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НАРЪЧНИКЪТ Е:

 Предназначен за учителите от всички образователни 
степени в българското училище;

 Кратко въведение в работата на музея с учителите;

В него се съдържат напътствия и идеи за провеждане на 
занимания в музейна среда, примерни сценарии за музейни 
уроци, работни листи, както и насоки за работа с различни 
източници.

Музеят може да съпътства, допълва и подпомага 
образователния процес, а музейните експонати да 
предават знания, да предизвикват чувства и да стимулират 
изказването на съждения и оценки. Успехът на всички 
образователни дейности в музея зависи от осмислянето им 
и от активното сътрудничество с учителите и директорите на 
училищата. 

Специалистът по образователни програми в музея се грижи 
за установяването и поддържането на връзките с учителите, 
а учителите е добре да знаят какви са образователните 
ресурси на музея и как те могат да бъдат използвани. Всеки 
музей поне веднъж годишно е желателно да организира 
среща с учителите, на която да се определят общите точки 
в бъдещата работа, както и да се обсъдят промените в 
училищните програми.



РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ ПРЕДЛАГА:

  Учителите от училищата в града и региона, и музейните 
специалисти, занимаващи се с образователни програми да 
се срещнат и да намерят общите точки за бъдещата работа;

 Учителят да се запознае отблизо с музея и да научи 
неговите възможности;
 Учителят да бъде подпомогнат в разработването на уроците 
си;
 Учителят сам да предложи тема, която да бъде реализирана 
в музея; 
 Учителят да подбере заедно с музейните специалисти 
експонати, които да използват при музейното посещение;
 Учителят да подготви учениците преди посещението какво 
ще видят и правят в музея;
 Учителят да извърши оценка на посещението в музея след 
завръщане в класната стая;

Учителят може да избере две възможности за работа в музея:

А) Изискванията на учебния план и приоритетите на учителя 
определят съдържанието и целите на музейното занимание;

Б) Музейният урок или образователна програма нямат 
връзка с учебния план и дейности в класната стая;
  
Учителят и музейният специалист могат да разработят 
единен план за работа, в който да се отразят и 
междупредметните връзки.
Учителят може да заяви посещението си в музея чрез 
подаване на заявка 15 дни предварително. Образец на 
заявката може да се изтегли от раздел „Образователни 
програми” на http://historymuseumplovdiv.org/, а след 
попълването и в електронен вариант да се изпрати на адрес: 
hm_plovdiv@mail.bg.



ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В МУЗЕЯ:

Скъпи учители и ученици,

Регионален исторически музей - Пловдив Ви предлага 
разходка из залите на своите експозиции и Ви приканва 
да се настроите за разговор с историята на нашия град. 
Понякога той ще бъде мълчалив, а друг път ще бъде жив 
диалог с предметите и музейните служители.

 Посещението Ви в музея започва в определен час. 
Напомняме Ви, че в случай на закъснение повече от 15 
минути от уговореното време, администрацията на музея 
си запазва правото да съкрати времето на беседата, без 
да променя цената на заплащането или дори да откаже 
провеждането на посещението;
 Групата не трябва да надвишава 30 човека;
 Витрините и експонатите не трябва да се докосват, за да не 
остават следи от отпечатъци от пръсти по тях;
 Докосват се само предметите, определени от музейните 
специалисти за демонстрациите при музейното посещение;
 Постарайте се да слушате внимателно разказа на 
екскурзовода, като не водите разговори помежду си по 
време на неговата беседа;

 Забранено е:

 Да се влиза с храна в музея;

 Да се вика и тича по залите; 

 Да се преминава зад указаните заграждения;

 Да се влиза в служебните помещения;



ЩО Е УРОК В МУЗЕЯ:

 Диалог с оригиналните предмети;

 Отделно занятие или цикъл от занятия, проведени в музея, 
в рамките на определен предмет, група предмети или тема от 
учебната програма;

