НУМИЗМАТИЧНИ КОЛЕКЦИИ ОТ ФОНДА НА
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ
НЕЛИ ЦОНЕВА
В основния фонд, раздел “Нумизматика”, на Исторически музей –
Павликени се съхраняват общо 836 броя монети и банкноти – съответно 147
банкноти и 689 монети. Находките са от различни хронологически периоди,
но съобразно своите характеристики – произход, епоха, номинал, материал и
начин на изработване, са обособени в няколко колекции. Друга специфична
характеристика на нумизматичния фонд е от кого са събирани като колекции
и съответно предадени във фонда на музея. Немаловажен факт е, че от общия
брой монети и банкноти откупки са само 18 броя – 9 банкноти и 9 монети.
Всички останали
фондови единици са подарени безвъзмездно на
Исторически музей – Павликени. Основната група дарители са членовете на
Нумизматичното дружество в Павликени, което съществуваше в града до
началото на 90-те години на миналия век. Техните дарения са направени през
м.март 1987 год. след решение на общото събрание на дружеството.
Постъплението на първите банкноти и монети всъщност поставят началото и
на обособения музеен фонд “Нумизматика”. Подарявайки част от личните си
колекции, павликенските нумизмати предоставят на музея и 6 експозиционни
витрини (маси), принадлежали на Нумизматичното и филателно дружество в
града и изработени специално за експониране на нумизматичен и филателен
материал. Веднага след постъплението им във фонда на музея и след
съответното им инвентиране, подарените нумизматични колекции бяха
представени в тематична изложба, а по-късно част от тях станаха неразделна
част от постоянната експозиция на музея. Всички дарения на павликенските
нумизмати още през м.март 1987 год. са регистрирани във Фонд “13 века
България”, а на дарителите са издадени специални удостоверения от името на
дарителския фонд.
Главен инициатор и основен дарител на Исторически музей –
Павликени е дългогодишният председател на Нумизматичното дружество в
града инж. Марин Симеонов Георгиев ( бивш директор на Керамичната
фабрика “Бъдеще” в село Бутово и настоящ директор на фирмата за
производство на автомобилни джанти АД “Балканкар” – Павликени ).
Неговото дарение е прието във фонда на музея с Акт за приемане на
предметни дарения и съответния оценителен протокол от 16 март 1987 год ,
подписан от комисия в състав Нели Цонева - уредник на ИМ -Павликени,
М.Кръстева – специалист отдел “Култура” към ОбНС -Павликени и Марко
Цочев - уредник от ОД “Кин” – В.Търново. Дарението като цяло е оценено

на стойност 555 лева (към датата на приемането). На дарителя е издадено
удостоверение №22827 на Фонд “13 века България” от м.март 1987год.
Дарението на инж.Симеон Георгиев представлява 3 колекции, в които са
съхранени съответно:
- от инв. №1 до инв. № 49 – 94 броя български банкноти;
- от инв. №50 до инв. № 101 – 400 броя български монети;
- от инв. № 109 до инв. № 124 – 16 броя римски монети;
Първата колекция от български банкноти има висока нумизматична стойност
и предизвиква заслужен интерес у посетителите на музея. Най-старите
банкноти са от емисиите на 1903 год. с номинал 10 и 20 лв, а най-новите са
пълна поредица от банкнотите отпечатани през 1951 год……………………..
…………………………………………………………………………………
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В основния фонд, раздел “Нумизматика”, на Исторически музей –
Павликени се съхраняват общо 836 броя монети и банкноти – съответно 147
банкноти и 689 монети. Находките са от различни хронологически периоди,
но съобразно своите характеристики – произход, епоха, номинал, материал и
начин на изработване, са обособени в няколко колекции. Друга специфична
характеристика на нумизматичния фонд е от кого са събирани като колекции
и съответно предадени във фонда на музея. Немаловажен факт е, че от общия
брой монети и банкноти, откупки са само 18 броя – 9 банкноти и 9 монети.
Всички останали
фондови единици са подарени безвъзмездно на
Исторически музей – Павликени. Основната група дарители са членовете на
Нумизматичното дружество в Павликени, което съществуваше в града до
началото на 90-те години на миналия век. Техните дарения са направени през
м.март 1987 год. след решение на общото събрание на дружеството.
Постъплението на първите банкноти и монети всъщност поставят началото и
на обособения музеен фонд “Нумизматика”.
Главен инициатор и основен дарител на Исторически музей –
Павликени е дългогодишният председател на Нумизматичното дружество в

