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ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА
ГАБРОВО

План за работа на МАИР
”Боженци” през 2017 г.
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I. Дейности целящи привличане на посетители в музейните
обекти на МАИР „Боженци“ и популяризиране на
архитектурно-исторически резерват „Боженци“.

Културен календар 2017 г.
1 – 2 април – Европейски дни на художествените занаяти –

•

ще бъдат представени няколко художествени занаята, два от
които за пръв път в Боженци ще бъдат демонстрирани пред
публика – изработка на стъклени коледни играчки и изработка
на ръчно направени циментови плочки

13 април и 15 април – Боядисване на великденски яйца –

•

възстановка в къща-музей „Баба Райна“
•

16 април - Великденски концерт - ДФА „Габровче“

•

12

–

16

юни

-

Национален

детски

пленер

„Сбъдната

приказка“
8 – 9 юли

•

– Отбелязване деня на Св. Прокопий пчелар -

демонстрация на пречистване на вощина и правене на свещи от
восък, базар на пчелни продукти
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05 – 06 август – Стъклена плетеница – демонстрации на

•

различни техники за обработка на стъкло – изработка на
витражи, бижута, изделия от духано стъкло и др.

•

23 септември – Фолклорен концерт

•

25 декември – Коледуване - ДФА „Габровче“

•

Февруари – Септември – Гостуваща изложба от Музей „Дом на
хумора и сатирата“ – „Душата има форма на сърце“

•

Декември - фото-пленер в партньорство с НБУ

•

Февруари – април – МАИР „Боженци“ гостува с изложбата
„Есенни етюди от Боженци“ на ТЕРА МОЛ - Габрово

Освен събитията от културния календар, които са сигурни и точно
фиксирани във времето предвиждаме и подготвяме и други събития и
дейности, които в своята съвкупност ще доведат до увеличаване на
посетителите в музейните обекти:
гостуване

•

в

МАИР

„Боженци“

на

изложба

на

Национален

исторически музей „Костюми от любими български филми“;
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гостуване с изложбата „Есенни етюди от Боженци“ в Културен

•

център „Морското казино“ в Бургас и на други нетрадиционни
места в страната, където има концентрация на посетители;
•

разполагане на рекламни материали за МАИР „Боженци“

в

Културен

е

център

„Морското

казино“ в

Бургас,

което

разположено на централната алея на Морската градина;
•

куклен театър през летните месеци;

•

училище по народни танци в летните месеци в парньорство с
клуб по народни танци „Бяла българка“ и Габровски духов
оркестър;

•

театър на открито;

•

ремонт на едно от помещенията в работилницата за пречистване
на вощина и разполагане в него на столове и аудио визуална
техника, чрез която ще се прожектира филм представящ процеса
на работа на съоръжението менгема;
монтаж

•

на

нова

по-голяма

табела

представяща

музейните

обекти;
провеждане на срещи с директорите на училища на територията

•

на град Габрово и представяне на предложение за изнасяне на
открити уроци в сградите на музея;
среща с управителя на мандрата в село Кметовци с предложение

•

за съвместна дейност - посетителите на музейните обекти да
получават отстъпка при изявено желание от тяхна страна да
участват в демонстрация на производството и дегустация на
кисело мляко и млечни продукти;
среща

•

със

собствениците

на

заведенията

за

хранене

с

предложение за отстъпка за посетителите на музейните обекти;
среща

•

с

г-н

Ути

Бъчваров

с

предложение

за

съвместно

организиране на кулинарен фестивал в с. Боженци;
организиране на инфо-тур за туроператори в колаборация с

•

местните хотелиери и ресторантьори;
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организиране на камп за изучаване и демонстрация на стари

•

строителни техники съвместно с УАСГ;
поставяне на допълнителна информация за функцията и начина

•

на използване на част от предметите в експозициите, като
например: хомот; диканя; рало и др.;
обогатяване на експозицията в Ново школо с нови ДКЦ, тя ще

•

представя превръщането на село Боженци в архитектурноисторически резерват и ще е разказ за цялата история на селото.
Подготвяне

за

разглеждане

от

туристи

на

едно

от

фондохранилищата в сградата;
съществуващият в къща-музей „Дончо Попов“ навес ще бъде

•

експониран

като

инвентар.

стопанска

Двора

ще

постройка

бъде

оформен

за

съхранение

като

Възраждането. Експозицията в къщата ще бъде

типичен

на
за

обогатена с

повече стопански и търговски инвентар и восъчни фигури;
•

организиране на атракции и дегустация къща „Митьо Станев“;

•

изработка

на

професионален

филм

показващ

процеса

на

пречистване на восък в Менгема;
•

изработване на копия на ДКЦ за къща – музей „Баба Райна“;

•

разработване на забавна и познавателна игра за деца, която ще
е част от посещението в музейните обекти;
почистване и подновяване на маркировката по маршрута на

•

двете екопътеки до гр. Трявна и отпечатване на флаери с
информация
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за

маршрутите;

на 300 метра от селото има изоставена кариера от която са

•

вадени камъни и плочи необходими за реставрацията на селото
през

60-те

години

на

20

век.

