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КЪЩА-МУЗЕЙ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ” ВЪВ ФАКТИ...

Родната къща-музей на поета Пейо Крачолов Яворов в Чирпан е открита за посещения на 31 октомври 1954 г. От тогава къщата-музей приема целогодишно посетители
от страната и чужбина.
Битовата експозиция се състои от три помещения: кухня, гостна и т. нар. “Пейова
стая”, в които са подредени лични и семейни вещи. През 1973 г. до къщата е построена експозиционна зала. Експозицията
проследява основните моменти от жизнения и творчески път на Яворов. Колекциите
включват лични вещи, семейни вещи, лична библиотека, издания на Яворов, портрети и илюстрации. Богатият архив и специализираната библиотека са другото лице на
къща-музей “П. К. Яворов”.

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО „ЕКСКУРЗОВОДСКО
ОБСЛУЖВАНЕ” ПО ПРОЕКТ „МУЗЕЕН АНСАМБЪЛ
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”
На 4 декември 2012г. започна обучение на екипа на къща-музей „Пейо К. Яворов” по специалността „Екскурзоводско обслужване”. Обучението се провежда по проект „Музеен ансамбъл
„Пейо Крачолов Яворов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Управителят на Центъра за професионално обучение към ЕТ „Алфа
– Христо Стефанов” - гр. Стара Загора Христо Стефанов приветства курсистите, разясни им същността и методиката на обучението, раздаде им необходимите учебни пособия и им пожела успех
в подготовката.
Предвидени са 960 учебни часа, от които 318 часа теория и 642 часа практика. В рамките на 8
месеца обучаваните лица ще изучават „Технология на екскурзоводското обслужване”, „Предприемачество и мениджмънт”, компютърно обучение – „Управленски информационни системи в туризма” и английски език – „Терминология на екскурзоводската дейност”. Обучението се осъществява от Център за професионално обучение към ЕТ „Алфа – Христо Стефанов” – гр. Стара Загора.
След държавен изпит по теория и практика по специалността, обучаваните ще придобият трета
квалификационна степен по специалността „Ексурзоводско обслужване“.
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ПЛЕНЕР В МУЗЕЯ НА ЯВОРОВ
На 9 декември 2012 г. група ученици от СОУ ”Св. Патриарх Евтимий” - гр. Пловдив, които участват в клуб „Пленер” към същото училище с ръководител художничката Елица Гигова, посетиха
къща-музей ”Пейо Крачолов Яворов” в град Чирпан. Чрез непосредствени впечатления от родния
дом на Пейо Яворов учениците се докоснаха до личния свят на големия поет. Децата работят по
специален проект „Да съхраним и претворим духовното богатство на България”. В книгата за гости на музея преподавателката им Елица Гигова написа: ”Добре запазената къща, красивият двор,
отличното поддържане на музея и най-вече сърцатото посрещане от страна на директора Тодор
Иванов, съпроводено с вдъхновена беседа за живота и творчеството на Яворов, ни помогнаха да
създадем рисунки с много обич и преклонение”. Младите художници благодариха за възможността да творят на това чудесно място,където преди 135 години се е родил геният на българското
поетическо слово Пейо Крачолов Яворов.