града инж. Марин Симеонов Георгиев. Неговото дарение представлява 3
колекции, в които са съхранени съответно: 94 броя български банкноти, над
400 броя български монети и 16 броя римски монети;
Първата колекция от български банкноти има висока нумизматична
стойност и предизвиква заслужен интерес у посетителите на музея. Найстарите банкноти са от емисиите на 1903 год. с номинал 10 и 20 лв, а найновите са пълна поредица от банкнотите отпечатани през 1951 год. Почти
всички банкноти са в два екземпляра, което е особено ценно при експониране
и дава възможност за едновременно показване на лице и гръб на банкнотите.
От тази колекция само 4 вида банкноти са в един екземпляр. В
преобладаващата си част банкнотите са добре запазени, а някои от 50-те
години са в автентичния им вид.
Втората колекция от дарението на инж. Марин С.Георгиев е от
български монети, сечени и били в обръщение в годините след
Освобождението – 1878 г. Най-ранните монети са от 1881 год., а колекцията
завършва с монета от 1 лев, емисия 1960 год. Стремежът на колекционера е
бил да съхрани и да покаже цялото разнообразие на българското
монетосечене. Подредени по хронологичен ред, колекцията съдържа 481
монети ( 394 на инж. М.Георгиев и 87 бр монети на други членове на
Нумизматичното дружество). Според различните си номинални стойности и
година на сеченето монетите са 52 вида, като от някой вид екземплярите са
единични, а от някой вид са по 2,3, или повече броя. Всички монети са в
добро състояние.
Третата колекция от дарението на инж.Марин Георгиев съдържа 16
броя римски монети: 6 от тях са на император Константин Велики, по една са
монетите на Хадриан, Гордиан ІІІ, Фаустина Стара, Антоний, Галиен и
Констанций ІІ, 2 монети са от времето на имп.Лициний и 2 монети не могат
да бъдат точно разчетени. Повечето от монетите в колекцията имат аналози в
колективната находка от Античния керамичен център- Павликени описани от
колегата Марко Цочев.
Второто по големина дарение, постъпило в основния фонд
“Нумизматика” на Исторически музей – Павликени е колективното дарение
на членовете на Нумизматичното дружество в града. То представлява 166
броя монети и банкноти от различни епохи и с различен произход. Находките
са : 87 български монети от ІІІ българско царство, 16 римски монети, 52
турски монети, 17 византийски монети и 9 банкноти. Византийските монети
са т.н. корубести, на императорите Исак ІІ Ангел и на Алекси ІІІ Ангел.
Турските монети са сечени през годините на управление на султаните от
Османската империя: Ахмед ІІІ (1703г.), Мустафа ІІІ (1757г.), Абдул Хамид І
(1774г.), Селим ІІІ (1789г.), Махмуд ІІ (1808г.), Абдул Азис (1864г.), Абдул
Хамид ІІ( 1876г.) и Мехмед V(1909 г).

Третото по-голямо дарение във фонд “Нумизматика” е колекцията от 78
римски монети, подарени от Валентин Денчев Ангелов от с.Бутово. Сред тях
са монетите, сечени по времето на императорите : Октавиан Август, Клавдий,
Нерон, Траян, Хадриан, Антоний Пий, Септимий Север, Домициан и др. Към
това дарение принадлежат няколко византийски и колониални монети.
Във фонд “Нумизматика” на Исторически музей – Павликени се
съхраняват и други отделни монети и банкноти, които не са от определени
колекции, но имат висока нумизматична стойност. Най-ценното е, че всички
те са безвъзмездно дарение за фонд “Нумизматика” на музея.

