
XXVIII Национална конференция на ББИА  

Регионален археологически музей – Пловдив 

в опазване и представяне на културно-

историческото наследство 

 

 



Факти за музея 

• Музей с над 130-годишна история 

 

• Научен институт с национален и 

международен мащаб 

 

• Няколко етапа на развитие 



Факти за музея 

• 8 пъти е преименуван 

 

• 3 пъти се сменят сградите, в които той 
се е помещавал 

 

• 3 пъти е бил затварян за посетители 

 

• 21 директори 



Основаване: 

1879 г. – Областна библиотека и музей  

(1879 – 1885 г.)  

Йоаким Груев   Иван Доспевски 

 
Директор на     Първият уредник на 

Народното просвещение  книгохранилището и музея 



Преименувания: 

1886 г. – Народна библиотека и музей 

    (1886 – 1901 г.)  

 

1909 г. – Археологическо-нумизматичен   
   кабинет  

    (1909 – 1921 г.)  

 

1921 г. – Археологически музей  

    (1921 – 1930 г.)  

 



Преименувания: 

1930 г. – Народен музей  

   (1930 – 1945 г.)  

 

1945 г. – Народен археологически музей 

   (1945 – 1994 г.)  

 

1994 г. – Археологически музей  

   (1994 - 2006 г.)  

 

2006 г. – Регионален археологически музей  

  (1 юли 2006 г. – до днес) 



Тримата най-значими директори 

БОРИС ДЯКОВИЧ 

 

- археолог 

- библиограф 

- научен работник 

- директор на музея 

(1901 – 1932)  



Тримата най-значими директори 

ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ 

 

- археолог 

- научен сътрудник 

- директор на музея: 

(1934 – 1944 г.)  

 (1947 – 1953 г.) 



Тримата най-значими директори 

КОСТАДИН КИСЬОВ 

 

- археолог 

- научен сътрудник 

- университетски 

преподавател 

- директор на музея: 

(1994 г. до сега)  

  



Музеят преди и сега 



Витрините – преди и сега 



Изложбената зала  

“ИСТОРИЯ НА МУЗЕЯ” 



Музейната библиотека  

“Борис Дякович” 

- Фонд около 15 000 

документа 

 

- Книгообмен с 

институции: 

  48 чуждестранни 

 36 български 

 

- Автоматизирана 

библиотечна система 



   Годишниците на музея 

 1909 г.                      2014 г. 



Участие в проект 

“Дигитално културно-историческо наследство на 

община Пловдив”  
Получена е 

висококачествена 

техника:  

 

1. скенер А3 COPYBOOK 
COBALT 

2. скенер за негативи 

3. мобилен 3D скенер 
ARTEC EVA 

4. фототехника  

5. настолен компютър и 
лаптоп, 

Дгитализирани са 

7 000 единици за  

7 месеца 

 

Публикуване и 

популяризиране на 

културното наследство 

в сайт на адрес: 

http://digital.plovdiv.bg  

http://digital.plovdiv.bg/


Бл. 23 – бул. “Л. Димитрова” 

(Малката базилика) 

(1988 г. – 1994 г.) 



Бл. 23 – бул. “Л. Димитрова” 

(Малката базилика) 



Бл. 23 – бул. “Л. Димитрова” 

(Малката базилика) 



Подлез Археологически и сградата 

“Ейрене” 

(1983 – 1984 г.) 



Пловдив от балон – 1998 г. 



Пловдив от балон – 1998 г. 



Колекция “Възраждане” 


