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 В изпълнение на „Интегриран проект за развитие на 

културно-историческия туристически продукт и свързаната с 

него инфраструктура”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”, попадаща в обхвата на 

приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. 

„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура”, в периода 2013-2014 г. беше създаден 

Интерактивен музей на индустрията – Габрово (официално открит на 

21 март 2014 г. ) 

Интерактивен музей на индустрията - Габрово 



  

 

 



  



  Проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал 

„Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване 

на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 

1872 - 2014”, съфинансиран по програма „Култура“ на Община Габрово на 

стойност 6860 лева (1375 лв. собствен принос (14.07.2014 – 30.10.2014 г. ) С 

партньорството на Регионален исторически музей – гр. Габрово, Отдел 

„Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Регионален ДА - Велико 

Търново, Държавна агенция „Архиви“ и Национален музей на 

образованието.  
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Създадохме първото по рода си справочно-библиографско 

издание за местния периодичен печат в помощ на всички, 

интересуващи се от печатното културно – историческо 

наследство на Габрово. Съдържа 354 броя заглавия: вестници, 

единични листове и юбилейни вестници, списания, 

продължаващи издания и бюлетини. 

   
 



През пролетта на 2014 г. РИМ - Габрово в 

партньорство с РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово 

кандидатства с проект „Съвременни подходи за 

проучване, представяне и достъп до книжовното 

културно-историческо наследство на област 

Габрово” и на 22.05.2015 г. сключи договор № 24-10 

М2-4 с Министерството на културата на Република 

България за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“, мярка 2 

„Документиране на културната история“ на обща 

стойност 199 884 евро (391 128 лв.).  

 Това е единственият съвместен проект на музей 

и библиотека по Програма BG 08, по който 

бенефициент е музей, и единственият, благодарение 

на който бяха създадени два центъра за 

дигитализация.  

  



Дейности (2015 – 2016): 
 

Осъществена е профилактика на фондовете на 

ръкописите и старопечатните книги;  

Закупени са специални архивни шкафове и 

колекциите са преместени в тях; 

Обучен персонал за провеждане на дейностите по 

дигитализация на обекти с културна стойност; 

Изградената виртуална библиотека 

 kin.libgabrovo.com с каталог и прикачени към него 

дигитални ресурси с възможности за търсене и 

визуализиране през Интернет представя в световната 

мрежа писменото културно-историческо наследство 

на Габровския край; 

Инсталираната техника позволява ефективното й 

използване в дългосрочен период, като обхватът на 

дигитализираните обекти ще бъде разширен.  



 
 . 



  



  

  

Проект «Познатото и непознато Габрово: на фокус“, съфинансиран 

по програма „Култура“ за 2015 на стойност 1700 лв., осъществен в 

партньорство с Регионален исторически музей - Габрово, ИМКА – 

Габрово и ХГ„Христо Цокев“. Популяризиране на културно-

историческото наследство на Габрово сред местната общност и 

потребителите на интернет в страната и чужбина чрез създаване на 

електронен масив от снимков и фактографски материал,  представен 

във фотоизложба и включен във виртуален албум (на сайта на 

библиотеката и на е-носител). 
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През същата 2015 година РБ „Априлов – Палаузов“ отново стана 

партньор на Регионален исторически музей – Габрово в проекта „155 

години Габрово град”, съфинансиран от програма «Култура» на 

Община Габрово на стойност 18 700 лв. Целта беше създаване на 

мобилна експозиция - изложба „155 години Габрово град” и печатно 

издание - илюстрована хроника “155 снимки и документи от 155-

годишната история на Габрово като град” с културни ценности от 

фондовете на участващите институции. Хрониката беше отпечатана в 

тираж 1000 бр. с паралелен текст на български, английски и руски 

език. 



  



  

Разбира се, това са само няколко от съвместните проекти и изяви на 

библиотеката и традиционния й партньор Регионален исторически 

музей – Габрово. Ежегодно подреждаме съвместни изложби с 

книжовни културни ценности, собственост на двете институции по 

повод различни бележити дати и събития, сътрудничим си при участия 

в научни форуми, публикации и издирване на информация. 

През 2017 г. участвахме в съвместна изложба с Регионален 

исторически музей „Габрово – сигурният тил на Шипка“, посветена на 

140 г. от Освобождението на Габрово. 

 



  

Тържествено честване и изложба, посветена на 150-годишнината от 

рождението и 70 години от смъртта на д-р Петър Цончев 

(08.11.1867 - 22.09.1947). По този повод отпечатахме фототипни 

издания на „Из стопанското минало на Габрово“ (1929) и „Из 

културното минало на Габрово“ (1934), които вече са библиографска 

рядкост. 



  Най-новата съвместна изложба на РБ «Априлов - Палаузов» и 

Регионален исторически музей – Габрово „Слово и писменост: 

Ръкописи, редки и ценни издания от Габрово» беше експонирана на 

21 май 2018 г. по повод Европейското председателство и 

Европейската година на културното наследство.  



Савина Цонева 

savina_tsoneva@abv.bg 

www.libgabrovo.com  

 
 

Благодаря за вниманието! 

Надяваме се това успешно 

дългогодишно партньорство 

между двете институции да продължи  

 да се развива и в бъдеще! 

 