 Предварително уточнен и съгласуван с участниците, с 
техните потребности, интереси и възможности, възрастови 
особености, учебно заведение;

 Има ясна цел и предвидим резултат;

 Използва музейната експозиция, колекция или предмет, за 
да допълни и разнообрази знанията на учениците;

 Предполага прилагане на изследователски подход и 
творчески задачи;

 Различен е от училищния урок, на него не се поставят 
оценки;

 Може да има цикличен характер – една и съща тема може да 
бъде представяна много пъти за различни възрастови групи, 
организирана по различни методи с различни форми;

 Може да приложи междудисциплинарния подход, като 
обедини знанията от различни учебни предмети;

 Може да превърне процеса на учене в активна и 
съдържателна дейност - учениците добиват умения 
сами да откриват информация, да търсят варианти, да 
експериментират и други;



ЕЛЕМЕНТИ НА МУЗЕЙНИЯ УРОК:

1. ТЕМА НА УРОКА И АКЦЕНТИ - първата стъпка в изготвянето 
на музейния урок е определяне на неговата тема, съобразена 
с програмата на МОН.

2. ЗА КАКВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Е ПРЕДНАЗНАЧЕН – 
възрастовите особености определят ракурса към темата, 
съдържанието и начина на общуване.

3. ВРЕМЕ НА УРОКА – 30-45 минути.

4. ЦЕЛ НА УРОКА – да се пробуди любознателността у децата 
и желание сами да търсят отговори и формулират изводи от 
получената в музея информация, доколкото тези отговори 
ги няма в учебника. Урокът се провежда в движение, в 
музейното пространство.

5. КАКЪВ ПРОБЛЕМ ИМАМЕ ДА РЕШИМ – най-трудната част от 
подготовката на урока е да бъде съобразен с потребностите 
на децата, но и с учебните задачи на учителя, така че музеят 
да опредмети и направи разбираеми определени послания в 
урока.

6. ПРОВОКАЦИЯ – децата да бъдат въвлечени в урока чрез 
търсене, откриване, анализиране и др. Това ще им даде 
нужната мотивация, че сами могат да се справят със задачата. 
Конкретната провокация винаги е свързана с неочакван 
аспект при представянето на материала.

7. ФОРМА НА УРОКА – игра, търсене, изследване, дискусия, 
творческа задача и др. Оригиналният музеен предмет се 
превръща в отправна точка.

8. ХОД НА УРОКА – организационна част, въвеждаща, основна 
част, заключение, обратна връзка в училище.

9. РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАННИ В УРОКА – работа с оригинални 
експонати, реплики, документи, фотографии и други.

10. РЕЧНИК



ВАРИАНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗЕЕЕН УРОК:

А) Учителят може да проведе урока сам, като предварително 
се е запознал с експозицията и с онези музейни ресурси, 
които ще използва в урока. Музеят може да предостави 
работни листове, подборка на текстове или други материали, 
предварително уточнени с учителя. Музеят е само 
координатор;

Б) Учителят делегира провеждането на урока на музейния 
специалист, като той само помага и асистира. Но може да 
използва сценария на музейния урок, за да го провежда сам 
в бъдеще;
 
В) Музейният специалист и учителят работят заедно и 
методически се допълват един друг. Темата на урока може да 
промени ходовата линия при разглеждане на експозицията 
и да погледне на определените за урока експонати от друга 
гледна точка;

Важно условие за провеждане на музейния урок е 
наличието на определено пространство в експозицията – 
образователна зала или кът, където децата могат да работят 
самостоятелно. Регионален исторически музей - Пловдив 
е обособил специални пространства за работа за деца в 
своите три постоянни експозиции.

Правилно подготвеният и осмислен музеен урок създава 
незабравими впечатления и може да даде импулс за 
последваща проектна работа с подрастващите, което 
превръща музея в сериозен образователен ресурс.



ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗЕЕН УРОК:

„МУЗЕЙНА АЗБУКА”
/Първи стъпки в музея/
1-4 клас

Тема – Музейна азбука;
Акцент – първи стъпки в създаването на музейна култура и 
формиране на уважение към историческата памет;

Възрастова група – за деца от 1 до 4 клас; 

Време на урока – 30 минути;

Цел на урока – 1. В игрова форма да запознае децата с музея, 
експонатите в него, както и с музейните професии. 2. Да 
изгради умения за наблюдение, групиране, анализ. 3. Да 
предизвика разбиране и уважение към мисията на музея да 
опазва и съхранява паметта за миналото;

Проблем – съобразно различното ниво на знание и опит от 
предишни посещения в музеи, да се дадат начални познания 
по музейна култура;

Интрига – Откъде идват вещите в музея? За какво говорят 
вещите в музея? Как живеят вещите в музея? От какво 
боледуват и кой ги „лекува“?

Форма – игра, попълване на работни листове;
Използвани материали – презентация, работни листове, 
копия на предмети;

Ход на урока – 1. Въвеждаща част. 2. Същинска част – децата 
се разделят по двойки, с общ работен лист с въпроси или 
задачи. 3. Заключение-обобщение;
Ресурси: предварително подготвени работни листове, 
презентация на екран със снимки от хранилищата /
фондовете/ и етапи на реставрация на предмети;

Малък речник – експонат, експозиция, фонд, екскурзовод, 
уредник, реставратор;



„РУМЕЛИЙЦИ ИЛИ БЪЛГАРИ“
5-7, 8-10 клас

Тема – „Румелийци или българи”;

Възрастова група – за ученици от 5-7 клас и 8-10 клас;

Време на урока – 45 минути;

Цел на урока – Учениците, като използват музейните ресурси, 
сами да стигнат до отговора на дилемата румелийци или 
българи;

Проблем – съобразно различното ниво на знание 
у учениците да се изведат акценти, представящи 
конкуриращите се, политически модели, форми на 
управление, административно и съдебно устройство, култура 
между Княжеството и Източна Румелия;
 
Интрига - Какво е да си румелийски жител и какво жител 
на Княжеството. Права и задължения спрямо Органическия 
устав и Конституцията на Княжество България;

Форма – изследователски метод, работа по групи с 
интерактивен мултимедиен ресурс „Източна Румелия между 
Европа и Ориента”;

Ход на урока – 1. Въвеждаща част - кратка лекция за 
раждането на Източна Румелия и административното й 
устройство. 2. Същинска част - работа по групи с текстове 
от Конституцията и Органическия устав. 3. Заключение 
- сглобяване на общ текст с извод. Структуриране и 
обобщаване на фактите;

Ресурси: експонати, презентация, работни листове, копия на 
документи, фотоси, текстове, цитати;

Малък речник – Румелия, вилает, владало, департамент и 
други;



ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОК В МУЗЕЙНОТО ПРОСТРАНСТВО 
УЧЕНИЦИТЕ РАБОТЯТ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 
– ВСЕКИ ИМА СВОЯ СПЕЦИФИКА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
АНАЛИЗИРАНЕ.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ АНАЛИЗ НА ТЕКСТОВ ИЗТОЧНИК:

Документът е културно исторически знак на дадена епоха и 
принадлежи на историческото наследство. Той е предмет на 
четене и тълкуване.

Документите могат да бъдат групирани като:
 Свидетелства на епохата – надписи, документи на 
официалната власт -закони, постановления, възвания, 
устави, укази, политически речи, писма, вестникарски статии 
и други;
 От дистанция на времето – мемоари, спомени, 
историографски съчинения и други;
 Художествено-исторически текстове – легенди, фолклор, 
разкази, романи;

Документите могат да бъдат охарактеризирани по:
 Вид - печатен или ръкописен;
 Време и място на създаване - неговото написване съвпада 
ли с времето на събитието;

