Създаден на 08 май 1992 год.
В структурата му са включени четири
специализирани отдела
•
•
•
•

Археология
Етнология
История на България ХV – ХІХ век
Нова и най-нова история.

С приемането на Правилник за дейността на
ИМ - Дупница са създадени
• отдел – Фондове и научен архив
• Специализирана библиотека.
Към музея функционират
• Съвет на специалистите
• Експертно- оценителна комисия
• Фондова комисия

Началото на музейното дело в Дупница
• Поставено е още през далечната 1911 год. Със
създаването на Археологическо дружество
“Царичина“.
• То е създадено от местни любители на историята и
първоначално възниква като клон на
туристическото дружество„Рилски езера“, а
няколко месеца по-късно на, 16 август 1911 г., със
заповед №2385 на Министерство на народното
просвещението, започва самостоятелното си
съществуване.
• Основната дейност на дружество „Царичина“ е
издирването и събирането на старини.
• В резултат на тази дейност са събрани множество
археологически материали и на дневен ред излиза
въпроса къде да бъдат изложени.

През 1923 г. дружеството
изпраща писмо
да Министерство на
Обществените сгради, с
молба да им бъде дадена
Куршумли джамия, с цел
реставрирането й и
превръщането й в музей.
Искането им е
удовлетворено, но поради
финансови затруднения не
успяват да реализират
своите идеи за джамията.

Следващите години
Археологическото дружество
продължава да се занимава само със
събирателска дейност, без
възможност да излага своите
експонати. През
1936 г. артефактите и архивът на
дружество „Царични“ са
предоставени на местното читалище,
към което се открива музеен отдел.
На чело на него
застава учителят Асен Меджидиев и
под негово ръководство се подрежда
сбирка, наброяваща около 130
предмета, включващи множество
монети и гробен инвентар.

Къща музей „Станке
Димитров- Марек“
През 1954 г. е открит къща музей
„Станеке Димитров – Марек“
Там са предадени съхранените
материали на археологическото
дружество,с което се поставя началото
на музеен фонд, който стои в основата
на днешния музей. В къщата е
пресъздадена обстановката, в която е
живял антифашисткият деец, като са
изложени множество негови вещи и
автентични мебели, а музейнодокументална изложба разказва повече
за живота и революционна му дейност.

През 1984 г. в Дупница е
открита още една къща
музей – „Васил
Димиревски – Жельо“.
Подобно на къщата на
Марек и в тази е
възпроизведена
обстановката, в която е
живял Ж. Димиревски, и е
представена експозиция,
посветена на него.

През 1990 е взето решение да се закрият двете
къщи музеи и експозициите им са затворени за
посещение. Новосъздаденият музей през 90-те
години на миналия век, наследява фондовете на
закритите къщи музеи “Ст. Димитров – Марек” и
“В. Демиревски – Жельо”, които са тясно
специализирани в комплектоването на
документи и артефакти, свързани с
работническото и антифашисткото
движение.
За четвъртвековния период от съществуването
на Историческия музей, екипът от специалисти
успява да комплектова фондове и колекции,
съобразно структурата и специализираните
отдели. Към момента движимите културни
ценности, вписани във фонда на музея, са
повече от 8400 броя музейни ценности от
основен и научно-спомагателния фонд,
които имат значение за изследователската,
експозиционната и популяризаторската
дейност.

Съвсем логично най-голяма като брой е
колекцията от документи, фотографии, негативи и
периодика от ново и най-ново време, свързани с
историята и културата на град Дупница и
Дупнишката покрайнина. Много интересна е и
етнографската сбирка от облекла, предмети на
занаятите, накити, отразяващи бита и поминъка
на населението от различните етнически групи,
живели тук. Малки, но затова пък много интересни
са: колекцията от старопечатни книги,
нумизматичната сбирка и колекцията от
кръстове, енколпиони и предмети с изображения
на кръст, както и археологическият фонд, в който
са включени артефакти, открити при
археологическите проучвания на късноантичната крепост на хълма “Кулата” и
раннохристиянската базилика при църквата “Св.
Спас” с. Червен брег.

Музеят развива и
образователни програми с
училищата в Дупница.
Специалисти от музея
изнасят лекции и
презентации, организират се
работилници- ателиета с
различни възрастови групи.

Всяка календарна година стартира с
разработването на културния
календар на музея и план за временни
собствени и гостуващи изложби.