„20 ГОДИНИ БЕЗ МОРЯКА”
На 11 декември 2012 година чирпанлии отдадоха за поредна година своята почит към дългогодишния Яворов гид – поетът Димитър Данаилов, почетен гражданин на Чирпан. Срещата бе организирана от Община Чирпан и къща-музей „П. К. Яворов”. Проявата започна с поднасяне на цветя пред паметника на поета в градския парк и продължи в експозиционната зала на къща-музей
„П. К. Яворов”, където Моряка свещенодействаше през последните тридесет години от живота си.
Вечерта бе открита от главния уредник на музея Тодор Иванов и продължи със слово за Димитър
Данаилов „Познавах аз един добър човек” на поетесата Виолета Христова. Тя определи Димитър Данаилов като „един от най-забележителните човеци, които нашият град е раждал. Поетът,
който остави траен белег в ума на всички ни... Който с дълбокия си глас ни хвана в примката на
един мистичен поетичен мираж... И ни накара да го следваме вечедвадесетгодини из лирическите пустини...” Поетесата разкри първите си детски впечатления от Данаилов, незабравимите срещи с него, подкрепата му, която й е дала криле за творческо развитие. Виолета завърши своето
слово със стихотворението на Данаилов „Познавах аз един добър човек”, което е събирателно за
представата й за поета и напомня,че „забравата е работа на ума, равна с помненето”. Накрая тя
благодари на незабравимия Димитър Данаилов за присъствието му в нейния живот. Вечерта завърши с поетична композиция със заглавие „Интервю с Димитър Данаилов” на учениците от СИП
по художествено слово при СОУ „П. К. Яворов” с ръководител Димитринка Желязкова.
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„НАЦИОНАЛНИЯТ ИДЕАЛ - ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ”
По повод 100 годишнината от Балканската война на 19 ноември 2012 г. в къща-музей „Пейо Крачолов Яворов” се проведе организираната от ВМРО - Чирпан и къща музей „Пейо Яворов” среща
с проф. Пламен Павлов, който води всеки петък от 21:30 ч. предаването „Час за България” по
телевизия „СКАТ”. Пред публиката, предимно ученици от двете гимназии в града, видният историк
представи чрез емоционално слово актуалните измерения на Българския идеал през годините.
Акцентът бе 100 години от Балканската война, героизмът на войниците ни и неадекватното поведение на някои политици и генерали. Заради лични конфликти между генералите и слабата воля
на правителството страната ни тогава не извлича желаните ползи.
Според професора нито едно правителство през последните 20 години не успя да защити подобаващо коренното българско население извън пределите на страната. „Неслучайно, заяви той, в
учебниците ни по география в началото на миналия век пише, че България граничи със свои още
неосвободени територии”. Нито едно правителство след 1989 г. нямало реален и последователен
поглед върху българските общности извън страната, а там живеят 4 млн. българи, най-много от
тях - 1,4 млн. в Македония. За тази „романтична част” от историята ни проф. Павлов също отдели
време в словото си, като подчерта и чирпанското участие в освобождението на Македония - Костадин Нунков, Пейо Яворов и останалите революционери. Тодор Иванов, гл. уредник на музея, пък
напомни, че първото Яворово стихотворение - „Напред”, е за Македония, станала кауза в живота
на приятеля му Нунков.
„Невероятният национален дух по време на Балканската война днес ни се струва фантастика,
особено за вас, младите, каза историкът, затова българският войник извърши чудеса от храброст.
Поводът за тази среща е не само да си припомним какво са правили нашите деди за обединение
на раздробеното отечество, а и какво ние като техни наследници ще направим в тази посока”. Павлов даде примери за изопачаване на историята от сърби, румънци, гърци и особено македонци.
„Трябва да бъдем по-остри към подобни прояви, а не както винаги - да проявяваме толерантност.”
Емоционалното му слово приповдигна духа на публиката, която - най-вече чрез младите си слушатели, зададе актуални въпроси, на които професорът отговори изчерпателно.
В края на срещата професор Пламен Павлов покани Тодор Иванов да гостува в предаването му през
януари, за да говорят за ролята на Яворов и Чирпан в национално освободителното ни движение.