Какъв е контекстът на текстовия източник:
 Кой е авторът – официално, частно или анонимно лице, 
бил ли е участник или съвременник на събитието. Бил ли 
е авторът на нечия страна в описваните събития. Доколко 
може да му се доверим. Каква е неговата политическа, 
етническата, официална позиция? Съдържа ли се в текста 
свидетелство за симпатия, антипатия, предубеждение по 
отношение на събитието, етническа група или е изразено 
открито мнение;
 За кого е адресиран – какво може да узнаем от текста. Ако 
в него има само изложение на факти се задават съответните 
въпроси. Ако текстът е субективен и в него е изразена 
авторска позиция – тогава въпросите ще бъдат относно 
отношението на автора към събитието;



РАБОТА С ИЛЮСТРАЦИЯ /АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ/:

 Тип илюстрации - фотография, картина, гравюра, рисунка, 
плакат;
Фотографиите са възможно най-привлекателният източник 
на информация в музейната експозиция. От началото на XIX 
век те предоставят най-голям брой правдоподобни визуални 
образи, свързани с различни аспекти на историята -социален 
живот, политически събития, войни, портрети и други. 

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ АНАЛИЗ НА ФОТОГРАФИЯ:

 Автор;
 Време на създаване;
 Опишете какво виждате на фотографията, даже и най-
малкият детайл може да се окаже от значение;
 Какви обекти са запечатани на фотографията;
 Какво правят хората от фотографията. Обърнете внимание 
на позите. Помислете защо са снимани на това място;
 Съдържа ли фотографията текстова информация, надписи, 
реклама;
 Ако фотографията не е датирана, постарайте се с други 
начини да изясните времето на нейното създаване;
 Винаги вземайте под внимание как фотографията е 
свързана с другите източници на информация в музейното 
пространство;

ПРИ АНАЛИЗА Е ВАЖНО ДА ПОМИСЛИМ:

Какво е останало “зад кадър“. Какво не е могъл или не 
е искал да ни каже авторът. Понякога това, което той е 
премълчал, се оказва по-важно от това, което ни е показал!
 
КАКВО НАУЧАВАМЕ:

Всяко изображение може да ни покаже как са изглеждали 
хората, тяхното облекло, домове, какво са чувствали или 
преживели. Но също и за убежденията, идеите на своите 
създатели.



ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПРОУЧВАНЕ НА ПРЕДМЕТ:
/Извадката е от британски наръчник за учители за работата 
им с деца в музея/

 Физически характеристики /Как изглежда и на какво 
прилича/ - от какво е направен, материал, размери, цвят, 
цялостен ли е или е част от нещо, променян ли е във 
времето, в какво състояние е - изглежда ли употребяван и 
износен;

 Конструкция – как е бил направен, ръчно или машинно е 
изработен, като едно цяло ли е направен или на отделни 
части;

 Функция – за какво е бил създаден, как е използван, дали 
употребата му е била променяна;

 Дизайн – украсен ли е предметът, как е украсен;

 На кого е принадлежал;

 Стойност – Каква стойност е имал: За хората, които са го 
направили; За хората, които са го използвали; За хората, 
които са го запазили; За музея; За теб;



ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ЛИСТ

През 19 век търговията в Пловдив процъфтява. Развиват се 
много занаяти и хората продават стоката си по дюкяните. 
Най-емблематичната сграда в Пловдив по това време е 
прочутият Куршум хан. 

Намери неговия макет в експозицията. 
Кой ключ отключва портите на знаменития хан? 
Загради верния отговор. 
 

Това са стоките на един занаятчия. 
Как се нарича неговият занаят ? 
 

………………………………………………………………………………...........................…



Влезте в класната стая
Открийте:

Табла /плочка за писане/ 

През 19 в. /преди повече от 100 години/ учениците 
са нямали тетрадки и са пишели на табли. Христо 
Данов внася такива табли и ги разпространява 
чрез книжарницата си. Те представляват плочки 
от графит, върху коитo се пише с калем /каменна 
пръчица/. Написаното се изтрива със сюнгер 
/гъба/. Разчертани са на 
тесни и широки редове 

от едната страна – за обучението 
по писане, и на квадратчета – за 
аритметиката – от другата. Таблите се 
използват продължително време в 
нашите училища. 

