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  център край Павликени

-  2002 .    949  15.11.2002.        През г с Акт № от сградата на музея е обявена за публична
    - общинска собственост на Община Павликени
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 Георги Чапкънов
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 “ ”ОТДЕЛ ВЪ ЗРАЖДАНЕ
     ВЕЧНИЯТ КАЛЕНДАР НА ОТЕЦ

  – МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ
МИТКАЛОТО
  1870 .    Съ здаден през г по идея на

,   Миткалото изографисан от
     зограф Венко върху стената на
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    Временни тематични изложби
 16  2013 .  –    На май г в ИМ Павликени е открита

: „    изложба Археологически находки от
   . ”. средновековно селище край с Росица

    18  – Изложбата е посветена на май
     24  –  Международен ден на музеите и май Ден

        на българската просвета и култура и на
 . славянската писменост

    – .   Съвместна инициатива на РИМ В Търново и
 – ИМ Павликени



 –   “   ” - 2013Българо японски проект Традиция и съ временност



  Етнографска
изложба
“    ”От раклата на баба

Исторически музей - Павликени 
 

Ви 
кани на етнографска изложба 

 

" От раклата на баба" 
На 13 февруари 2013 г.( сряда) от 16,30 часа, 

II- ри етаж на Исторически музей 
 

                     
 

Експозицията включва  автентични предмети от селата и град 
Павликени, пресъздаващи българския бит и облекло от XIX- XX век. 

Тя представя типичните за района на Павликени шевици и колани, 
тъкано платно, престилки, месали и кърпи, възглавници - всички 
изработено ръчно. Особено интересни са украшенията за глава , 

изработвани с много любов и неизменна част от женската носия в 
миналото. 

                                    

По повод 35 години от създаването на музея, 
Исторически музей – Павликени обявява инициативата 

„От раклата на баба” за събиране на тъкани, предмети на бита, , 
документи и снимки за попълване фонда на музея. 

 
 

            







Изложба 
 септември

2012 .г  





  „  – Изложба Календаръ т

   ”мерило на вечността
 –  2011 .април май год             В експозицията на музея са

      представени материали от фонда на
         музея и календари от колекциите на

       – Паулина Лазарова и Георги Панайотов
     членове на Националния клуб на

    . колекционерите на календари в България
            В изложбата са включени 536  

         календари от края на ХІХ векдо наши
. дни

        -      Най старият български календар е
„  ”,      Вечният календар създаден по идея на

   ( ) ОтецМатей Преображенски Миткалото
 1870 .     през г и изографисан от тревненския

        зограф Венко върху една от стените на
     Българското народно взаимно училище в

. ,  – . с Михалци Община Павликени
            Изложбата представя и календарче от
1883 .,         г дело на народния поет Петко

 ,     Рачев Славейков а издадено и
    . .  – .   отпечатано от Хр Г Данов Пловдив В

  1908  1909 .  календари от и г са
   , публикувани стихове и карикатури

    , , таблици за мерки и теглилки зодии
   .информация за обществени събития

         -      Най старият календар в изложбата
   1833 .,     , е от год който е на английски език

   .  издаден вероятно в Америка Интерес
    , предизвикват и календар на есперанто

      рекламиращ Световното изложение в
  1929 .;  Будапеща през год италиански

   ,  календар на козметична фирма запазил
   ;     аромата си до днес стенни календари от

  ;    Непал и Япония както и Еврейският
     5713  .( 1952-календар на мира от год

1953 .)год
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  ІІ МЕЖДУНАРОДЕН
 ФОТОКОНКУРС

“   ” – 2010 МУЗИКА В ОБЕКТИВА
.г

   Под патронажа на FIAP



 “ ”Изложба РОДОСЛОВИЕ



 “    Изложба Християнски икони и
 ”- 2011 църковна книжнина г.



 ИЗЛОЖБА
“125        ” ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО В ПАВЛИКЕНИ



   НОЩ НА
 МУЗЕЯ

2011 .г



ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА

„НОЩ В МУЗЕЯ”

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
КНИГАТА НА
ДОЦ. Д-Р ПАВЛИНА

ВЛАДКОВА
„АНТИЧЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ЦЕНТЪР
ПРИ ПАВЛИКЕНИ
(ДОЛНА МИЗИЯ)”

ЗА ПРЪВ ПЪТ, САМО ЗА НЯКОЛКО ЧАСА, В ЗАЛИТЕ НА МУЗЕЯ В ПАВЛИКЕНИ
ЩЕ БЪДАТ ЕКСПОНИРАНИ ЗЛАТНИ НАКИТИ, ОТКРИТИ В ПАВЛИКЕНСКИЯ РЕГИОН.

17 МАЙ (ЧЕТВЪРТЪК) 
18-24 ч.

