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В свободното време: 
Изучаваме забележителностите на района

Аз и моята приятел-
ка англичанка София 
освободихме един ден 
в седмицата за да изу-
чаваме района, в който 
живеем. И това са на-
шите впечатления от гр. 
Каварна.
Вече съм  била в този 

град няколко пъти, но 
не го познавам изоб-
що, защото имах вина-
ги  специални цели – в 
болницата или по пътя 
за Нос Калиакра. Този 
път бяхме дошли спе-
циално да посещаваме 
забележителностите на 
града.
Историко -архите -

ктурния комплекс в гр. 
Каварна се състои от 
няколко обекта - Исто-
рически музей , Екс-
позиция „Добруджа и 
море”, Етнографска 
къща, Нос Калиакра, 
Резерват Яйлата и има 
един директор , Дарина 
Мирчева.
Нашето първо посе-

щение беше Историче-
ския музей  – един от 
двата в града. Този му-
зей получава своя ста-
тут през 1971 година. 
Втората сграда, в която 
се мести през 2007 г., 
има постоянна и вре-
менна експозиция. Ис-
торическият музей не 
е голям – само две зали 
за главната ескпозиция  
и още една с отделен 
вход, където могат да 
се излагат и временни 
изложби. Искам да бла-
годаря за помощта на 
уредника – Тодор Тодо-
ров, който беше много 
внимателен към нас 
и отговори на всички 
наши въпроси.
Първа зала отразява 

развитието на града от 
5-6 век до 1940 г.В му-
зея има доказателства 
за разцвета на Калиакра 
като столица на Добру-
жанското деспотство 
и проучвания на бъл-
гарските археолози за 
крепостта, започнати 
през 2008 г. Познавах 
Нос Калиакра и съм го 
посетила  няколко пъти, 
обаче в музея научих за 
другия Нос – Чиракман 
край Кварна. Там също 
е имало укрепен сред-
новековен град  - през 
12-14 век. Експозиция-
та дава представа за бит 
и култура в този град. 
По времето на Второто 
Българско царство ук-
репеният град на Нос 
Черакман е един от 
най-важните търговско-
икономически и зана-
ятчийски центрове на 
Карвунското княжество 
(черни и цветни мета-
ли, кост, камък). През 
неговото пристанище 
се изнася жито, мед, во-
сък и др. 
Във втората зала има 

информация за Андрей 
Василев. Това е ново 
непознато за мен име 
и съм благодарна на 
нашия гид, който ни 
обърна внимание към 
материалите за него. 
Той говореше с голяма 
гордост за този човек 
и аз разбрах, че той е 
много важна личност 
в историята на града. 
Андрей Василев с про-
звище Амира е водач на 
Каварненското въста-
ние от 1877 г. и предво-
дител на самозащитата 
на Каварна през лятото 
на 1877 г., когато Кавар-
на е подложена на огън 

и сеч.
В ескпозиционата 

зала в момента можем 
да видим интересна 
изложба „Училищни 
уреди и апарати”, коя-
то  ще е открита до 7 
април. На пръв поглед 
тематиката не изглежда 
интересна, но не е така. 
Тук можем да видим 
везни, електроскоп, 
калейдоскоп, стерео-
скоп, микроскоп (1892 
г., 1902 г.), диапозитиви 
още в дървени рамки и 
други учебни пособия. 
Най-старите са от 1872 
г. Никога преди не съм 
виждала толково хуба-
ви нагледни пособия – с 

качествена изработка 
и издържан естетиче-
ски вид. Направо не е 
за вярване! Изложба-

та е организирана от 
Националния музей 
на образованието в гр. 
Габрово. Колекцията 
на музея включва над 
300 уреди, използвани 
в учебния процес в бъл-
гарските училища през 
19 век., а в гр. Каварна 
са представени над 60 
експоната.

 Има още една отдел-
на експозиция на музея 
под името „Добруджа 
и морето”, уредена в 
реставрирана средно-
вековна баня наблизо. 
Там можете да видите 
каменни котви, амфори, 
монети, както и други 
предмети.

                                                                                             
Людмила Петрова

Kavarna is a clerical 
town with a real heart. 
It has a beach area 
and in the centre is a 
nice, paved walking 
area with a selection 
of shops, reasonable 
cafes and restaurants. 
The Historical Museum 
is an imposing, almost 
colonial style building. 
Entrance price is BGN3, 
and it’s money well 
spent.

