
115 ГОДИНИ 

МУЗЕЙНО ДЕЛО 

В СТАРА ЗАГОРА



През 1907 г. при прокопаване 
на водопровод в центъра на 
града са открити антични и 
средновековни бронзови 

предмети. Находката е повод 
местната общественост да 

поеме инициативата за 
създаване на археологическо 

дружество. 



То е основано на 28 май 1907 г. Сред 
учредителите му са учителите Атанас 

Т. Илиев, Атанас Кожухаров, 
Александър Козаров, митрополит 

Методий, архимандрит Йосиф, 
кметът Пенчо х.Славов, майор 

Ханджиев и др. 

За председател и пръв уредник на 
музея е избран директорът на 
Девическата гимназия Атанас 

Кожухаров. 



Първите  експонати са изложени в 
специално предоставена стая в 

Мъжката гимназия.

През 1909 г. музейната сбирка е 
преместена в салона на 

общинската управа. Сбирката 
в Мъжката гимназия



Печат на 
Археологическото 

дружество

През 1912 г., непосредствено до 
театъра,  е построена специална 

сграда за градска 
библиотека и музей.



Експозицията в първата половина на ХХ век



Знамето на 
Старозагорското 

въстание



Членовете на дружеството 
посещават редица села, в които 
фотографират и описват ценни 

находки. 

Все повече граждани се 
отзовават на призивите за 
съхраняване на културното 
наследство на Стара Загора 

и предават намерените 
старини в музея. 



Дружеството организира 
археологически проучвания. 

През 1911 г. Атанас Кожухаров 
съдейства на изпратения от 

Министерството на Народното 
просвещение Гаврил Кацаров да 
започне проучвания на селищна 
могила, намираща се в центъра 

на с. Св. Кирилово.



Осъществява се ползотворно 
сътрудничество с научни 

работници от столицата като 
археолозите проф. Богдан Филов, 
проф. Гаврил Кацаров, историка 

Иван Дуйчев, фолклориста Петър 
Динеков.

Особено резултатни са 
проучванията на младия археолог, 
роден в Стара Загора, Димитър П. 

Димитров, който работи в 
областта на античната история.



Популярността на музея 
постепенно нараства. 

До 1921 г. е посетен от над 
3500 души. Разгледан е от 

наши и чуждестранни
държавници и учени – царица 

Елеонора, 

цар Борис III, Стоян Заимов, 
професорите Атанас Иширков, 

Богдан Филов, Васил
Златарски, Андрей Протич, 
Геза Фехер, Иван Дуйчев, 

певицата Христина Морфова и 
други.



В Известията на Българския
археологически институт от 

1925 г. е отбелязано: 

„от провинциалните музеи 
при археологическите

дружества по богатство и 
уредба на сбирките

Старозагорският музей стои
на предно място…” 



По време на Втората 
световна война и в годините 

след нея дейността на 
Археологическото дружество 

почти замира. 
В началото на 1950 г. 

експозицията е отворена 
отново за посетители.



През 1953 г. музеят става 
Окръжен. За негов директор е 
назначен Димитър Николов.   

На 23 септември 1955 г. е 
открита преустроената 

експозиция на отдел 
„Археология”, озаглавена  
„Старозагорски окръг до 
падането му под турско 

робство”.









Чаталка 1963-1968 г.
Разкопките започват под ръководството на 

Димитър Николов и с участието на Христо 
Буюклиев и Минчо Димитров. 

Археолозите проучват праисторическо 
селище, тракийска вила (I-IV в.) с прилежащия 

към нея могилен некропол и укрепено 
поселение с некропол от Късната античност до 

Късното средновековие  - XIV в. 



Азмашка селищна могила 1960-1963 г.

Разкопките са събитие в българската 
археология, тъй като за първи път се 
проучва цялостна селищна могила. 

Ръководител на обекта е ст. н. с. Георги 
Ил. Георгиев от Археологическия институт 
при БАН. В екипа са включени н. с. Петър 

Детев от Пловдивския археологически 
музей, Димитър Николов и Минчо 

Димитров от Старозагорския музей.



Селищна могила „Окръжна 
болница“

През 1969 г. започват 
спасителни разкопки на 

селищната могила „Окръжна 
болница” под ръководството на 
Минчо Димитров. Разкрити са 

останки от горяла къща, една от 
най-добре запазените и с най-

богат инвентар двуетажна 
жилищна постройка в Европа 
от епохата на ранния неолит  -

началото на VI хил. пр. Хр.



Праисторически медни рудници 
1970-1974 г.

При археологическите проучвания от 
българо-руски екип: Минчо Димитров, 

Димитър Николов, Ана Радунчева, 
Черных и Бжаня, са разкрити 11 

халколитни медни рудници в 
местността „Мечи кладенец”, 

северозападно от Стара Загора.  От изкопаната руда е могло 
да се получи 1000 тона 

чист метал, едно огромно 
за древността количество.



Пътна станция Карасура

През 80-те години започват разкопки на 
римската станция „Карасура” при с. 

Рупките, Чирпанско. Разкрити са площи от 
Късната античност и Ранното 

средновековие. Ръководители са проф. 
Велизар Велков и акад. Херман. 

Участие в разкопките вземат  Димитър 
Николов, Виолета Нешева, Христо 

Буюклиев, Красимир Калчев, Димитър 
Янков, д-р Михаил Вендел.



Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“

В началото на 70-те години на ХХ в. започва проучването на античния 
град Августа Траяна под ръководството на Димитър Николов и с участието 
на Христо Буюклиев. През годините на обекта работят и Димитър Янков, 

Красимир Калчев и др.



През 1978 г. централната градска част на Стара Загора е обявена 
за Археологически резерват, който е със специален статут и 

изисквания за опазването на откритите археологически останки.



Сградата, в която е настанен музеят в края на 50-те години на ХХ в., 
скоро се оказва малка, както за експозициите, така и за 

фондохранилищата.

През септември 1986 г. започва поетапно изнасяне на фондовете в 
западното крило на Строителния техникум. Постоянната 

експозиция е затворена. 



В началото на 90-те години на ХХ в. кметът 
Антон Андронов обявява конкурс за  проект 
на нова музейна сграда. Той е спечелен от  

архитектите Петър Киряков, Георги Чернев и 
Николай Вътев. 

Сградата е открита на 3 март 2009 г. 
Същата година е обявена за „Сграда на 

годината” в категория „Сгради със 
специално предназначение“.

В архитектурно и функционално отношение 
тя е уникална, като придава особен колорит 

на центъра на Стара Загора.





В постоянната експозиция 
посетителите могат да се 

запознаят с най-
атрактивните експонати, 

разкриващи историческото 
развитие на Стара Загора  от 
Ранния неолит (VІІ – VІ хил. 

пр. Хр.) до възстановяването 
на разрушения в пламъците 

на Руско-турската война 
град.





Музейни обекти

Музей „Неолитни жилища“ Античен форумен комплекс



Късноантична мозайка от 
частен римски дом

Къща-музей „Градски 
бит XIX век“ 



Архитектурен комплекс 
„Музей на религиите“

Хилендарски метох



През 2000 г. Историческият музей в Стара Загора е обявен 
за Регионален, заедно с още 11 музея от страната.

Музеят е носител на редица награди: 
През 1967 г. - орден „Кирил и Методий” – I степен;

През 1978 г.  - почетен медал „100 години от 
Освобождението на България от османско робство”;

През 1982 г.  - орден „Народна република България” – I
степен.



Орден „Кирил и Методий”
I степен



Орден „Народна република България”
I степен



Почетен медал 
„100 години от Освобождението на България от османско 

робство”


