
I.1. Исторически музей (гр. Добрич, Община Добрич)

         I.1.  Muzeul de Istorie (Dobrich, municipiul Dobrich)

I.1.  Historical museum ( Dobrich Town, Dobrich municipality)

Описание на туристическия обект: BG

Descrierea obiectivului turistic: RO

Description of the tourist site: EN

Регионален исторически Музей – Добрич е основан през 1953 г. Неговото създаване се свързва с имената на ст. н. с. д-р Любка Бобчева, Димо
Драгнев и Маргарита Дакова. През 1960 г. в сградата на бившето казино се открива първата експозиция на музея. През следващите години се
изгражда  класическата  музейна  структура  и  върху  територията  на  новосъздадения  окръг  започва  системна  събирателска  и  изследователска
дейност. Днес във фондовете на музея се съхраняват над 180 000 експоната, сред които са: една от най-богатите в страната и на Балканите
праисторически колекции от находки от археологическия комплекс край Дуранкулак (5300 – 4000 г. пр. Хр.); колекцията „Керамика“ от най-



големия старобългарски керамичен производствен център край с.  Топола;  колекцията  „Накити“  от  богатия  къснономадски некропол край с.
Одърци;  една  от  най-големите  в  България  колекции  от  средновековно  оръжие;  колекцията  „Възрожденски  икони  от  Добруджа“  с  най-
многочислените в България образци на икони „Св.св. Кирил и Методий“; колекцията „Добруджанският въпрос“ – единствена в страната; най-
богатите в България фондове „Йордан Йовков“, „Анастас Петров“, „Петър Дачев“ и други.

RO

Muzeul istoric regional - Dobrich a fost fondat în 1953. Fondurile muzeului păstrează peste 180 000 de exponate, inclusiv: una dintre cele mai bogate
colecții preistorice din țară și din Balcani de descoperiri din complexul arheologic de lângă Durankulak (5300 - 4000 î.Hr.) ; colecția „Ceramică” din cel
mai mare centru vechi de producție de ceramică bulgară din apropierea satului Topola; colecția „Bijuterii” de la bogata necropolă nomadă târzie din
apropierea satului Odartsi; una dintre cele mai mari colecții de arme medievale din Bulgaria; colecția „Icoane din Dobrogea din perioada Învierea” cu cele
mai numeroase din Bulgaria mostre de icoane „Sfântul Chiril și Metodie”; colecția „Întrebarea Dobrudzha” - singura din țară; cele mai bogate fonduri din
Bulgaria „Yordan Yovkov”, „Anastas Petrov”, „Petar Dachev” și altele.

EN

Regional Historical Museum - Dobrich was founded in 1953. Its creation is associated with the names of Assoc. Prof. Dr. Lyubka Bobcheva, Dimo Dragnev
and Margarita Dakova. In 1960, the first exposition of the museum was opened in the building of the former casino. In the following years the classical
museum structure was built and on the territory of the newly created district a systematic collecting and research activity began. Today, the museum has
over 180,000 exhibits, including: one of the richest in the country and in the Balkans prehistoric collections of finds from the archaeological complex near
Durankulak (5300 - 4000 BC); the collection "Ceramics" from the largest old Bulgarian ceramic production center near the village of Topola; the "Jewelry"
collection from the rich late nomadic necropolis near the village of Odartsi; one of the largest collections of medieval weapons in Bulgaria; the collection
"Renaissance Icons from Dobrudja" with the most numerous in Bulgaria samples of icons "St.St. Cyril and Methodius"; the Dobrudzha Question collection -
the only one in the country; the richest funds in Bulgaria about Yordan Yovkov, Anastas Petrov, Petar Dachev and others.



Полезна информация за туриста:    Informații utile pentru turist:     Useful tourist information:

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Константин Стоилов“ № 18.

Време за посещения: целогодишно.

Работно време: лятно: 09:00 – 17:00 ч. (без почивни дни); зимно: 09:00 – 17:00 ч. (почивни дни – събота и неделя).

RO

Locație: Dobrich, Str. Konstantin Stoilov nr. 18

Timp de vizitare: tot timpul anului.

Program de lucru: vara: 09:00 - 17:00 (exclusiv weekend-uri); iarna: 09:00 - 17:00 (weekend-sâmbătă și duminică).



EN

Location: Dobrich, 18 Konstantin Stoilov Str.

Visiting time: all year round.

Working hours: summer: 09:00 - 17:00 (excluding weekends); winter: 09:00 - 17:00 (weekends - Saturday and Sunday).

Представяне на туристическия обект:                      Prezentarea obiectivului turistic:                       Tourist site presentation:

Описание на достъпността: Accesibilitate: Accessibility:

Текущо
състояние:

Condiția
curentă:

Current status:

Допълнителни удобства:    Facilități suplimentare:   Additional amenities:

Паркинг

Parcare

Parking

Информационен център

Centru de informatii

Infocenter

Наличие  на
екскурзовод

Ghid

Guide

Наличие  на
WC

WC

WC

 Налице  са  асфалтиран  път  и  пешеходни
пространства, тротоар;

 Много добра съпътстваща инфраструктура;

 Необходимост  от  реновиране  на
довеждащата инфраструктура.

RO

 Exista  drum  asfaltat  si  zone  pietonale,
trotuar;

 Infrastructură de sprijin foarte bună;

 Necesitatea  renovării  infrastructurii  de
aprovizionare.

ЕN

 There  is  an  asphalt  road  and  pedestrian
areas, sidewalk;

Много добро.

Foarte bun.

Very good.

Има.

Există

Yes

Исторически музей (Добрич) –
тел.: +359 058/ 603 256

Muzeul de Istorie (Dobrich)

 +359 058/ 603 256

Museum of History (Dobrich)

 +359 058/ 603 256

Има.

Există

Yes

Има.

Există

Yes

   



 Very good supporting infrastructure;

 Need to renovate the supply infrastructure.

Необходимо време за посещение:                 Timp necesar pentru a vizita:                Time required to visit:

40 – 60 минути.                                                40 - 60 de minute.                              40 - 60 minutes.

Разстояние:            Distanţă:                   Distance:

0 км.                      0 km                           0 km
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