Kомплекс „Дюлгерите” гр. Копривщица
забележителности в околността

1. Ослековата къща
Къщата е построена в периода между 1853 – 1856 г. по поръчка на заможния
копривщенски търговец Ненчо Ослеков. Творение на уста Минчо и Коста Зограф представители на самоковската школа, Ослековата къща пленява с богатата си
външна и вътрешна украса.
2. Музей "Лютовата къща"
Построена е през 1854 година и представлява шедьовър на късната
копривщенска възрожденска архитектура. Намира се в Средната махала на в
града. Построена е специално за Стефан Топалов.Притежава богата стенописна
украса отвътре. Отвън стените са оставени гладки. На приземния етаж се намира
постоянна изложба на оригинални плъстени килими от копривщенския музеен
фонд и колекция от съвременни плъсти. Особено голямо внимание се обръща на
"синята стая" , чиято алафранга е с богато украсена рамка и ниша, която прилича
на театрална сцена със завеси и красиви декорации.

3.

Къща-музей "Георги Бенковски"
Тази сграда от 1831 година пресъздава автентичната битова уредба в родния
дом на апостола на Априлското въстание. Музеят е посветен на Гаврил Хлътев,
по-известен като Георги Бенковски. Представен е документален материал, който
е свързан с живота и дейността му. Къщата е забележителна, като особено
впечатление прави архитектурата, която е представител на типичната еснафска
къща от времето на Възраждането. В експозицията е изложена и оригиналната
пушка на войводата.

4. Къща-музей "Любен Каравелов"
Сградата представлява комплекс от три сгради-родната къща на писателя от
1810 година с възстановка на битовата обстановка, "Стопанската сграда" от 1820
година с експонираната оригинална Каравелова печатница от Букурещ и
двуетажната сграда от 1835 година. Намира се близо до коритото на река
Тополка. Притежава обшиен красив двор. Най-интересна е печатарската машина
на писателя, която той закупува през 1871 година. С нейна помощ той е печатал
вестниците си, както и списание "Знание", както и Ботевия вестник "Знаме". През
1954 година къщата е обявена за музей.
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5. Къща-музей "Тодор Каблешков"
Това е родният дом на видния възрожденец. Той е един от най-изящните и
представителни паметници на копривщенската възрожденска архитектура. Чрез
лични вещи, възстановки с оригинални етнографски материали и документи са
представени животът и революционната дейност на Каблешков. Къщата е
построена от майстор Генчо Младенов през 1845 година. През 1935 година тази
сграда предсатвлява първият реставриран копривщенски възрожденски
паметник.
6. Къща-музей "Димчо Дебелянов"
В музея са представени животът и литературното творчество на големия
български поет Димчо Дебелянов. Възстановена е семейно-битовата обстановка,
в която е живял той. Построена е от дядото на поета през 1830 година. Има два
етажа и притежава голям красив двор, в който се намира трогателната
скулптурна фигура на майката на Дебелянов. Интересното е, че таваните на
къщата са много ниски. През 1958 година е обявена за музей.
7. Калъчевият мост
Наричан е още Мостът на "Първата пушка". Представлява един от символите на
Копривщица. Изграден е през 1813 година от грубо дялани камъни. Реставриран
е след 100 година от правнука на първоначалния сторите Хаджи Найден Калъчев.
От там идва и името на моста. Наричан е още "Първата пушка", тъй като на 20
април 1876 година е призведен първия изстрел, отбелязващ началото на
Априлското въстание.
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8. Църква Успение Богородично
През 1817 г., на мястото на изгорения от кърджалиите храм, смолски и
мирковски майстори съграждат нова църква. Историята разказва, че е построена
за около 11 дни. Тя представлява вкопана в земята ниска постройка, слабо
осветена, боядисана от вън, така че да прилича на къща и да не привлича
внимание върху себе си. Забележителен е иконостасът, творение на един от
големите български резбари – хаджи Георги от Видин, представител на
Тетевенската школа. Завършен е 4 год. след построяването на църквата. В него
като във фина дървена паяжина са вплетени библейски мотиви, красиви
растения и животни.

9. Храм Свети Никола
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След всеобщото събрание, през 1839 г., копривщенци решават в града да бъде
построена втора църква. Неофит Рилски документира това решение с протокол
за бъдещото строителство. Повече от 600 души дават своята лепта, за да бъде
изграден новият храм. Строежът започва през 1842 г. и трае 2 години.
Архитектурно, храмът е смесица от турска и ренесансова стилистика. Построен е
изцяло от каменни блокове.
10. Мавзолей на Априлци
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Мавзолеят е изграден в памет на загиналите в освободителните борби от
Априлската епопея, за да напомня за бурната и изпълнена с патриотизъм пролет
на 1876 г.
Построен е през 1928 г. със средства на хаджи Ненчо Палавеев. Долната част на
монумента е костница, а в горната се помещава малък параклис.