ИЗЛОЖБА

“ЩРИХИ ОТ
ВСЕКИДНЕВНИЯ

ЖИВОТ
В РИМСКАТА ВИЛА

КРАЙ
ПАВЛИКЕНИ”

 



  Печатни
издания     на ИМ

- Павликени



   Рекламна дипляна за
,  музея реализирана
    по проект и с

 финансовата
  подкрепа на

  Министерство на
 културата



 Рекламни
  материали

  за АКЦ



130 години
   православен храм

“   Рождество на
 Пресвятая
” - Богородица

Павликени



90  години
  футбол в

Павликени



   Информационни табели
       на обект АКЦ по

 –  българо американски
:проект

“ ,  Опазване реставрация
    и социализация на АКЦ

 ”край Павликени



  УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ
    – ЗА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

  ПАВЛИКЕНИ
          И ЗА ОБЕКТ АНТИЧЕН КЕРАМИЧЕН

ЦЕНТЪР



       – Съвместни инициативи на музея с НПО
  - Дамски клуб Павликени

             Изложба в музея
“     Двамата братя и златната

”ябълка

          Благотворителна среща с
.   -  проф Андрей Пантев

    събрани средства за
    талантливи деца от Община

-Павликени





V        Х ІІІ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
          НА ОБЕКТ АНТИЧЕН КЕРАМИЧЕН ЦЕНТЪ Р КРАЙ ПАВЛИКЕНИ

:  – ,   ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
“ ”      –   - .   БРАТСТВО И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАВЛИКЕНИ м ЮНИ

2013 .г



   Ежегоденфолклорен празник
    на територията на Античния

 керамичен център



9  –май
    Ден на победата и

  ,  Ден на Европа среща
   на ветераните от

  Втората световна
война



70     години град
Павликени





      Публикации в медиите за Исторически музей
- Павликени

В-к „Борба” 

Павликени възражда древното си керамично изкуство 

Публикувана в брой: 216 / 2012-11-09 
Видяна: 312 пъти 

 
 
 
Нели Цонева показва колекцията от детски керамични фигурки. 

АТЕЛИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ЩЕ БЪДЕ 
ОБОРУДВАНО В ПАВЛИКЕНИ по идея на кметското ръководство. Така в града, 
прочут с уникалния си Античен керамичен център, ще бъде възродено древното 
керамично изкуство, което се е практикувало още през I-III век от н.е. Общинското 
ръководство на града вече работи по осъществяването на тази идея заедно с френската 
Асоциация за регионално участие и действие. „Ателието за изработка на керамични 
изделия ще бъде и своеобразно училище за обучение на бъдещи грънчари. Там ще 
могат да ходят ученици, студенти, безработни”, каза кметът на Павликени инж. 
Емануил Манолов.  
УНИКАЛНИ НАХОДКИ ОТ ГЛИНА, СРЕД КОИТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИ 
ГЛИНЕНИ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ ПАЗИ ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В ПАВЛИКЕНИ. 
Петлета, кончета, войници, изработвани в малки глинени калъпи, съдържа колекцията, 
която е единствена в България. „През първите десетилетия на II век от н.е. били 
изградени грънчарски работилници, в които са работили занаятчии преселници от 
Мала Азия и тракийски майстори. Те се специализирали в производството на 
керемиди, тухли, водопроводни тръби, глинени лампи. Керамичните изделия са били 
украсявани с релефни стилизирани лозови вейки, бръшлянови листа, люспи от борови 
шишарки”, разказва шефката на музея Нели Цонева. И допълва, че керамичната 

В-к „24 часа” 

Туристи майсторят играчки от глина, 
както преди 20 века 
07.11.2012 23:14; Дима Максимова; 966; 0;  

 
Част от находките, открити в Античния керамичен център край Павликени. 

Туристи ще майсторят сами играчки  и сувенири от глина по вехта технология в Античния 
керамичен център край Павликени. В археологическия обект ще бъдат отворени ателиета, 
в който обучени майстори ще показват изкуството за изпичане на теракоти, както са го 
правили древноримските грънчари през I-III-ти век от новата ера.  

Това предвижда проект на община Павликени в партньорство с френската Асоциация за 
регионално участие и действие. Кандидатства се за 100 хиляди лв.европари, за оживяване 
на древното керамично наследство в региона. 

Уникалният керамичен център и пищната вила рустика на богат тракиец е разкрита през 
1971 г. от археолога Богдан Султов. Той е най-добре проученият обект в Югоизточна 
Европа. На територията му има над 50 запазени пещи. Край близкото село Бутово 
археологът открил съхранена пещ, пълна с изящно изработени керамични кончета с 
колелца, прототипи на съвременните детски играчки, разказа директорката на 
павликенския музей Нели Цонева. Те се произвеждали в специални глинени калъпи. 
Античните грънчари майсторяли и изящни лампи и статуетки на боговете Дионис, 
Артемида, Херакъл, Хермес.  

В момента обектът, обявен за археологически паметник на културата от национално 
значение, е в окаяно състояние и се почиства с незначителни средства, осигурени от 

В-к „Стандарт”, 12.11.2012. 

