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Възникване и първоначална дейност 
на Градския исторически музей в гр. Балчик

Балчишкият музей е създа-
ден на обществени начала. 
Още от първите дни начи-
нанието бе подкрепено от 
обществеността и най-ве-
че от мои ученици. 
 Интерес към музейното 
дело проявявах още като 
учителка. Събирах моне-
ти, снимки, материали от 
епохата на възраждането 
и революционното движе-
ние в Балчик и Балчишка 
околия.
 Пенсионирах се като учи-
телка през 1960 година и 
още същата година спо-
делих желанието си, да 
създам музейна сбирка с 
другарите от ГК на БКП 
и ГНС. Те се съгласиха и 
даже ми възложиха съз-
даването на музей като 
партийно поръчение. Пре-
доставиха ми една стая 
в долния етаж на ГНС. 
Само след  2 месеца под-
редих малка експозиция с 
наличните материали от 
Средновековието, Нацио-
нално-освободителните 
борби и революционното 
движение. Това насърчи 
обществената отзивчи-
вост. В малката зала не 
оставах нито ден сама. 
Ежедневно брояат на посе-
тителите и експонатите се 
увеличаваше. Само за ня-
колко месеца предметите 
станаха толкова много, че 
нямаше къде да ги съхра-
нявам. Бях вече насъбрала 
архиологически експона-
ти, благодарение на строи-
телните работници, които 
при копане на основите 
на сгради се натъкваха на 
плочи с надписи,  керамич-
ни съдове от тракийската и 

римската епоха. Открити 
бяха и оръдия на труда от 
бронзовата епоха, палеоли-
та и неолита.
 През 1961 год.ми се пре-
достави целия долен етаж 
на сградата на ГНС – фак-
тически, още две зали. 
Още същата година напра-
вих предложение да раз-
крия Музейна сбирка към 
читалище „Паисий Хилян-
дарски“. Това мое пред-
ложение бе възприето от 
ръководството  на Читали-
щето и ГОНС. Разпределих 
наличните материали в три 
отдела: археологически, 
етнографски, национално-
освободителн борби и ре-
волюционно движение. 
 В  археологическия от-
дел изложих материали от 
бронзовата епоха, елинис-
тичната, римската епоха и 
материали от средновеко-
вието. В етнографския от-
дел изложих богат матери-
ал, който даваше представа 
за домашния бит, култура-
та и изкуството из мина-
лото на града и района. В 
отдела национално освобо-
дителни борби и револю-
ционно движение подре-
дих веществени материали 
посветени на създаването 
на Партийната организа-
ция и нейната дейност още 
от 1900 – до 1944 г. 
 Отпечатан бе апел към 
гражданите за издирване и 
опазване на историческите 
ценности, свързани с бита, 
общественото устройство, 
национално-освободител-
ните борби и революцион-
ното движение в района на 
Балчишка околия.  
 Избран бе и музеен съвет 

в състав: 
1. Тодор Стефанов от БКП,
2. Стефан Генчев от ГКП,
3. Иван Котоманов от 
ГОНС - Стройгрупата,
4. Петър Бомбов – ОФ,
5. Атанас Мицев – Читали-
щето,
6. Петко Петков – Читали-
щето,
7. Динко Господинов - 
Стройгрупата
8. Иван Чернев от Горско 
стопанство, (инж. Иван 
Чернев)
9. Иван Мичев от Кинефи-
кация и
10. Клара Петкова – уред-
ничката на Музейната 
сбирка.
Сътрудници:
1. Георги Маринов – Зан-
комбината,
2. Васил Илиев – Горско 
стопанство,
3. Божидар Романов – 
ГОНС,
4. Кадир Мехмедов – дру-
ги етнически групи-жи-
тели на Балчик ( Малцин-
ствата)
През 1962 год.се пенси-
онира и съпругът ми Петко 
Петков – също учител. За-
работихме заедно за по-на-
татъшното обогатяване на 
Музейната сбирка. Благо-
дарение на ентусиазма на 
пионерите от училищата 
и отзивчивостта на граж-
даните, в продължение 
на няколко години бяха 
издирени ценни образци 
от миналата материална и 
духовна култура на Бал-
чишка околия. В резултат 
на това Музейната сбирка 
се оформи като огнище на 
любознателност и родолю-
бие.
 През 1965 год. Музейната 
сбирка бе обогатена с нови 
богати експонати. Откри-
та бе двуколна тракийска 
колесница, пред която са 
били убити два коня – по 
стар тракийски обичай. 
Разкопките извършихме 
под ръководството на архе-
оложката Горанка Тончева. 
През 1967 г. Тракторист 
се натъкна на подмогилно 
погребение, от където по-
лучихме също ценни екс-
понати: урна, балсамарии, 
лампи, съдчета, статуетки 
на Афродита.
Така обогатената Музейна 
сбирка с археологически, 
етнографски и материали 
от революционното движе-
ние, даваше възможност за 
едно по-пълно и подробно 

