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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè
“ÁÈÃ ÁÅÍ”  ãð. Áàë÷èê

*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ,

РУСКИ и РУМЪНСКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски

и немски език

* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за
обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

В древния свят музеят
бил храм на музите.
Днес музеят е храм на
богинята Клио, муза и
покровителка на исто-
рията. А в нашия град

Èñòîðè÷åñêè ìóçåé Áàë÷èê - îáíîâåí

Музеят има голямото
предимство да бъде дом,
да приюти и покаже ча-
сти от храма Метроон
на Понтийската майка
на боговете – Кибела. И

не само това – тук се на-
мират артефактите от
първите археологичес-
ки проучвания, осъще-
ствени под ръководство-
то на Карел Шкорпил,
още в далечната 1907 г.
През периода 1937-40 г.
в града е отворен музей,
единствен в Южна Доб-
руджа, от който при ру-
мънското оттегляне
много експонати са от-
несени в Констанца, а 20
години по-късно е възс-
тановена историко-архе-
ологическа сбирка, пре-
раснала в днешния Ис-
торически музей /ИМ/.

Днес, балчиклии и гос-
ти на града могат да се по-
радват на обновената екс-
позиция на ИМ. Трите за-
ли на Музея проследяват
по интересен и модерен
начин историята на града
от праисторията му, към
елинистическата епоха,
храма на Кибела, римския
период с гробница. В пър-
вата зала посетителят по-
лучава представа за най-
ранните археологически
доказателства за човешко
присъствие в Балчик – от

5-4 хилядолетие пр.Хр.; за
етническата пъстрота на
района – траки, елини,
ските и келти. Във витри-
ните са изложени оръжия
и украси от енеолитната
епоха; наред с тракийска-
та керамика стои и ориги-
нален съд с египетски на-
дпис. Тук са показани и
предмети от биритуалния
некропол, за който се до-
пуска, че вероятно е най-
ранният прабългарски не-
кропол по тези места. /
Според хипотезата, че Ас-
паруховите българи са би-
ли първо тук, преди да съ-
здадат столицата Плиска./

Без съмнение, изклю-
чителен интерес в Музея
предизвикват изложени-
те статуи, колони и части
от храма на Кибела /най-
добре запазеният елини-
стически храм по запад-
ния бряг на Черно море/
- скулптурите на Майка-
та Богиня Кибела, фрон-
тонът с Бог Хелиос, мал-
ките скулптурни глави,
стели и надписи, от кои-
то разбираме, че Богиня-
та се нарича Понтийска
Майка или Понтийска

Богиня, а храмът и Мет-
роон. Култовата сграда е
строена през 280-260 г.
пр.Хр., а изоставена през
364-378 г. пр.Хр. при им-
ператор Валенс.

Движейки се свобод-
но от І към ІІІ зала и пос-
ле отново към І, посети-
телят ще види интересни
гробни съоръжения от-
ново от Римската епоха
– правоъгълна гробна
камера; фамилна гроб-
ница с останки на двама
души, кремирани остан-
ки от трети човек в брон-
зов съд като урна, веро-
ятно фамилия с високо
обществено положение
/лекар и жрец/; реплики
от надгробни плочи,
торс на Бог Дионис и на
Бог Пан, на Ефебски де-
крет от Гимназиона на
Дионисополис и др.

Още много интересни
експонати ще спрат вни-
манието на посетителя –
реплика на тракийската
колесница, морско оръ-
дие от 18 в. Оръдието е
оригинално, с консерва-

ционна обработка и въз-
становен лафет; голяма
дървена котва, покрита с
олово, реставрирана с
финансово дарение от 1
000 лв. от нотариус Об-
ретен Обретенов.

Любознателният по-
сетител ще се порадва
на много експонати, не
само защото те са зна-
ци на човешката исто-
рия и цивилизация от
времето / а и много по-
рано/, например на им-
ператор Юстиниян, та
чак до 18-19 век. Голя-
ма част от тях са тук, в
Музея , благодарение
на човешката заинтере-
сованост и щедрост, на
скромните и безкорис-
тни дарители. А тези
благо родни чо вешки
прояви са толкова необ-
ходими днес, в наше
време.

Защото новата експо-
зиция на Музея, обно-
веният и станал толкова
привлекателен за окото
и достъпен за ума дом
на Музата История, е

резултат от общите уси-
лия на сътрудниците на
Музея, на упоритостта
на директора Радостина
Енчева, на оказ аното
съдействие от РИМ Вар-
на и преди всичко от фи-
нансовите средства на
Общината и Американ-
ския научен център Со-
фия и фондация „Аме-
рика за България”. Уси-
лия и упоритост, без ко-
ито няма успех никоя
човешка дейност. И ще-
дрост, както материал-
на, така и духовна, без
която тя е неосъществи-
ма. Да, щедростта е би-
ла присъща на Богиня-
та Майка Кибела, която
дарявала със сладки и
цветя жителките на дре-
вния Дио нисополис.
Може би тази щедрост
ще продължи да осеня-
ва и богатите хора на
града, за да може Му-
зеят в Балчик да ни рад-
ва, а и зарадва с нови
артефакти от храма на
Кибела.

Мария АНДРЕЕВА

Артефактите от храма на богинята Кибела имат
нужда от голямо музейно пространство.

Ученици от II “а” клас на СОУ “Христо Ботев” Балчик с кл. р-л. Юлия Миронова, облечени като
богини и богове, представиха на откриването на новата музейна експозиция рецитал за древната
история на Круни - Дионисополис - Балчик.                                                               Фото: Радостина ЕНЧЕВА