Матей Миткалото развенчава маите 

Вечният календар от Павликени отхвърля края на света 

 
Павликени засенчи маите. Светът може да спи спокойно. Апокалипсисът се отлага и няма 
да се случи според Вечен календар, който се пази в историческия музей в Павликени. Той 
е разработен от Матей Преображенски-Миткалото през 1870 година и отхвърля 
твърденията на маите за края на света идния месец. Календарът от Павликени по-късно е 
изографисан от майстор Венко от Трявна. Уредникът на местния Исторически музей Нели 
Цонева разказва, че стенописът е оригинал и е свален от мазилката на килийното училище 
в село Михалци. През 70-те години на миналия век е реставриран, консервиран и поставен 
в рамка, за да бъде запазен от разрушаване. Матей Преображенски направил календара, за 
да бъдат показани всички християнски празници и за да докаже идеята за непрекъснат 
кръговрат в природата. Вечният календар е и мерило за времето, което според автора си 
няма край. Той е съставен от девет концентрични кръга, като във всеки има различно 
изображение. Най-външният е разделен на 12 сектора - 12-те месеца в годината. Във всеки 
един са посочени дните от месеца. Срещу всяка една дата е изписан съответният 
християнски празник. Във вътрешните кръгове са посочени части от Библията. В средата 
на кръговете са двете земни полукълба, Слънцето, Луната, Всевиждащото око на Космоса. 
В четирите края на календара има 4 картини със сезоните - пролет, лято, есен, зима. В 
първата са нарисувани деца, лятото е изписано с младежи, есента - е зрялата възраст, и 
старостта - зимата. Идеята е, че както в природата се сменят сезоните, така и човешкият 
живот следва своя кръговрат. От двете страни на календара се намират две таблици, по 
които може да се изчисли на коя дата какъв ден от седмицата отговаря. 
Иван Иванов 
 



В-к „Стандарт” 
Погребали болярин със златна шапка  

 06.11.2012  
 от Иван Иванов  

 

 

Свързват богаташа с бащата на Ивайло 

Снимка: Иван Иванов  

Велико Търново. Заможен болярин, погребан със златна шапка, откриха археолози край 
Павликени. Докато проучваха средновековна църква от 13 век край павликенското село 
Росица, те се натъкнаха на некропол. 

Край храма са разкрити 16 гроба, 4-5 от които мъжки и няколко детски. В един от тях е 
намерена златно-сърмена тъкан около черепа, което дава основание да се мисли, че тя е 
била част от шапката на заможен мъж от 13 век, най-вероятно болярин. Повече данни ще 
бъдат получени след лабораторния анализ, който се прави, каза археологът Евгени 
Дерменджиев. 

Според архимандрит Георгий, по чиято инициатива се строи манастирът, на същото място 
е живял Ивайло, който по-късно вдига въстание и става цар. Поляната, на която ще се 
издига неделното училище е известна с името "Грухчовата". Според легендите, точно тук 
свинарят Ивайло е отглеждал 30 хиляди прасета. 

Една от версиите е, че болярското погребение със златната тъкан може да се свърже с 
бащата на Ивайло. Археолозите обаче за сега не я подкрепят. Близо до мястото е имало и 
Римска крепост, която все още не е изследвана. Частично проучени са и две полувкопани 
жилища. 

В-к „Борба” 

Археолози разкриха некропола на средновековна църква 
край Павликени 

Публикувана в брой: 213 / 2012-11-06 
Видяна: 506 пъти 

 

Отец Георгий пред църквата, около която ще израсне цял манастирски комплекс. 

В-к „24 часа” 
Отлагат края на света 
11.11.2012 16:16; Дима Максимова; 8126; 0;  

 
Директорката на музея Нели Цонева показва Вечния календар 

Краят на света няма да настъпи през тази година, категорични са в Павликени. Оптимизмът 
им се подхранва от уникален вечен календар, в който летоброенето продължава и след 2012 
г. Той е създаден по идея на отец Матей Преображенски -Миткалото през 1870 г. от 
тревненския зограф Венко. 

Стенописът, изографисан върху стената на Българското народно взаимно училище в с. 
Михалци, се съхранява в историческия музей в града. Според специалистите, Вечният 
календар е единственото веществено доказателство за самородния гений на Миткалото.   
Идеята на Матей Преображенски била чрез този Вечен календар да бъдат показани всички 
християнски празници и вечния кръговрат в природата, разказа директорката на музея Нели 
Цонева. 

Календарът представлява девет концентрични кръга, във всеки един от които има различни 
изображения. Най-външния е разделен на 12 сектора - 12-те месеца в годината. Във всеки 
един сектор са посочени дните от месеца. Срещу всяка една дата е посочен и съответния 
християнски празник. Интересен факт е, че през 1870 година Християнския календар съвпада 
с днешното време. Като пример Цонева даде наближаващия Никулден, който се е чествал и 
тогава на 6 декември. 

Във вътрешните кръгове са посочени части от Библията, части от литургията, която се служи 
на съответния християнски празник. В средата на концентричните кръгове са двете земни 
полукълба, Слънцето, Луната, Всевиждащото око на космоса. В четирите края на календара 
има 4 картини, представящи четирите сезона- пролет, лято, есен, зима. 

От двете страни на календара се намират две таблици, с които може да се изчисли на коя 
дата какъв ден от седмицата отговаря. 
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