запознаване с историята на 
града, на работническото 
движение и играеше актив-
на роля за възпитанието на 
посетителите, и особено 
на младото поколение,  в 
дух на социалистически 
патриотизъм.
 Ето какво пишат  група 
посетители от София през 
лятото на 1968 г.: „Раз-
глеждането на Музейната 
сбирка е истинско удо-
волствие. Може би е време 
тя да прерастне в Музей, 
като се има предвид бога-
тия фонд, богатата и мно-
говековна история на града 
даже и от праисторическо 

време“. А професор Иза-
бела Якобеску от Бузъу, 
Румъния пише: „С голямо 
удоволствие разгледах Му-
зея, който дава възможност 
да се хвърли поглед върху 
историческото минало на 
този великолепен край. 
Възхищавам се о т култур-
ната обстановка, която е 
дадена на Музея.“
 Като имах предвид, че по 
своето живописно разпо-
ложение Балчик привлича 
вниманието на хората на 
изкуството, на наши и чуж-
ди художници, които чер-
пят богати сюжети за свои-
те картини от прекрасната 
и разнообразна природа на 
града, реших да разкрия 
и художествен отдел към 
Музейната сбирка. Още 

през 1963 г започнах да 
събирам картини. Дейст-
вително беше много труд-
но. да се осъществи това, 
поради оскъдните сред-
ства, с които разполагаше 
музейната сбирка. Пър-
вите художествени твор-
би ми бяха подарени от 
съграждани и румънски 
художници, с които бях 
споделяла намеренията си 
да разкрия Художестве-
на галерия в Балчик, при 
едно мое отиване в Буку-
рещ. Получих дар - табла 
със сюжети от Балчик от 
художниците Хрант Ава-
киян, Балбиери, Дъръску, 

Сатмари Драгое Петрес-
ку, Константин Констан-
тинеску, Папатриндафил, 
които са рисували Балчик 
през време на румънската 
окупация на Добруджа.  
Закупих и няколко таб-
ла със средствата, които 
получих от ОНС – отдел 
„Изкуство и култура“.
 Свързах се и с директора 
на НХГ – София Николай 
Шмиргела,, който ме по-
съветва за закупя и табла 
– графика, които са срав-
нително по-евтини и това 
ще спомогне за по-бър-
зото набавяне на картини 
и по бързото разкриване 
на художествения отдел.  
Благодарение на Нико-
лай Шмиргела започнах 
да получавам картини по 

разпределение от Държав-
на покупна комисия. През 
1966 год.бе открит офи-
циално и художествения 
отдел, подреден от худож-
ниците Николай Даскалов  
и Любен Диманов.
 Художественият отдел бе 
един от най-богатите ( го-
лемите) в Музейната сбир-
ка, обособен в три отдела: 
живопис, графика и скулп-
тура - разположени върху 
126 кв.м.експозиционнна 
площ, която по-късно бе 
увеличена на 175 кв.м. 
Тази богата културна при-
добивка оправда своето 
съществувание. През лет-

ния сезон се посещава 
от много наши и чужди 
художници: от Полша, 
Чехословакия, ГДР, Хо-
ландия, Унгария, Румъ-
ния, Белгия, Франция, 
Австралия, Австрия и др. 
Те проявяват интерес към 
творбите на нашите май-
стори на изобразителното 
изкуство. Художествена-
та галерия  оказва голяма 
помощ на младите худож-
ници – студенти, които 
ежегодно посещават Бал-
чик. През летния сезон тя 
привлича вниманието на 
наши и чужди туристи.
 През 1969 г бе открита 
първата художествена 
изложба на тема: „Бал-
чик и морето“, в която 
взеха участие известни 
наши художници: Иван 
Христов, Петър Урумов, 
Петко Абаджиев, Тодор 
Х.Николов, Александър 
Петров, Любен Диманов, 
Веселин Стайков, Люба 
Паликарова. От 1969 год.
до днес ежегодно по време 
на Седмицата на морето в 
една от залите на Галерия-
та се подрежда – изложба 
на тема „Балчик и морето“ 
с табла на изтъкнати заслу-
жили и народни художни-
ци. Ежегодно художестве-
ният отдел се обогатяваше 
с нови творби.
 През 1970 година Музей-
ната сбирка бе обявена за 
Градски исторически му-
зей.

