
Исторически музей-

гр. Батак

Изработила: Михаела Тинова



 Историческият музей в Батак е основан на 17 май 1956 г.

 Музеят е научен културен институт, осъществяващ

държавната политика по опазването на историческите и 

културни ценности и развитието на музейното дело в 

Община Батак. Чрез него се координират всички

дейности в общината по издирването, изследването и 
представянето на културно-историческото наследство и 

природните ресурси за развитие на културен туризъм.

Площад ,,Освобождение”



История на града

 Историята на града е 

дълбоко свързана с 

борбата за освобождение 

и Априлското въстание. 

Той е един от най-

сериозно пострадалите

по време на 

освободителните

процеси. Трагичните
събития, сполетели този

град, познати още като

Баташкото клане, 

достигат до целия свят и 

дават причина на Русия да 

започне война с 

Османската империя.

Батак през XIX век

Батак днес



Експозиция

Експозицията е представена
на площ от 900кв.м. 
Представени са снимков и 
документален материал.

Историческият музей в Батак
обхваща централната сграда на 
музея, църквата костница “Св. 
Неделя”, Шаровата къща и 
Балиновата къща.



 Голяма част от оцелелите след пожарите предмети

са изложени пред посетителите. Освен това са

показани много документи и снимки, свързани по един 

или друг начин с Априлското въстание. Сред тях е и 

паметната стена с имената на хилядите загинали по 

време на трагичните случки. 

Паметната стена Сабя с ножница на

Ангел Керелов



Черешово топче

Джобен часовник

ДървеникСтаен часовник



Криптата в музея

 В приземния етаж на 

музея е изградена

крипта – паметно място

на загиналите жители 

на Батак в 

антифашистката

съпротива 1941 – 1944 г.



Църква костница

“Св. Неделя” 

 Символът на Батак е 
църквата костница “Св. 

Неделя”. Населението

там наброявало около 

6000 души, а по време на 

Априлското въстание над 

2000 души търсят

спасение в малката

постройка. Там те 

прекарват 3 дни и нощи, 

през които са били 

подложени на постоянен 

тормоз от обградилите ги

турски заптиета.

Кости на загиналите в 

църквата

Външен изглед на църквата



 Най-голяма от всичко била жаждата, защото там е 

нямало никакъв източник на вода. Много хора вече 
били загинали по ред причини и недостигът на 

течности също започвала да взима жертви. 

Принудени от обстоятелствата хората започнали да 

копаят с нокти твърдата земя, за да направят 

кладенец от който да утолят жаждата. Огромната

дупка стои и до днес, за да напомня за невероятните

страдания, които са преживени.

Прокопаната дупка
Вътрешен изглед на църквата



Балинова къща

 Тя е образец на типичната

баташка архитектура с 

разликата, че вместо бели, 

стените й са декорирани. В 

нея е поместена

етнографска сбирка, чиято
цел е да запознае

посетителите с традициите в 

региона. Изложени са много 

материали, показващи бита, 

културата и поминъка на 

населението. В сградата на 

къщата е пресъздаден
вътрешният облик на 

средностатистическа къща

от региона.

Външен изглед на къщата



 В дворното

пространство интерес 
представлява

колекцията, свързана с 

основния поминък на 

Батак – дърводобива и 

дървообработването. Тук 

може да се види и 

единствената запазена в 

града външна пещ.

Външната пещ
Гостна

Битова стая



Шарова къща

 В Шаровата къща е 

разположена музейната

галерия „Борис Шаров“. Тя е 

архитектурна и 

историческа културна

ценност от епохата на 

Възраждането. 

 Музейната галерия е 
утвърдено културно

средище, в което се 

срещат минало и настояще

във временни експозиции, 

организирани от ИМ-Батак.

Борис Шаров- майстор на портрета, 

неговото име е неизменна част от 

историята на Батак



 На първият етаж е разположена постоянната

галерия “Борис Шаров”. Освен тази изложба в 
къщата се организират много временни изложби.

Външен изглед на къщата

Натюрморт на 

Шаров



Научна дейност и 
туризъм

 Историческият музей 

в Батак издава сборник 

„Историческото

богатство на община 

Батак“ – известия на 

ИМ-Батак.

 Историческият музей 

е част от 100-те 

национални

туристически обекта
на Българския

туристически съюз. 

Намира се под № 38.


