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О Богатствата на Бургаския  

Ако за Вас Бургас е не само чудесно място за почивка и развлечения, но и град със стара история и кул-
турни забележителности, заслужаващи вниманието Ви, то Археологическият музей, намиращ се на цен-
тралната градска улица „Богориди“, безспорно е едно от местата, които не трябва да пропускате. Ще Ви 
посрещнат компетентни и мили уредници, а цените на билетите са достъпни за всеки.

Най-старият музей 
в Бургаска област, 
съхраняващ култур-
н о - и с т о ри ч е с ко т о 
наследство на едни 

от най-древните градове по нашата 
територия – Созопол (Аполония), 
Несебър (Месамбрия, Месеврия), 
Поморие (Анхиало) е създаден през 
1912 г. като частен музей на Архе-
ологическото дружество „Дебелт“. 
Тогава именно за него е отредена 
сградата на днешната Археологиче-
ска експозиция – тогавашната Деви-
ческа гимназия. 

Територията на Бургаския реги-
он е кръстопът на цивилизации още 
от края на VII–V хил. преди Христа. 
В експозицията са представени най-
ранните находки: каменни, кремъчни 
и костени сечива от новокаменната и 
каменно-медната епоха. Те са открити 
в т. нар. „селищни“ могили, над 100 на 
брой, образувани в следствие на хи-
лядолетния живот на малки селища, 
разположени в близост до водоизточ-
ник. В Бургаския залив са открити и 
потънали селища от бронзовата епо-
ха (III хил. пр. Хр.). Многобройните 
каменни котви с различна големина 
говорят за развитие на корабоплава-
нето в залива още в тази епоха. 

В богатите на медни и полиметал-
ни руди странджански ридове живе-
ят тракийските племена „скирмиани“ 

и „тини“, които създават най-старите 
металургични центрове по нашите 
земи. На тях принадлежат открити-
те в региона мегалитни гробници, т. 
нар. „долмени“. Един от най-големи-
те и добре запазени, произхождащ 
от с. Граничар, е експониран в лапи-
дария, вляво от сградата на музея. В 
експозицията е представена статуя 
на Аполон от архаичната епоха, от-
крита в древното селище Антий при 
днешната военноморска база „Атия“. 
От античното селище, наричано 
„Сладките кладенци“, намиращо се в 
днешния бургаски квартал „Победа“, 
произхождат едни от най-красивите 
червенофигурни съдове, открити по 
българските земи.

Два епиграфски паметника, от-
крити в Бургас, свидетелстват за тра-
кийския стратег Аполоний Ептай-
кент. От същото време датира и 
съкровището, открито в надгробна 
тракийска могила в Анхиало (По-
морие), където била погребана тра-
кийската жрица Лесескепра. Името 
й е изписано с гръцки букви върху 
чифт златни обеци. Интерес пред-
ставляват откритите обредни глине-
ни фигурки, както и многобройните 
мраморни релефи и статуетки на 
различни божества, сред които пър-
во място заема Тракийският конник. 

Подходящо място в експозициите 
заемат статуи, архитектурни детайли 

и др. находки от античния град Деул-
тум, намиращ се на 18 км югозападно 
от Бургас. Показани са и монети, на-
кити и керамика, открити при архео-
логическите разкопки на некропола. 

Първите редовни археологически 
изследвания на специалисти от бур-
гаското археологическо дружество 
са проведени през 1927 г. През 30-те 
и 40-те години на XX век, бъдещият 
Бургаски археологически музей се 
сдобива с най-ценните си експонати. 
Това са основно около 300 керамични 
съда, открити при драгиране на Со-
зополското пристанище от различни 
исторически периоди. Сред находки-
те следва да се споменат и римският 
надпис от село Пънчево, мраморната 
статуя от полуостров Атия – най-ран-
ният пример на кръгла скулптура от 
България, мраморното торсо на бог 
Дионис от село Оризаре, многоброй-
ните находки от праисторическата, 
тракийската, гръцката, римската, ви-
зантийската, старобългарската и ос-
манската култура по тези земи. През 
2012 г. Археологическата експозиция 
празнува своята 100-годишнина под 
шапката на Регионалния историче-
ски музей. В неговия основен фонд се 
съхраняват над 15 хиляди движими 
културни ценности. Бургаският му-
зей има една от най-пълните колек-
ции от домонетни и монетни форми 
в страната и на Балканите.  ◆
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 археологически музей
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1. Оловен печат на българския цар Петър, X в. | 2. Глинен ритон, желязна юзда и амфора, IV-III в. пр. Хр. | 3. Средновековни керамични съ-
дове, монограми и зооморфни дръжки на съдове | 4. Бронзова фигура на Венера, с. Черково | 5. Надгробни плочи на Учителя и Аглазиклея, 
Месамбрия, III в. пр. Хр. | 6. Бронзови съдове, открити в могилни гробове в Бургаския район, II-III в. | 7. Родопско-йонийска и чернофигурна 
керамика, некропол м. Харманите, VI-V в. пр. Хр. | 8. Лилиевидни керамични съдове, ранен Халколит, селищна могила Бургас