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В ЧИРПАН
И тази година на 1 ноември - Деня на народните будители - Чирпан почете личностите, допринесли за изграждане на духовната и културна самобитност на града.
С венци и цветя своето преклонение пред видните дейци на словото, културата и националния
идеал изразиха Кметът на Община Чирпан г-жа Кичка Петкова, зам.-кметът г-жа Анита Кондарева, представители на културните институции в града: Къща- музей „Пейо Крачолов Яворов”,
Исторически музей - Чирпан, Народно читалище „П. К. Яворов”, Общински комитет „Васил Левски”, общинските училища. Цветя бяха поднесени пред паметниците на поетите Пейо Яворов и
Димитър Данаилов, възрожденците Георги Данчов - Зографина и Васил Левски, както и пред
паметната плоча на видната скулпторка с чирпански произход Мара Георгиева.
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ЧЕСТВАНЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКАТА
ВОЙНА. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЯВОРОВ И МАКЕДОНИЯ
На 26 октомври 2012 година в експозиционната зала на къща-музей „Пейо Крачолов Яворов”
бе отбелязана 100-годишнината от Балканската война. Говорейки за Балканската война и за
патриотичния подем, обхванал българите, Тодор Иванов припомни един малко известен факт от
живота на семейство Крачолови. Малкият брат на поета - Атанас Крачолов избягва от дома си
и тръгва пеша към София, за да отиде с Яворов като доброволец за Македония. Стига обаче до
гара Белозем, откъдето е върнат в родния си град. Близките му се опасявали, че отново ще избяга и затова го пазели зорко. С този спомен Тодор Иванов откри вечерта. Идеализмът на времето
вълнуващо пресъздадоха участниците в композицията „Сън сънувах” Анелия Кроснева и Милен
Генов от Тийм Тийн Театър при СОУ „П.К.Яворов” с ръководител Валя Петкова, които трогнаха
публиката с артистичното си изпълнение. С новите си изследвания за Яворов и Македония се
представи пред чирпанската публика ст. н. с. д-р Милкана Бошнакова. На този ден Яворов заедно с воеводите Йонко Вапцаров, Михаил Чаков и Христо Чернопеев и 23-ма четници тръгват към
Кавала и на следващия ден влизат в града, като се представят за парламентьори на българската
армия. Така успяват да освободят града без нито един изстрел. Програмата завърши с документалния филм „Дело право и свято” на режисьорката Уляна Матева, която присъства в залата.
Тя сподели творческите си провокации за създаването на този филм и посъветва младите хора
винаги да имат идеали, които да следват.

