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„Музеят днес – 
предизвикателствата 
на пандемията и нови 
перспективи за развитие“ 
– 2022 е темата на 
започналата на 25 октомври 
2022 г. в ДКИ КЦ „Двореца” 
национална среща за 
споделяне на добри 
практики с музейните 
директори и специалисти, 
която е шестнадесета по 
ред и ще продължи до 28 
октомври 2022 г. вкл.
В 13.00 ч. на 26 октомври 
националната музейна 
среща бе открита 
официално от г-н Николай 
Ангелов, кмет на Община 
Балчик и г-жа Жени 
Михайлова, директор 
на Културния център 
„Двореца” Балчик. 
Още първия ден се 
изслушаха и дискутираха 
5 доклада. Първият доклад 
на тема „Музеят – от храм 
към динамично социално 
пространство” бе изнесен 
от  доц.д-р Мая Иванова от 
ВУМ Варна и бе приет като 
показалец към следващите 
обсъждани проблеми в 
националното музейно 
пространство.
Голямо внимание 
естествено предизвика 
докладът на екип от СУ 
„Св.Кл.Охридски”/гл.ас.д-р 
Николай Шаранков, проф.
дин Диляна Ботева, проф.
дфн Мирена Славова/, за 
един изгубен и преоткрит 
паметник в Балчишкия 
Дворец – колоната на 
Леонто от Аполония. 
Гл.ас.д-р Николай 
Шаранков поднесе 
фактите по откриването 
и преоткриването ѝ по 

Национална среща в Балчик на музейните директори 
и специалисти от цялата страна

много интересен начин. 
Древнотракийската колона 
на Леонто е открита преди 
повече от един век,през 
1900 г., изгубена за няколко 
десетилетия и накрая 
намерена в Двореца . 
Надписът е стандартен и 
представлява посвещение 
към Зевс от Леонто, жена 
на тракийския стратег 
Аполоний“, посочи д-р 
Шаранков. Това според 
учените е най-ранният 
посветителски надпис, 
направен от тракийска 
аристократка. Колоната на 
Леонто е била използвана 
като олтарен камък в 
параклис на Змийския 
остров до Созопол, 
след това е преместена 
в друг параклис – „Св. 
Марина“. Тези факти 
са били отбелязани в 
чуждестранни научни 
изследвания, но не са били 
известни на българската 
наука. През 1967 година 
колоната е изложена в 
Археологическия музей в 
Созопол, но след известно 
време тя изчезва оттам.
Древният артефакт се 
появява отново няколко 
десетилетия по-късно. 
Преди три години от музея 
във Варна съобщават  на 
д-р Шаранков, че в Двореца 
в Балчик има колона, може 
би с надписи върху нея. 
При оглед в Културния 
център колоната била 
открита в средата на малка 
градинка. След почистване 
на каменната повърхност 
е открит не много добре 
запазен надпис, разчетен 
по-късно от учените. Сега 
реликвата се съхранява в 
Каменната зала на Двореца 
в Балчик.
В България са открити 
около 10 000 антични 
надписа на старогръцки и 
латински език. От началото 
на 19 век е първата 
информация за епиграфски 
паметник по нашите земи. 
Любопитното е, че колоната 
на Леонто се свързва с група 
посветителски паметници 
от съпруга на тракийката, 
а чрез тях е проследен един 
тракийски род в рамките на 

няколко поколения.
Доста размисли предизвика 
проф.д-р Светла 
Димитрова, директор на 
РЕМО „Етър” Габрово. 
Та посочи на колегите си 
практики за опазване на 
авторското право. Кой не 
знае търговските марки – 
сирене „Етър”, вафли „Етър” 
и кой би се възползвал 
от името на този много 
известен музей на открито, 
с много етнографски 
ниши сред природата на 
Балкана. На въпроса ми 
защо в момента „Етърът” 
е  позанамарен, работеше 
само Ножарницата/6 
окт.2022/, проф.д-р Светла 
Димитрова отговори, 
че са започнали големи 
ремонти на цялата музейна 
територия и „Етърът” ще 
възвърне старата си визия.
Г-жа Михаела Михайлова, 
докторант в УНСС София, 
говори за закрилата на 
културните ценности 
чрез правните способи 
на интелектуалната 
собственост, за 
общоизвестността и 
отличителността на 
културните ценности
Последният доклад бе на 
д-р Валентина Задгорска 
от НИМ София, р-л на 
отдел „Нова и най-нова 
история на България.Тя се 
опита да представи някои 
устойчиви и позитивни 
практики, използвани 
в НИМ по време на 
пандемията „Ковид 19”, 
2020-2021 г.Тъжно прозвуча 
констатацията, че в НИМ 
посещенията са намалели 
по време на пандемията 9 
пъти и че колегите, които не 
са искали да се ваксинират, 
са били доста затруднени да 
си правят ежедневен тест и 
да ходят на работа.
Направи впечатление 
перфектният стил на 
модератора г-жа д-р 
Аксиния Бутева и изрядната 
организация на директора 
г-жа Жени Михайлова със 
служителите на Културния 
център „Двореца”.
През втория ден бяха 
изслушани тринадесет 
доклада. Съдържанието 

