
ДАРИТЕЛСТВОТО  В  ПАВЛИКЕНИ  -    СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
( ДАРЕНИЯ  ЗА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ )

НЕЛИ  ЦОНЕВА
ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ

Дарителството  е  ярко  доказателство  за  духовното  богатство  на
дарителя,  за  неговото  преклонно  отношение  към  културно-историческото
наследство  на  народа  ни,  както  и  за  притежаваните  от  него  най-висши
общочовешки добродетели и нравствени качества.  В нашето съвремие има
различни  начини  за  проява  на  родолюбие  и  патриотизъм,  но  навярно
дарителството  е  едно  от  най-благородните  доказателства  за  тях.  Всеки  по
свой  начин  и  по  собствени  критерии  възприема  културно-историческото
наследство  на родния си край.  И в това многообразие обединяващо е,  че
навярно никой не остава безразличен към собствената си родова памет. Всеки
пази в дома си стари черно-бели снимки,  лични вещи от  баби и дядовци,
архивни документи – свидетелства за отминали епохи. И когато човек реши
да  се  раздели  с  тях,  за  да  ги  подари  безвъзмездно  на  една  обществена
институция и да ги направи достояние на обществеността, в този жест има и
благородство, и родолюбие.

Историята на Павликени в периода 1878 – 1945 г. изобилства от десетки
примери за щедри жестове на благотворителност и дарения в общонародна
полза. С най- големи  и трайни заслуги за цялостното развитие и просперитет
на  Павликени  е  “старейшината”   Атанас  х.Славчев.  Създаването  на
х.Славчевия  чифлик  запазва  Павликени  като  административна   структура.
Изграждането на почти всички обществени сгради и институции става със
съдействието и прякото участие на сем. х.Славчеви. ( Цонева 2006: Н.Цонева.
Атанас х.Славчев – пръв гражданин и „старейшина” на Павликени. –В: Сб.
Строителите  на  съвременна  България  и  Габрово.  Габрово,  2006,  97-103.)
През 1881-82год. върху подарена от семейство х.Славчеви земя в Павликени е
построена християнска църква „Рождество на прсв.Богородица”.  В строежа
на  църквата  участват  всички  жители  на  Павликени.  Обекти  на  щедри
дарителски жестове са училищата на Павликени, както и местното народно
читалище.  Със  средства,  събрани  от  дарения,  е  построен  паметникът  на
загиналите във войните павликенци. (  Цонева 1999:  Н.Цонева, Страници от
историята на Павликени. София, 1999 ) 



В началото  на  м.  октомври 2010 г.  темата  за  благотворителността  и
дарителството  в  Павликени  е представена  на  Национална  научна
конференция  в  Кюстендил  на  тема  „Благотворителността  в  България”.
Научният  форум  е  организиран  от  Регионален  исторически  музей  -
Кюстендил  и  от  Института  по  история  към  БАН.  Участниците  в
конференцията  са  запознати  с  фрагменти  от  историята  на  Павликени,  с
дарителските  жестове  на  Атанас  х.Славчев,  с  даренията  направени  от
павликенци за местните училища, читалище и църква в периода 1878 –1945 г.
(  Цонева  2011: Н.Цонева,  Дарителството  в  Павликени  –  исторически
измерения (1878-1945). В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, том
ХVІІ, Кюстендил, 2011, 271-281. )

Настоящата тема разглежда съвременните измерения на дарителството
в  Павликени  и  по–конкретно  даренията,  направени  за  фондовете  на
Исторически  музей–Павликени. Голяма дарителска кампания се осъществява
още в периода 1977-78г., когато се събират материали за новата  сграда на
музея. Тогава много жители на Павликени и региона подаряват безвъзмездно
снимки,  документи,  архивни материали и  много  етнографски паметници –
тъкани, предмети за бита от метал, дърво, кожа. Новосъздадената към музея
Художествена  галерия  ежегодно  се  обогатява  също  с  подарени  от
предприятията на града художествени произведения. За своето 35 годишно
съществуване  Исторически  музей  –  Павликени  разширява  своите  основни
фондове  предимно  чрез  дарения.  Липсата  на  необходимите  средства  за
откупуване на паметници на културата се компенсира с дарителските жестове
на павликенци.
Списък на дарителите на Исторически музей – Павликени  в периода 
2005  - 2012 г.:   