ПОЕТИЧНА СРЕЩА С ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА
На 18 октомври 2012 година къща-музей „П. К. Яворов” бе домакин на поетична среща с Юлия
Вапцарова, която е позната на чирпанлии с дългогодишната си работа в НЧ „Пейо Яворов” като
библиотекар и водещ на телевизионно предаване по местната кабелна телевизия. Къща-музей
„Пейо Крачолов Яворов” заедно с местното читалище бяха организатори на културното събитие.
Уредникът на музея Делиана Начева представи авторката и новата й стихосбирка „Развенчаване
на щурчето”.
Юлия Вапцарова е родена в Хисар,сега живее в София. Завършила е Библиотечния институт в
София. Авторка е на четири стихосбирки - “Убежище на сянката”, “Остров от време”, “Вглъбена
светлина” и “Развенчаване на щуреца”. Нейни творби са поместени в антологията “Огледало Нова българска литература”, издание на Съюза на свободните писатели и в антологията “Поезия
- Бяла 2003″. През 2002 г. е удостоена с наградата за поезия на Съюза на свободните писатели
за книгата й “Вглъбена светлина”.
„Авторката пише одухотворена поезия, която се движи в една ясна и безпределна посока като
началото и края на човека и света”, поясни Начева. „С четирите си стихосбирки тя заема достойно място в българската поезия и ние като чирпанлии се гордеем, че дълги години тя е била част
от нас, от града ни - градът на Яворов и Данаилов.Чирпан вероятно е провокирал поетическите
пориви на Юлия, за да продължи тя своя път, търсейки нови, непознати посоки в своето творчество”, завърши представянето й Начева и прочете стихотворението „Чирпан”:
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Всъщност, нищо особено.
Най-обикновено място.
И Раят вероятно
няма нищо общо с него.
Но някой там ми каза:
„Здравей, аз съм този,
който те видя в мечтите си!“
И останах.
Вечерта продължи с поетично четене от Юлия Вапцарова и Теофана Митрова. Педагожките Нанка Врачева и Любка Стефанова поздравиха Вапцарова с емоционални слова на възхищение от
поетичните й постижения и отправиха благопожелания за здраве и бъдещи успехи.
Юлия Вапцарова сподели вълнуващи моменти от своя път към творчеството, изпълнен с много
вълнения от докосването до поетичната магия. Всички желаещи да притежават книгата й „Развенчаване на щурчето” получиха и автограф с усмивка. Почитателите на поетесата й се отблагодариха с цветя. Юлия Вапцарова получи и специален поздрав от кмета на Чирпан инж. Кичка
Петкова, който й бе поднесен от зам.кмета г-жа Анита Кондарева.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В КЪЩА-МУЗЕЙ „ПЕЙО ЯВОРОВ”
За поредна година Начално училище „Св. Климент Охридски” избра залата на къща-музей „П. К.
Яворов” за провеждането на своя патронен празник.
И отново най-старото школо в града отбеляза празника си с издаването на поредното „Касабово
календарче” – с полезно и поучително съдържание за съхранение на родовата памет, за почит и
поклон пред чирпанските възрожденци. В третото му издание учениците припомнят на чирпанлии за делото и живота на Сребрю Стойновски – учителят, верният приятел на Левски и Георги
Данчов-Зографина, един от основателите на Тайният революционен комитет в Чирпан.
Ученици и учители представиха пред многобройните си гости поетична вечер, посветена на Чирпан. В цялостен етюд от стихове, снимков материал и музика, учениците от НУ „Св. Климент
Охридски”, заедно с Добринка Димова и Кольо Петров, илюстрираха поезия, посветена на родния град. Рецитираха стихотворения на Димитър Данаилов, Павел Матев, Трифон Митев, Таньо
Клисуров, Пейчо Козарев, Стойчо Стойчев, Ангел Кроснев и Юлия Вапцарова. Малките ученици ще продължават да търсят поетични откровения за родния край, за да бъдат издадени в
стихосбирка, посветена на Чирпан. Особено трогателна бе срещата на децата с поетите Таньо
Клисуров, Ангел Кроснев и Трифон Митев. Майсторите на словото отправиха своите пожелания
към просветното огнище и благодариха на децата за непринуденото и искрено представяне на
творбите им.
Училището получи много цветя и поздравителни адреси. Господин Трифон Митев зарадва малките първокласници с книжка за всеки ученик, а кметът – г-жа Кичка Петкова, подари на училището комплект камери за предстоящите видеоконференции, които училището ще реализира по
европейския проект „История на книгата”, секторна програма „Коменски”.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ЯВОРОВИ ЯНУАРСКИ ДНИ

От 13 до 15 януари се чества празникът Яворови януарски дни в Чирпан. Първото честване се
провежда през 1968 г. От тогава до сега по традиция видни писатели и други общественици
посещават родното място на поета, като палят огън в негова част. На празника ежегодно идват
не само жителите на гр. Чирпан, но и хора от цялата страна, които се прекланят пред неговата
личност и творчество.
Яворовият огън на поезията ще бъде запален за 45ти път на 13 януари 2013 г. в 17 часа пред
паметника на поета в центъра на родния му град Чирпан.
В програмата на празника са включени още тържествена церемония и връчване на Националната
литературна награда „Яворов“, която се присъжда през пет години за цялостно творчество. До
момента има три номинации - за поетите Борис Христов, Петко Братинов и Калин Донков. Наградата „Яворов“ се присъжда от 1973 г.
На 14 януари 2013 г. се предвижда да се проведе юбилейна научна
конференция по повод 135-тата годишнина от рождението на поета
Яворов. Домакин на дискусията ще бъде къща-музей „Пейо К. Яворов“.
Предвижда се още откриване на експозиция в изложбена зала „Георги Данчов - Зографина“ на живописеца Владимир Кондарев с платна
по творби на Яворов, Павел Матев и Димитър Данаилов.
В рамките на празника от Театрална работилница Сфумато ще представят постановка, посветена на поета.
По време на “Яворовите Януарски дни“ ще се открие и изложба на
Василя Стоилова – правнучка на Яворов, която загина трагично през
2012 г. Нейната майка-Явора Стоилова ще представи и своята книга
„Загадката Василия”.

