
Проект: Възстановяване и опазване сградата на първото класно училище в България 

„Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно-образователен център за 

младежи и туристи 

 

Бенефициент: Община Копривщица 

 

Партньори: обществен център „Хаджи Ненчо Палавеев”; Туристическа асоциация на 

Копривщица 

 

Резултат: Направени ремонт и 

възстановителни работи в сграда 

на първото класно училище в 

България от 1837 г., която е 

паметник на културата от местно 

значение. Основния ремонт 

включи смяна на електрическата 

инсталация, поставяне на нова 

дограма и изолация; построяване 

на отоплителна система за 

нуждите на сградата; основен 

ремонт на съществуващите 

тоалетни и приземен етаж. 

Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение чрез платформа и създаване на 

специално санитарно помещение. 

Обектът е оборудван и обзаведен 

изцяло. Доставени са художествени 

предмети и машини за 

традиционния възрожденски 

период. Създадена е постоянна 

училищна историческа изложба. 

Пресъздадени са „Школото на 

хаджи Геро Мушек” , уроци по 

взаимоучителната метода и класна 

стая от откриване на училището. 

Направена е презентация за 

изложбата, която е поместена на 

сайта. Сложено е началото на 

създаване на постоянна 

художествена изложба. Създадена 

е  постоянна изложба посветена на образованието в Копривщица. Създадена е 

постоянна художествена изложба от старопечатни книги. Организирани са обществени 

културни събития: лекции, фолклорни събития, пресъздадени исторически събития, 

семинари, традиционни обичаи и др. Създаден е жив музей. Закупени са материали за 

работа по занаяти. Откриване на обучението бе на 9 март 2011 г.  Удостоверенията за 

завършен курс са връчени официално на 9 април на своеобразен бал. Организирани 

бяха следните обучения за аниматори за традиционни занаяти:кройка и шев на носии, 

тъкане на хоризонтален стан, изработване на плъсти, приложно майсторство, 

дърворезба и интерпретация на жив музей. Наети са 7 обучители. В обучението 

участваха и завършиха с получаване на удостоверение 36 заявили участници от общо 

 

 



39, от тях на работоспособна възраст 33. С всички тях са сключени 43 граждански 

договори. 

В рамките на обучението са ушити традиционни дрехи: 10 градски костюма – пола с 

контош, 11 въстанически костюма – куртка и панталон и капак, изработени са 25 

юношески носии – дамски 16 сукмана с ръкав и пазва и  9 мъжки елек и 9 потури, 15 

детски носии. Изработени са кукли, терлици, тъкани, украшения и др.сувенири –над  

200 броя. Правят се демонстрации на занаяти всеки ден пред младежи и туристи. В 

живия музей в обучението се включиха ученици от първи до осми клас общо 57деца и 

младежи, както и над 295 туристи. 

През периода се проведоха следните събития:На 25 февруари 2011 г.– Откриване 

на реновираната сграда на първото класно училище. На 3 март 2011 г. – 

възпроизвеждане „Влизане на руските войски в Копривщица” от Дружество Традиция 

за празника на Копривщица.На 4 и 5 март,16 и 24 април 2011 г. – фолклорни празници 

„Мегданско хоро”. На 6 март 2011 г. –Обичай „Сирни заговезни”в жив музей.На 19 и 

26  март 2011 г.– седянки в жив музей. Мероприятията бяха рекламирани с афиши, на 

сайта и с покани.  

За популяризиране  на проекта са направени табла, oтпечатани са плакати, 

афиши, брошури, флаери, изработена е и действа интернет-страница «Жив музей». 


