with a spacious, 
living room area with 
a bright, hand-made 
carpet, furniture and 
ornaments from Vienna 
and Germany including 
an intricate, silver dish.  
A portable ornamental 
stove, carved wall clock 

and a piano with bellows 
are quite original.

 Leading off the living 
room is a traditional, 

b r i g h t l y  c o l o u r e d , 
Dobruja style bedroom 
for newly weds, showing 
a traditional costume, 
tapestry bedcover and 
cot. 

 The kitchen/dining 
r o o m  d i s p l a y s  a n 
embroidered dresser 
wi th  a  p la te  f rom 
1867,  showing the 
Greek King & Queen, 
decorated trunks, huge 
metal cooking pots, 
hat-making and cotton-
picking equipment.

 In contrast to the 
Dobruja style bedroom, 
the second bedroom is 
in Gagaouzi style, which 
is of Turkish descent, 
with an intricate, hand-
crocheted bedspread.

 Underneath the house, 
where  the  an imals 
would have been kept, 
shows how the workers 
would have lived and 
what they would have 
worn.  It displays a 
cobbler’s workshop, a 
tiny “sofra” table, bread-
making equipment and a 
spinning wheel. 

                                                                                            
София Макартър
По време на турското 

робство,  през 1869 г.,  
в сградата на мястото 
на музея се е намира-
ло първото в Каварна 
българско училище. То 
е било унищожено от 
пожар и построено от-
ново през 1878 г. като 
семейна къща.
През 1984 г. в къща-

та е бил открит музей, 
а градината е била под-
редена в оригинален за 
вътрешния  двор стил 
– с цветя, характерни 
за селска къща и пъ-
течки от стари камъни.

Работилницата по-
казва местни занаяти, а 
на фреската на стената 
е изобразен първият 

български учител в Ка-
варна.
Вътре вие влизате 

в голяма гостна зона 
с ярка черга, мебели 
и украшения за къща 
от Виена и Германия, 
включващи сребърно 
блюдо с изкусна ме-
талообработка. Доста 
оригинални са прено-
симата пещ с красив 
орнамент, стенен ча-
совник с дърворезба и 
клавикорд с мях.
От гостната влизаме 

в традиционна, с ярки 
цветове спалня за мла-
доженци в добружан-
ски стил, където са 
изложени традиционна 
носия, тъкана покрив-
ка за леглото и детска 
люлка.
В кухня/столовата 

са представени шкаф 
за съдове с чиния от 
1867 г., на която са из-
образени гръцки крал 
и кралица, изрисувани 
сандъци, огромни ме-
тални тенджери, обо-
рудване за шапкарство 
и почистване на памук.
За разлика от спал-

нята в добружански 
стил втората спалня е 
в стил, характерен за 
гагаузите (които имат 
турски произход), с  
изкусно ръчно карди-
рана покривка за легло.
Избеното помеще-

ние на къщата, където 
някога са  държали 
животни, показва, как 
са живели и какво са 
обличали работниците. 
Там виждаме работил-
ница на обущар, малка 
маса софра и чекрък за 
вълна.
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