Предвиждам

почистване

и

маркиране на пътеката до нея, поставяне на насочваща табела и
информационна табела на самото място за начина на добиване
на камък и покривни плочи;
проучване на възможностите за достъп до музейните обекти на

•

хора с увреждания, консултации със специалисти – през месец
март в с. Боженци ще дойде на работно посещение представител
на фирмата за консултации в сферата на уврежданията „Алтер
консулт“ ООД и ще бъде направено обследване на музейните
обекти;
Реклама на събитията чрез плакати, рекламни клипове на LED –

•

екрани в гр. Габрово, печатни медии, телевизионни и радио –
предавания, сайта на институцията, facebook, Instagram, twitter,
linkedin, pinterest;
Издаване на рекламна брошура включваща къщите за гости на

•

МАИР „Боженци”, музейните обекти, атракциите и културния
календар на резервата за 2017г . - 2000 бр. на български и 1000
бр. на английски език.
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II. Музейна дейност
1. Фондова работа
• пълна инвентаризация на музейния фонд, уточняване и
подновяване на инвентарните номера на експонатите;
• почистване на експонатите от фонда на музея;
• попълване на фонда с културни ценности.
2. Довършване въвеждането на научния архив в електронен формат.
3. Обследване на сградата и изготвяне на проект за реставрация на
механизма на Менгема.
4. Описване на музейната библиотека.
5. Архивиране на документите от 2016 г.
6. Ремонт или подмяна на прозорците и затъмняване на помещенията
във фондохранилището в къща „Баба Ана“.
7. Едноседмична етнографска теренна експедиция в Боженци.
8. Оформяне и поддържане на цветни градини в дворовете на
музейните обекти и косене на тревните площи. През 2016 г. с
помощта на Общинско звено „Озеленяване“ беше изготвен проект
за зацветяване на градината пред административната сграда на
музея. През настоящата 2017 г. предвиждам реализиране
на
създадения проект.
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III. Дейности целящи увеличаване на нощувките в общинските
къщи за гости стопанисвани от МАИР „Боженци“.

1. Оформяне и поддържане на цветни градини в дворовете на къщите
за гости и косене на тревните площи.
2. Включване на къщите за гости в онлайн платформата Booking.com.
3. Изработка на рекламно табло за къщите за гости, което ще бъде
поставено в администрация.
4. Реклама на къщите за гости чрез рекламни клипове

на LED –

екрани в гр. Габрово, сайта на институцията, facebook, Instagram,
twitter, linkedin, pinterest.
5. Участия в туристически борси.
6. Издаване на рекламна брошура включваща къщите за гости на
МАИР

„Боженци”,

музейните

обекти,

атракциите

и

културния

календар на резервата за 2017г . - 2000 бр. на български и 1000
бр. на английски език.
7. Организиране и участие в издаването на обща рекламна брошура
на всички къщи за гости и заведения на територията на село
Боженците – 2000 бр. тираж.
8. Oрганизиране на инфо-тур за туроператори в колаборация с
местните хотелиери и ресторантьори.
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IV. Конферентна и научна дейност
1. Участие в обучения и работни срещи касаещи туризма и културно –
историческото наследство на регионално, национално и международно
ниво.
2. Участие в семинари и научни конференции.
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V. Реставрация, консервация и строително - ремонтни дейности

1. Възстановяване на 40 метра каменен зид с таборки от оградата на
къща за гости „Иван Карадимитров“.
2. Задаване изготвяне на проекти за направа на дренажни системи за
Къща „Баба Ана“, Ново школо и Менгема.
3. Частичен ремонт на покрива на къща „Иван Карадимитров“.
4. Подмяна на 150 метра таборки на оградата на къща за гости
„Иванца Бончева“.
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VI. Организационна дейност

1. Участие в изготвяне на „Наредба за опазването, застрояването и
благоустрояването на АИР „Боженци“ и „Наредба за организация и
безопасност на движение на МПС на територията на село Боженците“.
2. Промяна в длъжностното разписание и увеличаване на уредниците с
1 бр. и намаляване на бройката на екскурзоводите с 1 бр.
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VII. Текущи дейности:
1. Опазване

и

представяне

на

архитектурно

–

историческото

наследство в автентичния му вид.
2. Поддържане

на

сградите,

техниката,

инвентара

и

дворовете

стопанисвани от МАИР „Боженци” .
3. Годишни инвентаризации на движимите културни ценности от
фонда и на дълготрайните и краткотрайните активи.
4. Поддържане на фондохранилищата и експозициите – дезинфекция,
дезинсекция и дератизация според утвърден график.
5. Обновяване на сайта на МАИР „Боженци”, добавяне на снимки,
информация и др.

22.02.2017 г.

Директор:

с. Боженците

/Мирослав
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Йорданов/

