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ÄÀ ÎÒÊÐÈÅÌ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
“Да открием богатство” е занимателна
образователна игра, чрез която участниците
се запознават с исторически събития и места.
Търсенето на съкровище протича като се
разгадават логически загадки и ребуси, за да
се стигне до предварително скрити предмети.
Загадките са свързани с разчитане на
“древни писма”, шифри, карти и т. н.
Играта може да включва и спортно-туристически сръчности: минаване по алпинистко
съоръжение, движение по азимут, дърпане
на въже и други по желание. Също по избор,
играта се предлага със или без състезателен
характер. Крайният резултат е едно интересно и полезно приключение, изпълнено с познание и забавление.

Възрожденска къща паметник на културата
Етнографска колекция
„Шипченски бит и занаяти“

За програма на събитията и записвания:
www.shipka.info

Народно Читалище “Светлина - 1861”
ул. „Христо Патрев“ 43, гр. Шипка
Тел: +359 884 543 040
+359 884 543 041
svetlina1861@abv.bg

В центъра на Шипка се е сгушила Чирпанлиевата къща – паметник на културата от
местно значение и една от малкото запазени
възрожденски къщи в града.
На първия етаж са показани два от
типичните за Шипка занаяти – ножарство и
свиркарство.

На втория етаж е пресъздаден характерния
шипченски бит от 19-ти век и началото на 20-ти
век.
Кухнята с оджака в ъгъла, водникът до него,
долапите, полиците със саханите и софрата.
Спалнята с красивата чугунена печка. В гостната с алафрангата и миндерите, домакините са
посрещали по-представителните гости.

Салонът, с „джамлъка“, който в топлите
месеци е отворен към двора, също се е използвал
за посрещане на гости и водене на разговори.
В „работната“ стая на дървения стан
стопанката на къщата е тъкала всичко
необходимо за обличане на домочадието и
приготвяла тъканите за цялата къща.

Работилници “Докоснете
се до старите занаяти”
Приключенска игра
“Да открием богатство”
Гюлпана
Културно-информационен център
Музейно магазинче и кафене

ÐÀÁÎÒÈËÍÈÖÈ
В етнографски комплекс „Чирпанлиева
къща” се организират занаятчийски работилници за демонстрации на занаяти на
открито, в които всеки желаещ може да се
включи, за да усети духа на времето:
Сапунджийство; Плъстене; Свиркарство;
Дърворезба; Ковачество; Металопластика;
Тъкачество; Калоферска дантела; Българска
бродерия; Гайтанджийство.

Етнографски комплекс „Чирпанлиева къща” е
център на културния туризъм в Шипка. Тук се
провеждат празници, фестивали, възстановки
на обичаи, изложби, работилници, игри и др.

Развитието на „Чирпанлиева къща“ в
етнографски комплекс и център на културния туризъм в Шипка се реализира по
проекти към Българския център за нестопанско право, Национален фонд „Култура“ и
програма Еразъм + на Европейския съюз.