The museum shows 
amazing archeological 
fi nds from ancient 
civilizations at Kaliakra 
Cape and Cape Chi 

Rakman, which was 
situated by the sea next 
to Kavarna.

To your left is a 
reconstruction of a 
pottery kiln, from 8-11th 
Century, found at Topola 
village.  The ceramic 
pots discovered here 
have surprisingly modern 
shapes and colours, in red 
and black. There is also 
some bright, beautifully 
glazed and patterned 
pottery from 12-14 
Centuries.

Roman belt buckles 
are also popular, with 
one like a stern, general’s 
face.  Ornate earings 
and signet rings are 

beautifully preserved and 
gold coins with the face 
of Tiberius, as if it had 
just been minted.

To your right you 
are presented with a 
model of Kaliakra Cape, 
showing not only the fort 
but also a wonderful re-

construction of buildings 
with domed rooves. 

The 12-15th artefacts 
consist of a tiny, intricate 
brass horse, which may 
have been attached to a 
horseman’s necklace, an 
almost complete chain 
belt and a huge variety of 
daggers and arrows from 
the Battle of Nations 
1444. In the hallway is a 

large collection of huge, 
silver, Turkish coins (15-
19th century).

There is a short 
depiction of the famous 
leader, Andrea Vasilev, 
who helped defeat the 
Ottoman’s.  A separate 
annex is like a Science 
Laboratory from a by-
gone era (mostly 19th 
century).  Make sure you 
ask to see it!

                                                                               
17/3/2017 by Sophia 
McArthur

Български текст
Каварна – градът с 

много заведения, има 

сърце. Той има плаж, а 
в центъра красиво кал-
дъръмено пространство 
за разходки с различни 
магазини, не много скъ-
пи кафенета и ресто-
ранти.
Историческият музей 

е импозантна сграда 

– почти в колониален 
стил. Входната такса е 3 
лева и вие не хвърляте 
тези пари на вятъра.
Музеят показва пора-

зителни археологиче-
ски находки на древни-
те цивилизации на Нос 
Калиакра и Нос Чира-
кман, който се намира в 
морето до Каварна.
Наляво е реплика на 

пеща за печене на ке-
рамика (от 8-11 век) 
открита в с. Топола. Ке-
рамичните съдове, на-
мерени там, имат за мое 
удивление съвремени 
форми и цветове – чер-
вени и черни. Има също 
няколко ярки, прекрас-
но глазирани и украсе-
ни, керамични съдове 
от 12-14 век.
Богат избор на рим-

ски катарами за колани 
– една със сурово лице 
на генерал, богато де-
корирани обици и пръс-
тени. Златните монети 
с изображение на Ти-

берий изглеждат като 
излезли токущо от мо-
нетарницата.
Отдясно виждате ре-

плика на Нос Калиакра 
не само с крепостта, но 
и с прекрасна рекон-
струкция на сгради с 
куполоподобни покри-

ви.
Артефакти от 12-15 

век са представени със 
фигурката на коня, на-
правена от медни де-
тайли, която може би е 
била прикрепена към 
огърлицата на конника; 
почти цял кован колан и 
огромно разнообразие 
на кинжали и стрели 
от Битката на народите 

през 1444 г.
Във фоайето е разпо-

ложена голяма колек-
ция от огромни сре-
бърни турски монети 
(15-19 век).
Има кратка информа-

ция за известен водач – 
Андреу Василев, който 
способствал пораже-
нието на османци.
Отделна пристройка 

изглежда като научна 
лаборатория от отдавно 
миналите времена (ос-
новно 19 век). Трябва 
да помолете да я види-
те.

      София Макартър

На 21 март 1871 г. – В 
имението си край Кра-
йова е убит видният 
възрожденец доктор 
Петър Берон.
1909 г. – В Румъния е 
приет закон, задължа-
ващ изселващите се от 
Северна Добруджа бъл-
гари да продават земи-

Не знаехме за тези факти
те си по занижени цени 
на държавата.
Остават 10 дни за полз-
ване на отстъпката за 
декларация, подадена 
по интернет, напомнят 
от НАП – Добрич. До-
сега от нея са се въз-
ползвали едва около 
1500 добруджанци и 4 

300 фирми.
Физическите лица мо-
гат да ползват 5% от-
стъпка, но не повече от 
1000 лв., върху данъка 
за довнасяне по годиш-
ната си данъчна декла-
рация, ако я подадат по 
електронен път до 31 
март 2017 г.
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