Фондът и архивът на музея се
предоставят на ученици, които
разработват различни по
тематика реферати и
доклади.През последните години
ученици от ПГ „Христо Ботев“
завоюваха доста престижни
места на различни исторически
състезания, с любезното
съдействие на музея.
Удостоените с оценка 6.00 за
проекта си на III исторически
конкурс „Пространство и време“ –
Каринна, Йордан и Георги бяха
поканени на представянето на
фотодокументалния албум
„Документи и снимки от Първата
световна война“.

Гостуваща юбилейна изложба
„80 години паметник на
свободата на връх Шипка“
Изложбата е посветена на 80-годишнината от
освещаването и откриването на Паметника на
свободата. Историята му е пресъздадена чрез
фотографии и документи, разпределени в
няколко теми: Епопеята на Шипка – събитието,
обединило всички слоеве на българското
общество около идеята за построяването на
паметник; създаване на „Комитет за въздигане
на паметник за възраждането и
освобождението на българския народ”;
конкурсни проекти и строителство;
тържествено освещаване и откриване;
развитие на идеята за превръщането на връх
Шипка в национален музей.

Изложба „Археологическо наследство
на Дупнишка околия“
• В навечерието на 111-тата годишнина от
обявяването на българската независимост на 22
септември 1908 г. и като част от европейските дни
на наследството, които традиционно се провеждат
през месец септември, ИМ – Дупница реши да
организира изложба, посветена на
археологическото наследство на Дупнишка
околия.
• Дупнишка околия е административнотериториална единица, която включвала в себе
приблизително 74 населени места.
Непосредствено след Втората световна война
териториалният й обхват е редуциран, като от 90те години на ХХ в. е в сегашния си вид, а именно от
17 селища.

Изложбата „Археологическо наследство на Дупнишка околия“ е с времеви
граници от периода на ранния неолит или около 6200 г. пр. хр. До средата на
средновековието – XI-XII век. Поради благоприятните климатични условия
на тази територия и стратегическото ѝ местоположение, с малки изключения
живота не е прекъсвал. Нашият регион привлича вниманието на
археолозите, като първи сведения дава Карел Шкорпил през 1898 г. за
праисторическа находка от с. Смочево. Васил Миков през 30-те години на ХХ
в. публикува информация за селищата в Мурсалево, Смочево и Червен брег.

Преди IIСВ Джеймс Гол, открива праисторическите селища в Слатино и
в Дупница. През 40-те Иван Велков в с. Дяково проучва селище от
бронзовата епоха, а през 60-те Т. Иванов открива неолитното селище в
м. Кременик, Сапарева баня. Важността на нашия регион през 70-те
години провокира реализирането на експедицията на Георги Георгиев,
която изяснява културните връзки между ЮЗ България и съседните
земи на Гърция и Македония. В резултат от нея Г. Георгиев и Васил
Николов провеждат първите редовни археологически разкопки в
Дупнишко.

През 80-те години Стефан Чохаджиев
проучва селището от прехода между
ранния и късния халколит, намиращо се
днес в язовир Дяково. В този период се
провеждат и разкопки край Слатино, а в
края на 80-те и началото на 90-те е
проучено раннонеолитното селище в м.
Езерицата край Крайници – най-ранното
селище на територията на България.
Предмети от изброените обекти ще
видите в тази изложба.

Обект ‘’Римски военен лагер и
късноантичен и
ранносредновековен град
Германея’’, ‘’Светилището на Зевс
Збелсурд’’ от Разметаница са други
интересни обекти, част от
тематичния обхват на изложбата, но
всички находки с малки изключения
са разпръснати в регионалния и
националния археологически музей.
Има и обекти, които са изцяло под
юрисдикцията на Дупнишкия музей.
Такива са обект късноантична
крепост и средновековна кула в м.
Кулата и РХБ при средновековната
църква Св. Спас – Червен брег.

средновековната църква Св. Спас – Червен брег.

средновековна кула в м. Кулата

През последното десетилетие проучването
на обект Кулата от Сергей Устинов и
Славянка Николова, допринесоха за
обогатяването на КИН на Дупница.
Предметите от този обект заемат основното
пространство на тази изложба. Обектът от
Червен брег е с научен ръководител Светла
Петрова. Очаква се съвсем скоро находките
от него да преминат през цялостна
реставрация и да представим и тях пред
обществеността.

ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ

