
 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”Този        проект  се реализира с �и�а�со�ата по�крепа �а �а�ио�ал�а про�ра�а ���или�ето �� територи�� �а ���и�ите������ �о��л ��аз�итие �а �и�а�со�ата по�крепа �а �а�ио�ал�а про�ра�а ���или�ето �� територи�� �а ���и�ите������ �о��л ��аз�итие �а�и�а�со�ата по�крепа �а �а�ио�ал�а про�ра�а ���или�ето �� територи�� �а ���и�ите������    �о��л ��аз�итие  �а        

из�ъ�клас�ата          и         из�ъ���или��та         �ей�ост������ от Ми�истерст�о �а образо�а�ието и �а�ката.   Съ�ържа�ието   �а   �асто���ото  из�а�ие
/�ест�ик/брош�ра/ отраз���а пози�и��та �а кл�б ��о�олюбие� споре� реализира�ите �ели и �ей�ости.

Модул „Развитие на извънкласната и  
извънучилищната дейност

�ра� Пазар�жик �� 4400����� б�л. „Христо Боте�� № 38
тел./�акс (034) 918 951����� �������������� ��������� soub�nkovsk�@����.bg

w�b s�t�   www.sougb�nkovsk�.�nfo

СОУ “Георги Бенковски”
гр. Пазарджик

Основна   цел на проекта е 
възпитанието на младите хора в любов 
към Родината. У�астието в секциите към У�астието в секциите къмУ�астието в секциите към 
клуб „Родолюбие” е възможност за изява и 
развиване на твор�еските способности. 





Проектът

Росица Михайлова Йовчева – координатор на проекта, 
ръководител на секция “Краезнание“ 

1 2

 
РОСИЦА МИХАЙЛОВА ЙОВЧЕВА 
КОО�ДИ�АТО� �А П�ОЕКТА 
�ол�� � екипа �� 
● Коор�и�ира работата � екипа. 
● Осъ�ест����а �ръзките с парт�ьорите по проекта. 
● Пре�ста��� екипа и проекта пре� о�е����а�ите 
и�стит��ии. 
● �ъко�о�и сек�и�� „Краез�а�ие� 
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ЧАУШЕВА
��ител по и��ор�атика и и��ор�а�ио��и 
тех�оло�ии  
�ол�� � екипа �� 
● Обработ�а и съхра����а и��ор�а�и������� пол��е�а от 
трите кл�ба. 
● Из�от��� и презе�тира край�ите про��кти�� �ил������ 
�ест�ик����� брош�ра����� ��лти�е�ий�а презе�та�и������� 
обработ�а�е �а с�и�ко� �атериал от археоло�и�ески 
обекти и �и съхра����а. 
● �ъко�о�и сек�и�� „И�тер�ет и и��о кл�б�. 
● Изпъл����а рол��та �а тех�и�еско ли�е къ� проекта. 
ЮЛИЯ ИЛИЕВА 
�а�але� ��ител  
�ол�� � екипа �� 
● Пла�ира и ор�а�изира �ей�остите за сек�и�� 
„Из�ори�. 
● Осъ�ест����а реализира�ето �а край�ите про��кти. 
● �азпре�ел�� �и�а�со�ите сре�ст�а по проекта. 
СТОИЛКА ИГНАТОВА
Археоло� къ� �е�ио�але� истори�ески ��зей  –  �ра� 
Пазар�жик 

�ол�� � екипа �� 
● �ъко�о�и поле�ата практика �а 
��е�и�ите и запоз�а�а�ето и� с 
�е��ижи�и па�ет�и�и �а к�лт�рата 
и �а�и�а �а т��х�ото археоло�и�еско 
про���а�е и съхра�е�ие.  
● Во�и лектори�� за запоз�а�а�е �а 
��е�и�ите с археоло�и��та като �а�ка. 
● Пре�ста��� �а�и�ите за из�ир�а�е 
и ко�сер�ира�е �а археоло�и�еските 
па�ет�и�и

Анализът на съвременното състояние и 
тенденциите в развитието на образованието 
показва, че има дефицит в ценностната система 
на подрастващите. Все повече млади хора стават 
жертва на улицата и на негативните явления,, 
съпътстващи нашето ежедневие.  

 Програмата на Министерството на 
образованието и науката дава възможност 

чрез извънкласни дейности, нетрадиционни начини и средства 
да се задоволят потребностите от занимания за развитието 
на интересите и заложбите на учениците в различни области. 
  Училищен клуб „Родолюбие” е осъществен по Националната програма 
„Училището – желана територия на учениците” на МОН, направление 
извънкласни дейности.

Когато започвахме работа по проекта, с моите колеги се водехме от 
идеята да изградим училищен клуб, в който да се развиват извънкласни 
дейности по интереси.

Проектирахме няколко секции, в които да участват деца от различни 
възрастови групи, имащи изявен интерес към историята, археологията,, имащи изявен интерес към историята, археологията, имащи изявен интерес към историята, археологията, 
народното творчество и информационните технологии. Стремяхме се да 
обвържем всичко с практически дейности, свързани с използването на 
най-съвременна аудиовизуална и компютърна техника.

Сформирахме три основни секции: „Извори”, „Краезнание”, „Интернет 
и инфо клуб”.  Предвидихме три целеви групи по 15 ученици, общо 45 
деца на различна  възраст (��� - �� клас�.��� - �� клас�. - �� клас�.�� клас�. клас�.

Дейностите по проекта се отнасяха към същността на секциите. Те 
са изследователска, практическа и промоционална. За да осъществим  
предвидените мероприятия, закупихме: лаптоп; дигитална камера 
и  дигитален  фотоапарат; телевизор, мултимедиен проектор и други 
материални  активи.

 Проектът  „Родолюбие” реализира  с  партньорството и съдействието 
на нашите приятели от Регионалния исторически музей (РИМ� гр. 
Пазарджик. Ръководството на музея изрази съпричастност и желание 
за съвместна дейност. Набелязахме основното, с което да се занимават 
участниците в секциите на клуб „Родолюбие”:

- Изследване и проучване на образователното дело в гр. Пазарджик 
през Възраждането;

- Реализиране на индивидуални изследователски проекти за живота 
и делото на видни дейци от пазарджишкия край.

- Проучване историята на забележителни исторически и архитектурни 
паметници – емблематични за нашия град.

- Аранжиране и експониране на изложби с направеното от сръчните 
ръце на децата от „Извори” – мартенички, народни носии, кукерски маски, 

шевици.
 - Провеждане на лектории за археологията,  археологическите 

обекти и начините на консервация и реставрация.
- Полева практика с участие на учениците в археологически  разкопки 

на селищната могила край село Юнаците съвместно с българо – гръцка 
археологическа експедиция.

- Организиране на две екскурзии с учебно научна цел до 
средновековната твърдина Цепина и тракийското светилище Перперикон.

Реализацията на проекта задоволи една  потребност от 
занимания за развитие интересите и заложбите на учениците. 
Чрез работата в различните секции децата успяха да развият 
въображението, способностите и самочувствието си.  Много 
от тях показаха неподозирани качества, откриха в себе си и 
изследователски заложби. Търсиха и намираха, дадоха всичко от 
себе си, може би откриха своята бъдеща професия и призвание.

Екипът на проекта

Проектът
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Нашите партньориНашите партньори

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Регионален исторически музей - град Пазарджик 
е един от водещите и най-стари музеи в 
България. Създаден е през 1911 г.  с решение  
на   Управителния   съвет  на  читалище 
“Виделина”. През 2000г. се преобразува   в 

Регионален исторически 
музей с територия на 
дейност област Пазарджик. По профил музеят 
е общоисторически и има следните основни 
отдели: Археология; История на България Х��-
ХІХ век; Етнография; Нова история; Най-нова 
история; Фондове и научен архив; Връзки с 
обществеността. 

Историческите експозиции са поместени 
в специално построена сграда на 
площ от 1200 кв. м. Музеят притежава 
собствена специализирана библиотека, 
реставрационно ателие и фотолаборатория, 
има уреден щанд за продажба на рекламни 
материали, сувенири и кафене.

СЕЛИЩНА МОГИЛА ЮНАЦИТЕ
Селищната могила Юнаците, наричана 

още „Плоската могила”, е разположена в 
северозападната част на Горнотракийската 
низина, на 1,5 км, югозападно от с. Юнаците, 
Пазарджишко..

Първото  и  описание   правят братя  
Шкорпил през 1898г. в книгата си „Първобитните 
люде в България”. През 1939 г.  под ръководството 
на Васил Миков от  Народния  археологически  
музей - София,  се предприемат  археологически  
разкопки.

К. Христович пише във в. “Лъча” за  предстоящите проучвания, 
като продчертава, че селищната могила е един от най-интересните  
и ценни за науката праисторически обекти в страната и в Европа. 
    В публикацията за първите разкопки В. Миков изтъква значението на 
могилата, като посочва, че находките са уникални не само за България, 
но и за цяла Югоизточна Европа.

През 2002г. започна реализацията на нов българо-гръцки 
научен проект -„ Западните части на Тракия през халколитната епоха-

селищна могила Юнаците и нейната околност”. Изпълнители на проекта 
са Археологически институт с музей при БАН, София, община Пазарджик 
- Регионален исторически музей-Пазарджик и National Hallenic Research 
Foundation /KERA-NHFR/, Гърция. Ръководител на екипа от българска 
страна е ст. н.с. д-р Явор Бояджиев, зам.ръководител Стоилка Терзийска-
Игнатова. От гръцка страна ръководител е д-р Йоанис Асланис.  В екипа 
участват Величка Мацанова, Стив Цойнер – атрополог от Университета в 
Тюбинген, Германия, археолози, докторанти и студенти от Националния 
археологически институт с музей – БАН,  СУ”Св. Кл. Охридски”, НБУ, 
ВТУ„Св.Св. Кирил и Методий”.

                Археологическите  проучвания на селищна могила Юнаците през 
сезон 2008 г. , както всяка година, бяха изключително важни по своите 
резултати. За нас, археолозите от българо-гръцкия екип, тазгодишните 
разкопки в същото време бяха и по-особени и важни, и в един друг 
аспект – на обекта присъстваха учениците от клуб „Родолюбие” към СОУ 
„Г. Бенковски” – гр. Пазарджик, с които осъществихме предвидената по 
съвместния ни проект полева практика. 
 Проявените от учениците по време на лекциите и презентациите 
знания, интерес и съпричастност към  археологическото наследство на 
нашия край, намериха своя израз и при участието им в археологическите 
разкопки и обработката на материалите. През цялото време нашите  
млади  сътрудници проявяваха изключителна инициативност, добро-
съвестност и прецизност  в  дейностите, в  които бяха   ангажирани. На 
терена, на площадката за обработка на керамика, те се показаха като 
хора с отговорност, на които може да се разчита. И ако в началото ние, 
професионалистите, подходихме с известни резерви и скептицизъм 
по отношение на тяхното практическо сътрудничество, в края на двете 
ни съвместни седмици на обекта бяхме изградили взаимно доверие, 
разчитахме на тях, а взаимоотношенията ни прераснаха в приятелство.

Стоилка Игнатова, археолог в РИМ - Пазарджик,
 зам. научен ръководител на археологическия екип

Преди лекториите Лектория в РИМ Лектория в Архива



Изследователска
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Нашата дейност

ЕдНА СРЕдНОвЕКОвНА пРИКАЗКА
     В  Родопите, на  няколко  километра  от село  Дорково, се   намира  

средновековната българска твърдина Цепина. През месец април 2008г. ние 
членовете на клуб ,,Родолюбие’’, посетихме крепостта, която е била център на 

владенията  на  
деспот Алексис 

Слав   –  сестрин 
син на цар 

Калоян. През 
Средновековието 

в крепостта  е 
кипял богат 

материален и 
духовен живот. Впечатлихме  се от  могъщите крепостни стени, цитаделата, 

щерната за вода, представихме си героизма на българите защитници по време 
на османското нашествие. Всичко тук нашепваше 

за историята  на  нашето славно минало. В 
експозицията,  подредена  в  малък музей под 

крепостта,  изпъкваха две уникални каменни 
икони от четиринадесети век. Мероприятията, 

дейностите, инициативите в клуб ,,Родолюбие’’ 
спомагат за моето духовно израстване, карат ме да 

се чувствам горда 
българка.       

ЦЕПИНА

Къ� крепостта и 

с�етили�ето Перперико�
Оста�ки от сре��о�еко��и 

�ърк�и

Вла�ишки ка�е�е� 

тро�

Пре� ср��о�еко��ата 

крепост�а к�ла �� бой�и�а 

Тракийското 

с�етили�е

Пре� ��ерите �а 

�арски�� ��оре�

Тракийски��т ��ор�о� 

ко�плек Стари��т �ра� � 

Злато�ра�

Храмът “Св. Илия 

Чудотворец” в село Дорково

Витка Богданова 
от Хб клас �� 

�ле� �а сек�и�� 
„Краез�а�ие�



Водата

пРИЯТЕЛИ 
ЗАвИНАГИ
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Практи�еска Практи�еска

 В началото на 
месец септември 
2008 година аз и 
мои съученици 
се включихме в 
археологически 
разкопки на 
с е л и щ н а т а 
могила край село 
Юнаците. Заедно с  нашите партньори от РИМ 
и съвместно с международна археологическа  
бригада от Гърция разкопавахме праисторически 
слой от ��� хил. пр. Хр. хил. пр. Хр.хил. пр. Хр. Нашето участие стана 
възможно благодарение на участието ни в клуб 
“Родолюбие”, секция “Краезнание”, ръководена“Краезнание”, ръководенаКраезнание”, ръководена”, ръководена ръководена  
от г-жа Росица Йовчева. Очаквахме с нетърпение 
да се вкючим в разкопките. Още първия ден 
ни посрещнаха радостно.  Запознахме се с 
интересни хора.

Включихме се активно в работата, едни 
разкопаваха, а други сигнираха намерените 
експонати. С нетърпение очаквахме всеки 
следващ ден да пристигнем на могилата и 
да изпълним    поставените  ни интересни   и 
отговорни  задачи. С  вълнение  слушахме  
беседите на археолога Явор Бояджиев и 
антрополога Стивън. Всеки нов намерен 
експонат: идол, глинен съд, кост  ни караше да се 
питаме, какви хора са живели по тези земи, какво 
ги е вълнувало, радвало, натъжавало. Въпреки 
топлото време и тежката работа дадохме всичко 
от себе си,  за да се справим добре. И наистина 

всички останаха доволни от нас, но по-доволни бяхме 
ние, че  се  докоснахме  до  миналото. Пред нас се разкри 
истинското лице на археологията. Докоснахме се до 
древността и това остави във всички нас незабравими 
спомени.

впечатления от 
разкопките край село Юнаците 

Мария Гинина от Хб клас - член 
на секция ,,Краезнание’’Поле�а практика

Лек�и�� �а

 ���р Йоа�ис 

Асла�ис

А�трополо�а Сти� 

Цой�ер разказ�а...�ахо�ки от �о�илата 

�аз�о�ор �а ��е�и�ите 

с ст.�.с.���р  Я�ор 

Бо���жие�



ПромоционалнаПромоционална
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Секция “Интернет и инфо 
клуб” се състои от ученици в 
различни възрастови групи от отот 
�� до ХІІ клас. Целта на нашата 
секция е да документира, 
обработва, съхранява и 
представя материалите от 
дейностите на другите две 
секции в клуб “Родолюбие”. 

Работим със съвременна 
аудиовизуална и компютърна техника, 
ръководени от г-жа Лилия Чаушева. 
По време на проекта направихме 
стотици снимки, клипове, кратки 
филми, мултимедийни презентанции,  
имаме  над  30 часа  видео  материал, 
всичко архивирахме. С дигиталния 
фотоапарат и камера участниците 
в секцията заднемаха тържества, 
семинари, състезания, училищни 
празници. Работата ни носеше интерес 
и удовлетворение, че обогатяваме 

историята на нашето училище. 
Аз смятам, че заниманията ни в клуба допринасят за 
надграждане на нашите знания и умения в областта на информационно–
к о м у н и к а ц и о н н и те 
технологии. Цветанка Боюклийска от Хб клас  - 

член на секция ,,Интернет и инфоклуб’’

Мо�е�ти от т�ор�еската 

�ей�ост �а сек�и�� �Из�ори�

Отбел��з�а�е �а 130���о�иш�и�а от   ��ско��т�рската �ой�а и Ос�обож�е�ието �а Бъл�ари��

Участието в проект „Родолюбие” бе 
за мен предизвикателство, тъй като във 
времето на съвременните технологии 
е трудно да провокираш интерес у 
подрастващите към света на нашите 
предци. С желание учениците откликнаха 
на предложението да участват в секция 
„Извори”. Съвместно определихме темите 
и избрахме дейностите. Участниците 

проявиха голям интерес към културното и историческото ни наследство. 
Набавяха информация за всички празници, включени в народния календар. 
Разбраха ролята на сурвачките, на благословиите, на подредбата на 
празничната трапеза в святата нощ. Проявиха усърдие в практическата си 
дейност. С много старание изработиха сурвачки, поздравителни картички, 
мартенички, кукерски маски. Вложиха частица от себе си в шевиците на 
българските носии. Всички работиха много активно. Желанието им за 
изява, нетърпението, с което очакваха всяка следваща сбирка, показваше, 
че сме намерили правилната посока.

Своеобразен финал на работата в секция „Извори” бе фолклорната 
вечер „Пролетни тайнства”. Малките актьори пресъздадоха красотата и 
магията на пролетните обичаи, като им придадоха забавен, модерен елемент. 
Емоцията завладя всички присъстващи и вечерта бе незабравима. 

Участието в проекта доказа, че 
независимо от възрастта децата имат 
сили и възможности да творят, да 
изследват, да откриват своите корени, 
за да намерят и пътя към себе си.

Юлия паскова  - 
ръководител на секция 

,,Извори’’



През после��ите �о�и�и образо�а�ието се �т�ър�и 
като е��а от те�ите с �ай���ол���о об�ест�е�о з�а�е�ие. В 
острата ко�к�ре�т�а сре�а �а Е�ропейски�� съюз �исоките 
�охо�и са �е�исили�и без ка�ест�е�о и ко�к�рет�оспособ�о 
образо�а�ие. Въпреки �е показателите  за  пости�а�ето �а �елта 
�а образо�а�ието са сра��и�и с тези � Е�ропейски�� съюз����� � 
�окла�а �а Еропейската ко�иси��  се от�ита����� �е ка�ест�ото �а 
образо�а�ието се �лоша�а. И�а �еобхо�и�ост от ре�ор�и����� 
които �а по�о��ат за а�аптира�ето �а образо�ател�ата систе�а 

къ� �сло�и��та �а и�о�ати��а и ��о�о ко�к�рет�а ико�о�ика.
Визи��та �а СО��Геор�и Бе�ко�ски� е с�ърза�а с пре�ръ�а�ето �� � 

ко�к�ре�т�оспособ�о ��или�е����� �ор�ира�о � ��е�и�ите ��е�и�� по осе�те 
клю�о�и ко�пете��ии����� опре�еле�и � Препоръката �а ЕС от 2006�. �аз�и�а�е �а 
съ�ре�е��и  про�или����� �асър�а�а�и пре�прие�а�ест�ото����� изобретател�остта 
и �о�аторст�ото � �ла�ите хора����� е пре�из�икателст�ото����� което прие�а 
пе�а�о�и�еската коле�и�� . Пре�ръ�а�ето �а ��или�ето � жела�а територи�� 
за ��е�и�ите �рез �спеш�о съ�ета�а�е �а ��е�ието����� спорта и изк�ст�ата����� е 
�аст от �ай���аж�ите а��ажи�е�ти �а ��ителите от СО� �Геор�и Бе�ко�ски�.  
�ие з�ае������ �е оси��р���а�ето  �а �сло�и�� за ка�ест�е�о образо�а�ие и 
ра�е� �остъп се  разбират като �и�ере��ира�а �рижа спр���о разли��ите 
потреб�ости  и способ�ости. За �изи�еското����� и�тилект�ал�ото и ли��ост�о 
раз�итие �а ��е�и�ите �ай���аж�о  е а��ажира�ето по естест�е� �а�и� �а 
т��х�ото �ъображе�ие����� способ�ости и и�тереси. Из�ъ�клас�ите �ей�ости са 
обекти��а �еобхо�и�ост за ос�исл���е �а с�обо��ото �ре�е �а ��е�и�ите����� 
раз�и�а�е �а тех�ите заложби. Бла�о�аре�ие �а �а�ио�ал�ата про�ра�а 
���или�ето ��територи�� �а ��е�и�ите������ �о��л ��аз�итие �а из�ъ�клас�ата и 
из�ъ���или��ата �ей�ост� пре�оста�и �ъз�ож�ост �а ��еб�ите за�а�е�и������� 
�рез разработ�а�ето �а проекти����� �а �ъ�е�ат  разли�и�и �опъл�ител�и �ей�ости  
за  ос�исл���е  с�обо��ото �ре�е �а ��е�и�ите. 

Кл�б ��о�олюбие� е е�и� отли�е� при�ер за съ�ета�а�е �а и�тересите 
�а ��е�и�ите и  обо�ат���а�е �а тех�ите поз�а�и�� по истори������� и��ора��ио��и 
тех�оло�ии����� �о�екът и об�ест�ото. То�а е е��а �о�ер�а �ор�а за из�ъ�клас�и 
�ей�ости����� при ко��то се съ�ета�а истори��та със съ�ре�е��ите тех�оло�ии. 
��е�и�ите ��аст�аха � �еж���аро��а про�ра�а за ракопки. Те ��и���ха�  
истори��та����� �окос�аха се �о �е������� по���ст�аха бита �а хората����� жи�ели по 
�ашите зе�и пре�и хил���и �о�и�и.  Възпита�ието �а �ла�ите хора �и�а�а 
през истори��та. Любо�та къ� �о�и�ата е прекло�е�ие къ� �и�алото����� къ� 
постиже�и��та �а �ашите ро�ители. �о�олюбието е  �е�и�ит � �аши�� �ек. За �е�о 
тр��б�а �си�ки  �ие ��или�е����� се�ейст�о����� и�стит��ии �а работи� �сеот�ай�о.

Румяна Парнарева - 
 Директор на СОУ “Георги Бенковски

 За �аши�� археоло�и�ески екип реализа�и��та �а този проект се оказа 
по�е�е от �спеш�а. То�а �е беше �ор�ал�о из�ърше�а �ей�ост����� а �ей�ост с 
практи�ески рез�лтати. За �ас беше ��о�олст�ие �а спо�ел���е с�оите з�а�и������� 
опит и про�есио�але� хъс  с �ла�ите хора����� които �и от�ръ�аха с любоз�ател�ост 
и жела�ие �а бъ�ат полез�и.
 Си��р�а съ������ �е съ��ест�ата �и работа и прежи����а�и�� �е оста���т 
трае�  спо�е�  �ъ�  �си�ки  �ас. �а����а� се �окос�а�ето �о археоло�и�еското 
�и �асле�ст�о �а е про�окирало и�тереса �а 
�ла�ежите къ� истори��та �а �ашите зе�и. 
�а����а� се съ�о����� �е за ���кои от т��х археоло�и��та 
�е се пре�ър�е � ка�за и про�есио�ал�а съ�ба. 
 Иска� �а бла�о�ар�� от с�ое и�е и от 
и�ето �а с�оите коле�и �а �си�ки ��е�и�и����� 
които ��аст�аха � проекта����� както  и �а тех�ите 
ръко�о�ители �оси�а Йо��е�а и Лили�� Ча�ше�а. 
�а����а� се �ашето сътр���и�ест�о �а про�ължи 
и � бъ�е�е и с �р��и и�терес�и и�и�иати�и.
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“В археологичските разкопки  
на могилата край Юнаците”  

брой 194 от 14 октомври 2008г.  
вестник “Знаме”

Мария ДЪБОВА - журналист

Стоилка Игнатова, археолог в РИМ - Пазарджик,
 зам. научен ръководител на археологическия екип

От 01.09. �о 14.09.2008 �. � бъл�аро���ръ�ките 
разкопки �а сели��а �о�ила Ю�а�ите 
�зеха ��астие и ��е�и�и от СО� 
�Геор�и Бе�ко�ски� – Пазар�жик����� 
�ле�о�е �а кл�б ��о�олюбие������ с 
ръко�о�ител  �оси�а Йо��е�а. О�е от 
пър�и�� �е� те се �клю�иха акти��о и с 
жела�ие � про�еса �а про���а�и������� като 
бързо спе�елиха �ашето �о�ерие����� �е 
�о�ат �а се спра���т със спе�и�и��ата и 
от�о�ор�а работа. ��е�и�ите показаха����� 
�е �а т��х �оже �а се раз�ита при 
из�ърш�а�е �а �ей�ости����� изиск�а�и 
из�ръжли�ост при �ебла�опри��т�и �етеороло�и��и 
�сло�и������� при търпели�а����� пре�из�а работа. Както 
при изпъл�е�ие �а поста�е�ите и� за�а�и����� така 
и � про�е�е�ите �а���и бесе�и����� те про������аха 
и�тели�е�т�ост и любоз�ател�ост. ��астието 
�а �ле�о�ете �а кл�б ��о�олюбие� опре�еле�о 
бе от полза при про���а�ето �а е�и� от �ай��

з�а�и�ите праистори�ески обекти � Е�ропа. В��р�а������ �е е било от полза и за 
�ла�ежите����� и се �а����а� през 2009 �. �а по��о�и� съ��ест�ата �ей�ост.

ст. н.с. ІІ ст. д-я Явор Бояджиев , НАИМ - БАН,  
научен ръководител на археологическия екип
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