
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 
ЕВРОПЕЙСКА  НОЩ НА МУЗЕИТЕ– 16 МАЙ 2015 г.   

 

 НАЦИОНАЛЕН  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ  МУЗЕЙ 

   ТЕЛ.: 02/931 80 18 

 
19.00 ч. Изпълнения на вокална ренесансова музика 

Миглена Павлова – сопран и Ивайло Донков – тенор 

20.00 ч. Демонстрация и изпълнение на блокфлейти 

Емил Михов, Снежина Стойчева, Дамяна Дамянова, Иван Иванов 

21.00 ч. Електронна музика 

Концерт на студенти от модул “Компютърно музициране” на проф. д-р Симо Лазаров 

от НБУ с участието на гл. ас. д-р Росица Бечева и гл. ас. д-р Стела Атанасова 

22.00 ч. Интересната и вълнуваща страна на химията 

Представяне на зрелищни и ефектни опити, чието приложение не е само за забавление. 

Мартин Недялков, Наско Стаменов – факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кимент 

Охридски“ 

19.30-22.30 ч. Геодезия в музея 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

Представяне по забавен и интерактивен начин на някои от най-съвременните 

технологични постижения при геодезическите инструменти. Посетителите ще имат 

възможност да направят своите първи стъпки и измервания в необятния свят на 

геодезията. 

Гл. ас. Милена Бегновска, ас. Кремена Щерева – катедра "Маркшайдерство и геодезия" 

 

 

           НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
           ТЕЛ.: 02 955 4290 
 
Освен постоянната експозиция, камерна изложба „АРИСТОКРАТИ И ВОЙНИ. 

СРЕБЪРНИТЕ КОЛАНИ НА БЪЛГАРИТЕ - VІІ-ІХ в.” с експонати от РИМ Шумен, АМ 

Раднево и НИМ, която ще бъде открита на 15 май. Изложбата включва паметници от 

новопроучените комплекси в Кабиюк, Дивдядово, Велино /Шуменско/ и Гледачево 
/Старозагорско/. Откритите в тях представителни вещи – колани, въоръжение и снаряжение, 

представят българския военен елит със знаците и инсигниите за власт и достойнство от 

времето на Българското канство на Долен Дунав. Експонатите гостуват за първи път в 

столицата, не са участвали и в международни изложби. Познати са единствено от научните 

публикации. Замисълът на авторите е проектът „Аристократи и войни” да бъде разработен на 

по-късен етап, да бъде показан на международна изложба или представен на конференция, 

включвайки елитарните паметници от езическия период на Първото българско царство.    

Посетителите на НИМ ще могат да се включват пряко в инициативата-експеримент 

„Следвай този път. Как видях Европа в музейните експонати”, като ще се опитват да 



„откриват” европейските измерения на музейните обекти. От постоянната експозиция на 

музея са подбрани 20 локални обекта, притежаващи национални и европейски измерения. 

Те са маркирани със знака на международния проект „ЕвроВизия.Музеите представят 

Европа”, в който НИМ е партньор, и с логото на Европейския съюз. Целта е участниците, 

да „намерят” маркираните експонати и да получат допълнителна информация за 

европейските им измерения, пренесена от научните паспорти на експонатите. На 

специален лист те ще трябва да отбелязват названията на откритите от тях предмети и да 

попълват анкетни карти. Предвидена е лекция и презентация на тема „България в Европа и 

за Европа” с лектор проф. д-р Цветана Кьосева. Начален час на лекцията – 19.30 часа в 

Пленарна зала на музея.  

Подобна инициатива, която показва европейските измерения на определени 

експонати, ще бъде представена едновременно в РИМ-Шумен, Историческия музей в 

Севлиево, Етнографско-археологическия музей в Елхово и в музея в Попово. Идеята за 

подобна обща проява дойде от обучителните семинари на Министерството на 

културата за усвояване и прилагане на новаторски идеи в музеите, целящи 

увеличаване на туристическия поток и представящи нови изживявания на 

посетителите. 

Посетителите на Детския образователен център на НИМ ще имат възможност да се 

запознаят с неговите най-нови и атрактивни ателиета. 

От щанда на музея отново ще могат да бъдат закупувани на преференциални цени книги, 

каталози и други издания . 

 

 

          НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“ 
          ТЕЛ.: 02 8656942 
 
18.00 ч.  – Зала „Гигантски кристали“ – I етаж – сцена 
Хор на 112 СОУ с диригент Теодора Цанкова  
В програмата: църковни и народни песни, обработени за хорово изпълнение 
19.30 ч.  – Зала „Гигантски кристали“ – I етаж – сцена 
Вокална формация „Елици“ на НГДЕК  с диригент Даниел Иванов  
В програмата: старинни църковни напеви  и  фолклор от различни райони на страната 
 Зала „Гигантски кристали“ – I етаж – сцена  
Мултимедийна презентация, посветена на годината на светлината – Св. Енчева 
Мултимедийна презентация „Камъкът в българската поезия“ – Ж. Янакиева 
Мултимедийна презентация „Експедиция Лаврион 2015“ – Св. Енчева 
Зала „Гигантски кристали“   

Фотоизложба „Надлъж и нашир“ на д–р Александър Шинков   
Експозиционна зала – I етаж 

Изложба „Ахати от България”   
Експозиционна зала – Временна експозиция 

18.00 –22.00 ч.  – Зала „Гигантски кристали“  
Геоложки кът за деца и възрастни 
Занимания с минерали 

 
 

  



 

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ 

ТЕЛ.: 02 987 3414 

 
Ще бъдат отворени за посещения къщите музеи „Петко и Пенчо Славейкови”, „Пейо  

Яворов”, „Н. Й. Вапцаров”, „Иван Вазов” и „Елин Пелин”. 

Представяне на книгата на К. Зографова „Знаменити, забравени, забранени” в къщата 

на Ламартин в „Стария Пловдив” по повод 225 г. от рождението на френския поет и 

политически деец. 

19.30 ч. в къща музей „Н. Й. Вапцаров” – поетична композиция по негови стихове от 

творчески екип на НАТФИЗ. Стихове ще четат актьорът Станислав Кертиков, 

докторантът Тодор Медникаров и проф. Диана Борисова. 

Рапърът Дамян Минчев ще изпълни свои авторски песни по стихове на Н. Вапцаров. Най-

новите си творби ще споделят пред публиката творците от Клуба на поетите 

журналисти Балчо Балчев, Спасиана Кирилова, Евелина Гечева, Михаил Григоров, Иглика 

Горанова, Димитър Дженев, Татяна Явашева, Мариана Кирова, Надя Попова и Татяна 

Атанасова. 

Свои стихове ще представят и най-младите творци – студенти от СУ „Св. Кл. 

Охридски” – Емилия Найденова, Теодора Тотева, Златина Тодорова, Лили Енева и др. 

В музея ще гостува внукът на поета-  Никола Н.  Вапацаров, с който посетителите ще 

могат да се срещнат и разговарят. 

Поети ще четат любими стихове на Владимир Башев от стихосбирката му „Искам да 

те нарисувам”. 

 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

ТЕЛ.: 02 980 0071 

 
12 май 

Изложба на Емил Стойчев 

16 май 

18.00 – 24.00 ч. 

Княжески дворец – пл. „Княз Александър І“ № 1 

21.00 ч. -  клавирно трио „Артес“ 

Произведения в реставрация 

Пред входа на „Квадрат 500“ – пл. „Александър Невски“ 

18.30- 21.00 ч. - музикална програма с гости от Виетнам,  Монголия и Индия 

Музей на социалистическото изкуство – ул. „Лъчезар Станчев“ № 7 

17.00 – 20.00 ч. – игри и български игрални филми за деца 

21.00 ч. – прожекция на филма „15“ (продуцент „Агитпроп“) 

22.30-24.00 ч. – музикални хитове от 70-те и 80-те години на ХХ век 

САМСИ – бул. „Черни връх“ № 2 

Съвременна живопис от колекцията на Националната галерия 



20.00 – 23.00 ч. – „Щрих и стих“ (анимационни филми от селекцията на Compote 

Collective) 

Крипта  на храм-паметник „Св. Александър Невски“ - 18.00-20.00 ч. 

 

 

   МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КАРЛОВО 

                     ТЕЛ.: 0335 93489 

 
Ще предложим на посетителите две прожекции на филми: 

17.00 ч. - документалния филм "Левски пред съда на Портата и историята" 

18.30 ч. - "Песните на Дякона" 

Музеят ще гостува в Каварна с изложбата "Всичко, каквото съм сторил, сторих го за 

Отечеството".  

 

             МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ” – КАЛОФЕР 

                      ТЕЛ.: 03133 5407 

 
15 май, 16.00 ч. 

Представяне на книгата „Било ли е...”, автор Атанаска Нанева 

16 май, 18.00 ч. Експозиционна зала 

Прожекция на документален филм „Христо Ботев. Българският гений”. Реж. А. 

Алтъпармаков, продуцент БНТ 

Музеят предоставя възможност на посетителите да се заснемат с реплика на 

четническа униформа пред знамето на Ботевата чета. 

 

 

 НАЦИОНАЛЕН ПАРК МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА” 

 ТЕЛ.: 0431 629 18 

 
Музеят ще работи с удължено работно време на постоянните експозиции. 

 

 
             НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО 
             ТЕЛ.: 066 800770 

 
 

„България на фокус” - фотографска изложба на Емил Михов 

Откриване – 10.00 ч., Арт коридор  

Изложба „И ний сме дали нещо на светът” 

Изложбена зала НМО, През целия ден 

„В школото на даскал Неофит” – мултимедия - театър в музея с участието на ученици 

от   Националната Априловска гимназия 

18.00 – 19.00 ч. Възстановка на взаимно училище 



„В света на класическата музика” – тематичен кът с материали от Регионална 

библиотека „Априлов – Палаузов”. Музика по произведения на Бах и Бетовен. 

19.00 – 20.00 ч. централно фоайе 

„Поглед в музея” – представяне на наградените презентации от едноименния конкурс. 

16.00 – 18.00 ч. Кинозала НМО 

Прожекция на филми с образователен и развлекателен характер от филмотеката на               

Националния музей на образованието. 

19.00 – 20.00 ч. Кинозала НМО 

Приключение в музея – прожекция на филма „Нощ в музея”  

Начало - 22.00 ч. Кинозала НМО 

„Стани отличник” - Ретро – фото ателие, снимки за спомен от музея. 

През целия ден 

Постоянна експозиция 

 

  КЪЩА-МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” – СОФИЯ 

                    ТЕЛ.: 02 868 7389 
 

 

ПРОЕКТЪТ „МИКРОКОСМОС”  В  ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ  

20.00 ч.  

Нова музика? О, ужас! Запазете спокойствие! Всяка една творба трае само 60 

секунди . 60 творби на 60 композитори от цял свят -  моментна снимка на новата 

клавирна музика. 60х60х60  -  макрокосмос  и микрокосмос  едновременно.  Така е при 

нас в „Дома на Якубица”.  

Напред към „закваската” на звука. Ще я усетите с всичките  си сетива - не само 

слухови, но и зрителни,  вкусови. Пълно потапяне! Очакват Ви музиканти, 

художници, кулинари, разговори  и др. изненади...  

Настоящата изява е заключителна част от проекта "Микрокосмос", реализиран в 

партньорство с Фондация "Духовното наследство на П. Владигеров" и Югозападен 

университет "Н. Рилски" и с финансовата подкрепа на Фонд за иновации в 

културата и Национален фонд "Култура". 

 

 
 

                     МУЗЕЙ „БОРИС ХРИСТОВ” 

  УЛ. „ЦАР САМУИЛ” 43 

 
19.00 ч. Откриване на изложбата „НАСЛЕДСТВО“ - Живопис 

Съвместно с Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите и Инициативата 

InsideARTs 
С участието на: Сандра Блажева, Дамян Петров, Моника Тошева, Мария Христова, 

Моника Господинова, Пламен Костов, Божидар Чантарски 

20.00 ч. - КЛАВИРНИ ВЪЛШЕБСТВА в изпълнение на КОНСТАНЦА ДЮЛГЕРОВА   

21.00 ч. Пътешествие в софийския дом на Борис Христов: от сценичния оперен костюм 

до модната инсталация 

22.00 ч. Знакови роли на Борис Христов на оперната сцена – прожекция 



 

 

ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” – БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 17 

Изложба „Графика” на Захари Каменов 

 
17.00-23.00 ч. 

     Изложбата е ретроспективна и обхваща периода от средата на 80 те до 2010 година . 

Около 60 графики  изпълнени  в техника „дълбок печат”, някои от които се показват за 

първи   път пред българска публика. 

Захари Каменов  има над 30 самостоятелни изложби предимно в Япония,Турция, 

Франция и   Холандия. 

 

 

НАЦИОНАЛЕН АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ КЪМ ИНСТИТУТ ПО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ПРИ 

БАН 

ТЕЛ.: 02 871 8375 
 

 

14.00-18.00 ч. Специалистите от секция «Антропология и анатомия» към ИЕМПАМ 

при Българска академия на науките ще правят на желаещите посетители оценка на 

телесния състав чрез анализ на биоелектрическия импеданс, посредством 

специализирана апаратура. Апаратът е проектиран за измерване на деца и възрастни във 

възрастовия диапазон от 3 до 99 години. Чрез анализатора на телесния състав се 

определят: телесното тегло, количеството на мазнини в тялото, мускулната маса и 

количеството на вода в организма. Отчитат се още и индексът на телесната маса 

(Body mass index), процентното съдържание на мазнини в тялото, както и нивото на 

"скритите" висцерални мазнини, които са особено опасни за здравето. 

18.00 ч. Разходка с беседа из музея  – да научим повече за човека в миналото и в наши 

дни. Освен основната експозиция на музея, присъстващите ще могат да разгледат и 

временната изложба “Антропологично изследване на живия човек”.  

19.00 ч. Ученици от Национално училище за танцово изкуство София ще изнесат 

кратка програма за нашите гости.  

20.00 ч. “Антропологическите типове при съвременните българи” – лекция на доц. 

Рачо Стоев, доктор. След лекцията на всеки желаещ може да бъде определен неговия 

индивидуален антропологичен тип. 

21.00 ч. Прожекция на филм – “Етапи на реконструкция на главата по черепа”. 

Продукция на „Тера инкогнита” - БНТ. 

22.00 ч. Палеоантропологично изследване на човешки костни останки от 

археологически обекти – демонстрация на ас. Надежда Атанасова-Тимева.  

22.30 ч. Разходка с беседа из музея – да научим повече за човека в миналото и в наши 

дни. 

2330 ч. Прожекция на филм – “Цар Самуил в битка за България”. Продукция на 

НАИМ-БАН и NEWAGE STUDIO – 2014г.  

 



 

 

 

 

 НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

 ТЕЛ.: 02 946 1805 
 

Националният военноисторически музей ще отбележи Нощта на музеите под мотото 

„По стъпките на родовата памет” 

18.00 – 24.00 ч. – Вход свободен за постоянната хронологична и външната експозиция на 

музея, както и за временните изложби „Нямах оръжие. Имах раница и статив” и 

„Вековното наследство на Военно-географската служба”, открити в навечерието на 

Нощта на музеите 

18.00 – 24.00 ч. – Карта на родовата памет – карта, на която всеки посетител да 

отбележи важно място за своята родова история 

18.00 – 24.00 ч. – Локации на военно-историческата памет – в експозицията ще бъдат 

обособени места, които ще представят по-подробно локации с особена военно-

историческа значимост 

18.00 – 24.00 ч. – „Любим фотоспомен от НВИМ” – мултимедийна презентация на 

споделени от посетителите на НВИМ фотографии 

19.00 – 20.00 ч. – Концерт на Представителен ансамбъл на Въоръжените сили на 

Република България  

21.30 – 24.00 ч. – Лятно кино „По стъпките на родовата памет” 

 

ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА,  БУЛ. ПРИМОРСКИ, № 2 

 
10.00 – 24.00 ч. – Вход свободен за постоянната вътрешна и външната си експозиция, 

както и за временната изложба „Морето е за смелите”  

18.00 ч. – Откриване със салют от средновековно корабно оръдие – възстановка на Клуб  

„Миноносец „Дръзки”. 

18.00 – 19.00 ч. – Концерт на Представителния духов оркестър на ВМС 

18.00 – 21.00 ч. – „Училище за моряци” с Клуб „Миноносец „Дръзки” (морски възли и  

хвъргало) – външна експозиция 

18.00 – 21.00 ч. „Българският воин през вековете” – представя дружество „Осми  

приморски полк” – Варна (униформи и оръжие) – външна експозиция 

19.00 – 21.00 ч. „Моят фотоспомен в НВИМ” – мултимедийна презентация на снимки,  

изпратени от посетителите във Военноморския музей – втори етаж на вътрешната  

експозиция 

19.00 – 21.00 ч.  – „Събери морето в пъзел” – за най-малките 

21.30 – 22.30  ч.–  „Генералът във фрак”. Филм, посветен на генерал Владимир Стойчев –  

участник в четири войни, воин, пълководец, дипломат и деец на международното  

олимпийско движение – зала „Морски сговор” 

 



ПАРК-МУЗЕЙ НА БОЙНАТА ДРУЖБА 1444Г. „ВЛАДИСЛАВ 

ВАРНЕНЧИК” – ВАРНА, БУЛ. „ЯНОШ ХУНЯДИ” № 55 
 
9.00 – 21.00 ч. – Парк-музеят на бойната дружба 1444 г. ще отбележи Нощта на музеите с 

удължено работно време от 9.00 до 21.00 ч. и Вход свободен за постоянната си 

експозиция. 

МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА – КРУМОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

9.00 – 21.00 ч. – Музеят на авиацията ще отбележи Нощта на музеите с удължено работно 

време от 9.00 до 21.00 ч. и Вход свободен за постоянната вътрешна и външната си 

експозиция. 

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН 

ТЕЛ.: 02 805 2616 
 

18.00 ч. Откриване на изложба „Пастирската дърворезба в Средногорието“  
(куратор Е. Водинчар, екип: В. Лазаров, В. Гюрова, Д. Попова, А. Тонев). 

Кои са народните майстори овчари, какво знаем за тях и тяхното светоусещане? 

Изложбата търси отговор на тези въпроси, като се опитва да разчете техния 

майсторлък – пастирската дърворезба, с нейните особености откъм материал, форма, 

техника и орнаментика.Пастирската дърворезба от Средногорието се простира върху 

най-различни предмети от бита на българина. Хурки, овчарски чашки, лъжици, солници, 

лъжичници, просфори, куки, столчета, геги, кобилици, ракли, хомоти – това е само една 

малка част от многобройните предмети, дело и творчество на пастирите дърворезбари. 

В откриването ще участват децата от Танцов ансамбъл „Бъдниче“ към 

Националния дворец на децата с художествен ръководител Марина Банкова-Рашкова и 

музикален ръководител Марек Дяков, които ще изпълнят „Северняшки игри“ и 

„Кукуница“. 

19.00 ч. Изпълнение на традиционни шопски песни от певците Димитър Лукарски и 

Момчил Чалъков 

19.30  ч. Демонстрация на тъкане на чипровски килими 
20.00 ч.  Изпълнения на Представителният военен духов оркестър на Сухопътните 

войски в градинката зад Княжеския дворец 

19.00 – 23.00 ч. „Традиционна култура от селото и града. Образи“ – прожекция на 

фотографии от края на ХІХ и началото на ХХ век от богатата колекция на 

Народописния архив. 

ЗАЛА № 19 

ПРОЖЕКЦИЯ НА ЕТНОГРАФСКИ ФИЛМИ И МАТЕРИАЛИ НА ТЕМА: 

ПРОЛЕТНО-ЛЯТНА ОБРЕДНОСТ 

19.00 – 23. 00 ч. 

19.30 ч. „Предой в с. Славейно, Смолянско.“ (30 мин.) 



Представено е традиционно издояване и измерване на млякото, съпроводено с курбан, 

което се прави на 21 май – празника на Св. св. Константин и Елена. 

Филмът е заснет през 1999 г. от екип на Лайпцигския музей Дитер и Инге Зайверт с 

участието на В. Лазаров. 

 

20.00 ч.  „Буенец”. Момински празник на Лазаровден. 

На Великден в Старо село, Силистренско. (10 мин.) 

Филмът представя празнуване на Лазаровден и Великден в Старо село, Силистренско. 

Обичаят „Буенец” от Старо село, Силистренско, е вписан в Националната 

представителна листа на нематериалното културно наследство през 2014 г. 

Видео: НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село, обл. Силистра 

20.30 ч. „Гергьовден при гораните в Албания” (30 мин.) 

Филмът представя областта Гора, разположена между планините Шар, Кораб и 

Коритник, на териториите на днешните републики Косово, Албания и Македония, и по-

конкретно албанската част на областта – селата Шищавец и Борье. Обект на филма е 

празнуването на Гергьовден, който е особено важен празник за гораните – това е краят 

на зимата, началото на новия живот за природата, около Гергьовден се прибират и 

гурбетчиите. 