ПРОЕКТИ

През 2011 г. Община Чирпан спечели проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 20072013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Стойността на проекта е 1 370 040.69 лв. и ще приключи през 2013 г.
По проекта се предвиждат дейности, насочени към развитие и съвременно експониране на къщамузей „П. К. Яворов”. Планирани са и ремонти - реставрация на къщата-музей, изграждане на
малък културно-информационен център и камерна, амфитеатрална сцена на открито. Музеят ще
се оборудва и със система за симултанен превод и многоезикови беседи, с парково и художествено осветление, с платформа за хора с увреждания, както и с озвучително оборудване.
Предвидено е създаване на уебсайт на атракцията, пригоден за хора със зрителни увреждания,
издаване на промоционални печатни материали за популяризиране на туристическа атракция
„Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, професионално обучение по специалностите „Екскурзовод” и „Пътувания, туризъм и свободно време”.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА КЪЩА-МУЗЕЙ „П. К. ЯВОРОВ” ЗА 2013 г.

Януари - Яворови януарски дни
13-15 януари, от 1968 г. в Чирпан се провеждат ежегодни Яворови януарски дни. Откриването
им е на рождения ден на поета - 13 януари. Културното мероприятие е съпроводено с литературни четения, изложби, кръгли маси и др. В музея се организират и множество премиери на книги,
конкурси и концерти. Редица видни писатели и други общественици посещават родното място на
поета като палят огън в негова част. Събитието се посещава както от голяма част от жителите
на гр. Чирпан, така и от хора от близките градове и от цялата страна, които се прекланят пред
неговата личност и творчество.
Февруари - Имен ден на Пейо Яворов
10 февруари – Св. Харалампий, в музея се организират различни мероприятия, с които се чества
именният ден на поета. Част от тези мероприятия са организиране на изложби и провеждане на
сбирки на художници, рисуване в двора на къщата.
Май - Майски дни на културата и празници на фондация „Яворов“
На 31 май 1992 г. е основана фондация „Пейо Яворов”. От тогава с нейна подкрепа се честват
т.нар. Майски дни на културата, в рамките на които се организират различни културни мероприятия с посетители от цялата страна.
Юни - Традиционен рецитал - конкурс на Яворова поезия
През месец юли в къща-музей „Пейо Крачолов Яворов” се провежда Лятна музикална среща
– празникът събира родни музиканти, като музикалната тематика е посветена на Яворов и на
неговото творчество.
Септември - 6 септември – празник на град Чирпан
На 6 септември къщата-музей организира базари на книги на различни издателски къщи.
Октомври - Годишнина от смъртта на Яворов
Около 29 октомври, датата на смъртта на Яворов - се провеждат различни музикални и литературни мероприятия.
Декември - Празници на поезията
В началото на месец декември се канят гости от цялата страна с цел популяризиране на творчеството на Яворов и се насърчава поезията сред младите.
Коледни вечери - коледни програми с деца от цялата страна.

Този документ е създаден в рамките на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Чирпан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Контакти:
Къща-музей “Пейо Яворов” Чирпан
гр.Чирпан 6200, ул.”Крачолови” 26
тел. 0416/94019
e-mail: javorovch@abv.bg
Работно време:
понеделник - петък: 08:00 до 17:00 часа
събота и неделя: 09:00 до 16:00 часа

