Музеят гостува в павликенските училища
По повод 14 февруари – Ден, в който отбелязваме няколко празника – на лозарите „Св.
Трифон Зарезан”, на влюбените „Св. Валентин”, но и Ден на археолога, музейните
специалисти от Павликени изненадаха ученици и учители в павликенските училища. За втора
поредна година дейците от културната институция организират своя инициатива на този
празник. Този път не учениците дойдоха в музея, а музеят отиде при учениците. В
навечерието на празника, в трите учебни заведения бе прожектиран документалният филм
“„Ненадминат по сила и ненадминат по храброст” Българският цар Самуил († 1014)”. Той е
част от мащабна национална кампания за отбелязване на 1000 години от битката при с. Ключ
(29 юли 1014 г.) смъртта на цар Самуил (6 октомври 104 г.). Филмът и книгата към него са плод
на съвместната дейност на специалисти от Националния археологически институт с музей към
БАН и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към СУ „Св. Климент
Охридски”. Умелото съчетание на исторически факти и разкази, заедно с компютърна
анимация и силно въздействащо озвучаване, пренасят зрителя във времето на зенита на
Първото
българско
царство
и
ерата
на
българския
цар
Самуил.
За учениците от Павликени бе подготвена и друга изненада. Младият археолог Калин Чакъров
демонстрира облеклото на български болярин от средновековието, а директорът на музея
Нели Цонева представи три оригинални находки, изложени иначе във витрините на
павликенския музей : златна византийска монета от ХІІ в., бронзов амулет-конник и керамичен
съд от епохата. Особено атрактивна за децата бе възможността да държат в ръцете си
„болярски меч” или да се снимат с диадеми, носени от първенците през средновековието.
През 2014 г. павликенският археолог бе облечен отново в автентично облекло, но от римската
епоха. Темата на изложбата за Деня на археолога тогава беше „Във виното е истината”. Тя бе
съпроводена с мултимедийно представяне на това как са отбелязвали празниците на
божествената
напитка
и
плодородието
през
античността.
Гостуването на музейните специалисти в училищата се посрещна с голям интерес от над 300
павликенски възпитаници, много от които имаха редица въпроси, свързани с историята и
археологията на средновековието и античността. Исторически музей–Павликени вярва и се
старае да покаже, че има още много различни и атрактивни начини за представяне на
културно-историческото ни наследство. Имено възпитаването на чувство за родолюбие и
интерес към миналото в ранната детска възраст е времето, когато започва формирането на
човека като личност и като част от обществото, към което принадлежи.
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