


В „Правилник на Варненската градско-общинска библиотека” от 1890 г. е записано: 
„чл. 3. При библиотеката ще подреди поетапно Градско-общински музей със стари и 
нови сбирки... Чл. 18. Ръкописи или каквито и да били те, стига да имат 
археологическо значение, научни предмети, пари или други ценности, подписани в 
дар  на библиотеката без да се задлъжнява нещо...  се приемат безусловно от 
библиотечния комитет ”. 

Още в годините на Книжевната дружина 
(1883-1887)  са събирани старинни монети 
и вещи, подарени от граждани.  През 90-те 
години на XIX век общината открива към 
библиотеката  “археологически отдел”.  



 

     „Варненски общински вестник“ е най-дълго излизалото периодично 

издание във Варна до 1944 г. Дори и с известни прекъсвания, „Варненски 
общински вестник“ продължава своето съществуване 53 години. Още от 
петата си годишнина вестникът става отговорност на библиотекаря във 
Варненска градска общинска библиотека.  



 

    В брой 193 от 23 дек. 1928 

г. е публикувано писмото 
на Варненското 
археологическо дружество 
до кмета на града Никола 
Попов, с което го 
уведомяват за своите 
намерения за събиране и 
издаване на статии за 
историята на Варна и 
околността. 



       През 1928 г. в редакционния комитет на „Материали за история на град 
Варна” влизат кметът Иван Церов, председателят на Варненското 
археологическо дружество Карел Шкорпил, архимандрит Инокентий, Кръстьо 
Мирски. 



     С писмо №475 от 18.XII. 1928 г. те определят:  

1. „материали за историята на гр. Варна да се издават в два вида:  

 а) периодично, като отделни притурки към “Варненски общински 
вестник”, на особена, по-хубава хартия, понеже ще има и клишета,  

 б) в отделни книжки.  

2.  да се излезе с покана, печатана в местните вестници: „Варненски общински 
вестник”, Варненска поща”, „Варненски новини”, „Черноморска камбана” и 
„Варненски кореняк”, към всички граждани, които притежават или знаят 
нещо из историята на Варна и околията, да го опишат и предадат на 
редакционния комитет.  

3. Материалът да се раздели на следните отдели:  

  а) предисторичен,  

  б) античен,  

  в) средновековен (византийски и български),  

  г) турски,  

  д) възраждане и  

  е) следосвободителен.” 





 

 Сборникът „Споменът 
през поколенията и 
времето - Материали 
за историята на град 
Варна“ е посветен на 
135-годишнината от 
създаването на 
Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков“ – 
Варна. 



 
Сборникът е с христоматиен 
характер, представящ 
фототипно статиите от 
вестника, подредени в прав 
хронологичен ред на тяхното 
издаване. Публикациите 
излизат към отделни броеве в 
периода от 1928 до 1933 г. 
Обособени са 34 фототипни 
части, разкриващи различни 
аспекти от историята на Варна 
и нейните личности. Включени 
са биографични данни за 
авторите на статиите и тяхното 
отношение към библиотеката. 
В рубриката „Още по темата“ 
са поместени библиографски 
източници за допълнителна 
информация за исторически 
личности и събития.. 



 
Обособен е и дял „Биографични 
бележки“ с животописни данни за 
авторите на „материалите за история 
на град Варна“, добавена е и 
авторовата подредба на притурките, 
предвидени за публикуване на 
страниците на „Варненски общински 
вестник“. Справочният апарат на 
сборника включва именен 
показалец, списък на променените 
географски имена, списък на редки и 
остарели думи, лексикални форми и 
изрази, списък на употребените 
съкращения. Стремежът е да се 
разшири аспекта на търсене във 
фототипната част на изданието и да 
се улесни разчитането на архаичния 
език и стил. Включените приложения 
са подбрани, за да илюстрират 
съдържанието и да визуализират 
идейния замисъл на „материалите за 
история на Варна“.  



БЛАГОДАРЯ  ЗА ВНИМАНИЕТО 

Приятно четене! 


