КЛУБ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО
Област ….........

град ….......

село

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”

И ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ
АКЦИЯ СВЕТИ ГЕОРГИ – 2006
Доброволна младежка акция за изясняване състоянието на военните гробища,
паметници и мемориали на територията на Република България
АНКЕТНА КАРТА

Вид на паметника:
гробище
колективен или индивидуален паметник
мемориален комплекс
(Подчертава се вярното)

Местонахождение и събитие
- област, град, село, община:
….............................................................................................................
- точно местонахождение (местност, квартал, улица)
….............................................................................................................
- на коя война, годишнина е посветен…............................................
Година на построяване: …........................................
(Ако има надпис, върху него се цитира точно; ако има запазен в общината
документ, се прави копие и се прилага; ако липсват данни, се разпитват
старите хора, местни власти, хора, които поддържат паметника. Записите се
прилагат към досието)
Кой е отпуснал средствата…............
Държавата, общината, дарения,
Всички заедно (описва се с думи)
…........................................................................................................................
Кой е инициатор на построяването …............................................................

Има ли запазени документи, къде и какви
(Описва се с думи и се прилага копие, ако е намерено)
…........................................................................................................................
Кой е автор на паметника (Ако има надпис, се копира, ако не се знае, се
питат музейни дейци, стари хора и властите, учители и местни краеведи)

Кой каменоделец го е направил………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Надписи върху паметника (Посвещение, имена. Описват се точно на
отделен лист и се прилага; ако надписите са в лошо състояние, се търсят
стари снимки или се питат музейни дейци, стари хора, учители, краеведи,
читалищни дейци)
Материал : бетон, камък, мрамор (Описва се с думи и се прилага снимка)
Настоящо състояние – описва се с думи и се фотографира от няколко
страни
Организация или частни лица, които поддържат паметника (Военно
поделение, местни бизнесмени, предприятия. Посочете имената и адресите
им, ако могат да се научат)
…........................................................................................................................
Има ли в населеното място музей и пазят ли се в него снимки или други
материали – документи, вестници и др., свързани с паметниците. Запишете
точно информацията и ако има възможност, направете копия на стари
вестници, документи и пр. Приложете отделно.
Има ли в населеното място историк-краевед, който е писал история и
описал построяването на паметника, мемориала. Говорете с него и опишете
какво сте научили.
Съществува ли в населеното място обичай, ритуал за почитане паметта на
загиналите за свободата и независимостта на Отечеството. Посочете датите,
кой е организаторът, съберете стари снимки, свързани с мероприятието.

На 6 май 2006 година посетете гробищата, паметника,
мемориала във вашия град или село и отдайте почит на
българските герои.