на два от тях, този на 
г-жа Радостина Енчева, 
директор на ИМ - Балчик 
(Предизвикателствата на 
COVID-19 и отражението 
им върху работата на 
Исторически музей Балчик 
- нови персепктиви за 
развитие) и докладът на 
г-н Радослав Симеонов, гл. 
експерт на Министерството 
на отбраната, бивш уредник 
на Военни гробища - 
Добрич (Щети нанесени от 
румънската власт, преди 
оттеглянето ѝ от Южна 
Добруджа през 1940 г.), са 
известни на читателската 
аудитория на в-к “Балчишки 
телеграф”. За съжаление 
г-н Симеонов не можа 
да присъства на срешата 
в “Двореца”. На негово 
място г-жа Дора Чаушева, 
директор на Националния 
Музей “Васил Левски”, гр. 
Карлово, презентира своя 
доклад на тема “Музей 
и публика по време на 
пандемия - как съхранихме 
интереса към музея, чрез 
различни онлайн ресурси и 
образователни програми”. 
В следващи броеве на 
вестника ще напишем 
подробности от нейния 
доклад, тъй като предстои 
отново Карловският музей 
и Сдружение “Бългаврско 
наследство”Балчик 
да работят съвместно 
на 24 август 2023 г. 
в организацията на 
конференцията по история 
“150 години от обесването 
на Левски”, в рамките на 
ежегодния международен 
форум “Българско 
наследство” Балчик, 
България.
За пандемийната криза в 
музейния сектор говори 
след следобедната пауза 
директорът на РИМ Шумен 
- г-н д-р Даниел Руменов. 
За музеите и публиката и 
как са общували по време 
на кризата от пандемията 
2020-2021 г., сподели 
г-жа Силвия Трифонова - 
Костадинова, уредник 
Връзки с обществеността в 
РИМ Русе. 
Темата продължи проф. д-р 
Николай Ненов, директор на 

РИМ Русе.
“А сега накъде? Новите 
музейни публики и 
партньори - анализи и 
коментари” е заглавието на 
доклада на директора д-р 
Кирил Алексиев и главния 
уредник Михаела Василева 
от РИМ Благоевград.
Г-жа Анна Булгурова, 
музеен педагог в РИМ 
“Стою Шишков” гр. 
Смолян, представи 
виртуален проект за 
партньорство на техния 
музей с българските 
училища в чужбина.
Д-р Огнян Тодоров, 
директор на Регионалния 
природонаучен музей 
в Пловдив, запозна 
аудиторията на 
националната среща на 
музейните специалисти 
с иновативни подходи в 
привличане на публики в 
условията на криза. 
Г-жа Дора Тодорова, 
уредник на ОИМ гр. 
Средец, изнесе презентация 
“Усвояване на публичните 
пространцства при 
представяне на културното 
наследство.”
Заключителен доклад 
през втория ден на 
конференцията в Балчик 
изнесе г-н Костадин Савов, 
експерт комуникации от 

Сдружение “Българска 
асоциация за трансфер на 
технологии и иновации” 
(БАТТИ) гр. Варна. 
Темата на доклада бе 
“Археологическият 
парк в градската среда 
- предизвикателства 
и възможности при 
изпълнение на европейски 
проект по време на 
пандемия”.
На 28 октомври 2022 
г. участниците в XVI 
Национална среща “Добри 
практики”, събрала над 80 
участници, бе посветен на 
посещения в Исторически 
музей - Балчик, “Храмът на 
Кибела”, Художествената 
галерия и Взаимното 
училище. 
Според мен Националната 
среща постигна 
целта си да разисква 
предзвикателствата на 
пандемията в музейния 
сектор и да посочи нови 
перспективи за развитие 
през следващите години.
Още веднъж искам да 
изтъкна значимия принос 
на Държавен културен 
институт Културен 
център “Двореца” Балчик, 
за постигането на тази 
голяма задача, поставена 
от Министерството на 
културата.

Маруся КОСТОВА
В.”Балчишки телеграф”

Г-жа Жени Михайлова, директор 
на ДКИ КЦ “Двореца

Г-н Николай Ангелов, кмет на община Балчик, откри 
Националлната среща на музейните специалисти.
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Част от аудиторията в първия ден на Националната среща в балчишкия дворец на 
музейните директори и специалисти. Първият вляво е гл. ас. д-р Николай Шаранков, 
разчел надписа на намерената в “двореца” Колона на Леонто.

Част от аудиторията през втория ден на Националната среща в балчишкия дворец на 
музейните директори и специалисти. На преден план - г-жа Дора Чаушева, директор 
на Националния музей “Васил Левски” гр. Карлово.