Изчислете върху плочката: 

Ако приемем, че Христо Данов внася първите табли 
от Виена през 1861 г., то колго години са минали 
оттогава? 

.....................................................................................................................

Празникът на Кирил и Методий е честван за първи път в 
Пловдив през 1851 г. Колко години са минали оттогава?

.....................................................................................................................

ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ЛИСТ 



КАК ДА СИ НАПРАВИМ МУЗЕЕН КЪТ В УЧИЛИЩЕ:

1. Музейният кът, който ще подготвите може да включва история на 
селището, в което живеете – това е един дълъг събирателски процес, в 
който трябва да се открият всички възможни исторически свидетелства - 
археология, етнография, история.

2. Музейният кът, който ще подготвите може да включва историята 
на вашето училище. В този случай трябва да се издирят документи за 
основаването на училището, стари учителски дневници, списъци на 
учителския състав през годините, снимки на училището през различните 
години, снимки на преподавателите, снимки от училищни тържества, 
запазени вещи - стар механичен бронзов звънец, ученически униформи, 
стар чин, стари учебници, учебни помагала и други намерени от вас неща.

3. Музейният кът, който ще подготвите може да включва историята на 
неговите ученици през годините, това могат да бъдат вашите родители, 
баби или дядовци, изявени личности в обществения и културния живот 
на селището, които са учили в това училище. Може да съберете снимки – 
групови и лични, бележници, свидетелства, тетрадки, спомени, дневник на 
класа и др.

4. Музейният кът, който ще подготвите, може да включва историята на един 
избран от вас учебен предмет в училище – например “история” – как се е 
преподавал през годините, от кои преподаватели, в какъв кабинет, с какви 
учебни карти и помагала.

5. Предложете ваш вариант.

Събирателска работа - това е най-интересната част от работата, защото 
в нея има духа на откривателството. Правите списък на хората, които 
трябва да посетите – бивши учители и ученици от вашето училище. 
Разговаряте с тях и ги убеждавате да ви предоставят предмети, снимки, 
документи, които да използвате. Може да групирате материалите на: вещи, 
снимки, документи, карти, картини и др. Подготвяте големи пликове и 
картонени кутии, за да ги съхранявате, докато приключи издирването. 
Опитвате се да намерите отговори на следните въпроси и ги записвате 
в специална тетрадка: Кой е създал тази вещ, снимка, документ? Какво е 
неговото предназначение? В какъв исторически момент е създаден? Каква 
информация съдържа? Обективен ли е този източник? Какви емоции и 
чувства разкрива? По възможност идентифицирате лица от груповите 
снимки.

Изготвяне на тематичен план – в него се описват отделните подтеми 
и всички налични предмети, които сте събрали. Тук се подготвят и 
текстовете, които ще съпровождат всички събрани от вас материали. 
Задължително е да има един обобщаващ текст и кратки анотации за всеки 
предмет.



МУЗЕЙ БЕЗ БИЛЕТ:

Посетете секцията 
„Виртуален музей” на 

http://historymuseumplovdiv.org

Ще ни намерите на:

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ 
"СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1885 Г" 

пл. "Съединение" № 1
4000 Пловдив

 телефон: 032/629409

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ 
“БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”
ул. “Цанко Лавренов” № 1

4000 Пловдив
 телефон: 032/623378; 

МУЗЕЕН ЦЕНТЪР 
ЗА СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ

ул. Ангел Букорещлиев № 14
4000 Пловдив

 телефон: 032/628886; 

КЪЩА МУЗЕЙ
“ХРИСТО Г. ДАНОВ”

ул. “Митрополит Паисий” № 2
4000 Пловдив

 телефон: 032/629405

www.historymuseumplovdiv.org


