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Областна администрация Разград

27.09.2018 | Областният управител взе участие в откриване на изложба
на тема „С колесница през Европа”
Днес, 27 септември 2018 г. г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на област Разград и
Заместник областният управител Евгени Драганов взеха участие в откриването на изложба на
тема „С колесница през Европа” в залата за временни изложби в Интерактивния музей на
територията на Археологическия резерват „Абритус” в град Разград.
Изложбата е организирана от Регионалния исторически музей в град Разград с финансова
подкрепа на ПроКредит банк в рамките на Европейската година на културното наследство
2018 г. и представя нови уникални и реставрирани находки от Източния гетски царски
некпорол в Историко-архиологическия резерват „Сборяново”.
Събитието беше открито от Директора на Регионалния исторически музей Галена
Радославова, археологът професор Диана Гергова и д-р Йордан Анастасов – специалист по
келтския свят и късножелязната епоха в Европа и преподавател по археология и праистория в
Женевския университет.
Професор Гергова съобщи, че на изложбата за първи път се показват реставрирани елементи
на откритата през 2013 година келтска колесница, както и келтските апликации към конска
сбруя, глинени олтари, моделирани на дъното на някои от вкопаните гробници, единствено от
гетите.
Д-р Анастасов допълни че става въпрос за келтска колесница с най-близък аналог във
Франция.
Професор Гергова подчерта, че Сборяново е резерват със световно значение и трябва да се
работи за реализиране на нови проекти за представяне на резервата в целия му блясък. Във
връзка с това, тя съобщи новината, че е спечелен грант от американския посланически фонд за
проект за Свещарската могила и допълни, че Областния управител ще бъде поканен на 23
октомври на пресконференция в София с американския посланик, на която официално ще бъде
обявено началото на проекта, който ще включи и музеите в Исперих и Разград. Тя припомни,
че г-н Хюсмен като ученик е участвал в ръководени от нея разкопки в Западния царски
некропол в Сборяново.
Областният управител заяви, че професор Гергова е българския Индиана Джоунс и че тя има
специален принос за развитието на резервата „Сборяново”. Той посочи, че ще работят заедно
за „събуждането на спящия проект за ИАР „Сборяново”.
На събитието присъстваха студенти на д-р Анастасов от Женевския университет, както и
доброволци по програма „ Еразъм +“ от шест държави: Франция, Испания, Португалия,
Италия, Естония и Турция, участвали в интердисциплинарните изследвания в резервата
Сборяново, както и представители на институции, организации и граждани.
Професор Гергова представи детайлно експонатите на Областния управител и обсъди с него
важни въпроси относно опазването на културно-историческото наследство и развитието на
туризма в област Разград.