Май  1980 год.
                               Балчик 
 Клара Петкова
 
БЕЛЕЖКИ:
* Този текст е ръкописен с 

доста добавки, които са на-
правени без ясен указател, но 
допълват текста по смисъл, 
още повече, че авторката е 
повтаряла част от изрече-
нията, за да подскаже мяс-
тото на допълнението, по-
ради което на места може 
да има промяна в словореда, 
пунктуацията и особености-
те на изложението, но не и в 
последователността и идея-
та на документа.
* Езикът е пестелив, дори 
може би малко скучен в един 
по-документално админи-
стративен стил, но като 
човек на действието, автор-
ката е наблегнала на после-
дователността на стъпки-
те на това мащабно дело, 

участниците, обществени-
те и граждански нагласи, за 
да се случи и да го има този 
паметник на историята и  
да бъде изградена солидната 
база на  първоначалния зами-
съл   за съхранение на  духов-
ните  и непреходни стойно-
сти на времето.
* В раздела за картинната 
галерия, тя пише за подарени 
и закупени табла, една малка 
заемка от френски език. Un 
tableau ( табло) – картина, 
живописно платно, което 
идва някъде от младостта 
когато наред с обучението 
по романска филология тя 
е попивала дух и финес от 
френската култура  в Па-
риж и Дижон.
* Тук ще си позволя да добавя 
лични бележки на КП от ней-
ния бележник, отнасящи се 
до размера на нейната пен-
сия и заплатата на уредник 
в един по-късен етап,  без да 
променям нищо от написа-
ното:
# Назначена за учителка 1931 
год. Прослужени год.- 29
#Пенсионирана 1 септ. 1961
 I пенсия – 68,10 + 3 л  Тод.
Живков - 71,10
II увеличение 1974 год.с 19,30 
- 90,10
Назначена за уредник
 I запов.  N237/25 XII 1969 г. 
На основание чл. 29 б „а“ от 
кодекса
 II заповед от 25  XII1970 год.  
Чл. 50  - Бруто заплата 209 
л.  на ръка
Пенсия -  90,40 н е т о        
183 л 
Сега пенсия 149,80  ( П р е д -
полагаем запис около 1980 
год. ИД)
Съвсем лична отметка – 
дали тази светла личност 
е получила признанието на 
своите съграждани и цени-
телите на непреходното и 
дело?!!
Илияна Димитрова ИД

ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ” Представя 27.05. – 11.06.2021 г.
 „ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕНИЕ” изложба живопис на ИВАЙЛО ЕВСТАТИЕВ

Вернисаж  17.00 – 18.30 часа   27.05. / ЧЕТВЪРТЪК /2021 г.
В унисон с избухналата 
цветност около нас, из-
ложбата на Ивайло Евста-
тиев  ще заискри в пълна-
та си гама в галерия „Арт 
Маркони”Варна. Има 
нещо закачливо в необи-
чайните за Ивайло мно-
гобагрени акценти. Дори 
познати сюжети изглеж-
дат различно, излизайки 
от характерната за худож-
ника монохромна израз-
ност. Почти липсва позна-
тото изграждане в топла 
или студена гама. Детай-
лът е  микс от тонове. 
Преливащи и предизви-
кателни, те ведро пръскат 
обаяние. Изненадващи са 

и натюрмортите с цветя, 
ако до сега сме виждали 
чисто декоративни ком-
позиции, повече клонящи 
към абстрактното, сега 
вниманието ни привличат 
пищни букети, елегантно 
втъкнати във вази. Този 
лек, артистично - небре-
жен реверанс към добрата 
стара класическа школа, 
е всъщност покана за по-
редната среща с живопи-
ста на Ивайло Евстатиев.

Ивайло Евстатиев е роден 
09.06.1974 г в гр. Русе. 
Потомствен художник, 
завършва специалност 
живопис във Великотър-

новския университет “Св. 
Св. Кирил и Методий” 
през 1999 г. Самостоятел-
ните му изяви в страната 
и Европа надхвърлят ци-
фрата 50. Негови творби 
са притежание на прези-
дента на Гърция, холанд-
ската кралица Беатрикс и 
много частни, престижни 
колекции. От 2004 година 
ежегодно гостува със свои 
изложби във Варна.  Жи-
вее и твори в Бургас.
галерия “Арт Маркони”
гр.Варна, ул.”Охрид”22
тел: 052/643 080 0888 263 
324 / 0876 677 302
www.markoni.hulite.net

 Ваня Маркова/Маркони


