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íà ñðåäíîâåêîâíàòà íè èñòîðèÿ
И България се сдоби с Музей на восъчните фигури по подобие на известния в цял свят Музей на Мадам 
Тюсо, който има клонове в някои от най-известните градове на света - Лондон, Амстердам, Лас Вегас, Хон-
конг и Ню Йорк. За разлика от световноизвестния си събрат, Великотърновският се нарича Мултимедиен 
посетителски център „Царевград Търнов“ и фигурите не са направени от восък, а от специален силикон, 
който се използва в киното и на външен вид много прилича на човешката кожа. 

По време на офи-
циалното откри-
ването на музея 

бе съобщено, че Мулти-
медийният посетителски 
център вече е получил 
своята първа награда - 
„Жива история за инова-
тивна туристическа атрак-
ция”, присъдена по време 
на Международната ту-
ристическа борса „Вакан-
ция и СПА Експо 2013”. 
Идеята за създаването на 
музея е на сегашния кмет 
на Велико Търново Дани-
ел Панов, който преди да 
оглави общинската адми-
нистрация, е отговарял 
за развитието на туризма 
в старопрестолния град. 
След като печели европро-
ект за финансирането на 
идеята, общината се захва-
ща с реализацията й. Така 
се стига до създаването на 
уникален за страната ни, а 
и на Балканите, музей на 
скулптурите. 

 На два етажа, вър-
ху площ от 800 кв. метра 
са разположени фигури, 
представящи в четири на-
правления живота в сред-
новековния Търновград 
от въстанието на Асеневци 
до падането на България 
под турска власт - царска-
та слава, войнската слава, 
духовността и занаятите. 
Общо в музея има 28 фи-
гури, дело на търновския 
скулптор Борис Борисов. 

Авторите са се стреми-
ли към автентичност при 
направата на костюмите, 
използвани са естествени 
материали, близки до епо-
хата, особено интересни 
са лицата – направени от 
силикон, с истински очни 
и зъбни протези. 

Експонатите пред-
ставят средновековни, 
всяващи респект и въз-
хищение владетели, без-
страшни боляри, но и 
обикновени хорица и за-
наятчии, които са вклю-
чени в серия от възста-
новки на исторически 
събития и битови сцени. 
Една от най-впечатля-
ващите сцени разкрива 
пленяването на латин-
ския император Балдуин 
Фландърски в битката 
при Одрин от българския 
цар Калоян през 1205 г. 
Фигурата на българския 
владетел е яхнала кон, а 
пред него двама войни-
ци водят пленения Бал-
дуин... Посетителите ще 
могат да се запознаят с 
цялото бойно снаряже-
ние на нашите предци 
през Средновековието. 

Туристите ще бъдат 
посрещани „лично” от фи-
гурите на цар Иван Асен ІІ 
и царица Ирина Комнина, 
удобно настанени в трон-
ната зала на царския дво-
рец, сред пищна украса и 
стенописи. ◆

Текст и снимки: Интернет
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