Филмът е изработен през 2012 г. от реж. Е. Минкова и В. Тончева от теренно заснети 

материали (В. Тончева) на Гергьовден през 2010 и 2012 г. по проект „Културно-

историческо и езиково наследство на „съседна” България” с ръководител доц. д-р В. 

Гешев (СУ „Св. Кл. Охридски”), финансиран от НФ „Научни изследвания” – МОМН 

(DVU01/0426) 

21.00 ч.  Хъдрелез – алиански карнавални игри от село Бисерци, Разградско (10 мин.) 

Най-светлият алиански празник Хъдрелез символизира началото на възраждащата се 

природа. Чества се на 6 май, когато се изпраща зимата и се посреща лятото. Празникът 

води началото си от двамата светци Хъдър (Хъзър), покровител на сушата, и Илияз – на 

моретата. Техните имена са в основата на наименованието „Хъдрелез”. 

Особено атрактивна и наситена със символика е частта от празника, наречена „Кър 

ат” – „Белият кон”, която представлява карнавал. Маскираните като конници са жени. 

Цялото празнично шествие обикаля селото и докосва с пръчки всеки срещнат. Някои хора 

даряват пари за здраве. Специално се посещават домовете, където има болни хора. След 

като обиколят селото, жените се връщат на мегдана, където всички се включват в 

празника. 

Обичаят „Хъдрелез” от с. Бисерци, Разградско, е вписан в Националната 

представителна листа на нематериалното културно наследство през 2014 г. 

Видео: НЧ „Стефан Караджа - 1928”, с. Бисерци, обл. Разград. 

21.30 ч. Нестинарството: послание от миналото. Панагирът на св. св. Константин и 

Елена в село Българи. (10 мин. – английски език). 

Нестинарството се практикува в района на Странджа, в деня на св. св. Константин и 

Елена, на 3 юни (21 май нов стил). В село Българи, област Бургас, всяка година се 

провежда местен събор – панагир, по време на който се изпълняват нестинарски игри. 

Филм на Министерство на културата на Република България, с който нестинарството е 

вписано в Световната представителна листа на нематериалното културно наследство 

на човечеството (2009). Филмът е изработен от: Мила Сантова, Явор Бобев, Бочо Бочев, 

Стоян Бобев, Стоян Чилингирян. 

22.00 ч.  Празнуване на св. Дух в с. Горни Богров, Софийско (10 мин). 



Празнуването на св. Дух, или „Русалска невеста”, се провежда на петдесетия ден след 

Великден, когато се прави курбан на параклиса „Св. Троица” в с. Горни Богров, Софийско. 

Събират се хора от всички махали на селището. Празникът започва с тържествена 

църковна служба. Прави се водосвет, освещават се обредните хлябове и курбана. 

Момите от различните махали изработват своя кукла „Русалска невеста”, която 

довеждат на параклиса. Обредът се осъществява последователно в различни селищни 

пространства – в дома на момите, на параклиса „Св. Троица”, на селската чешма. За 

първи път куклите се извеждат на „Св. Троица” в понеделник – първия ден от 

русалската седмица, когато се прави общоселски курбан. Там момите играят с куклите 

на хорото. По-късно през деня, а и през следващите дни  от Русаля, куклите се водят на 

чешмата. Там момите повеждат хоро, което е съпроводено с различни обредни действия 

за здраве и берекет. 

Видео: НЧ „Мироско Райчев”, с. Горни Богров, Софийско 

22.30 ч. Спасовден в село Кладница, Пернишко (10 мин.) 

На Възнесение Господне, или Спасовден, в с. Кладница, Пернишко се прави курбан на 

място, където е имало вековно дъбово дърво. В празничната лития хората се отправят 

към нивите, където с песни и молитви се благославят посевите. След това всички се 

завръщат при вековния дъб, където за здраве се благославя донесеният от вкъщи хляб и 

се раздава курбан. 

Видео: Милена Любенова, 02.06.2011 г. (Спасовден). Материалът е документиран по 

време на теренна работа, реализирана в рамките на проект „Свети места в София и 

Софийско: наративни традиции и поклоннически практики“ (ръководител – проф. Албена 

Георгиева). 

 

 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ – 

БАН -ТЕЛ.: 988 2406 

 
Експозициите работят при отворени врати 

 

  

  МУЗЕЙ НА СПОРТА – СОФИЯ 

  БУЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 38 

 
  Приема посетители в Европейската нощ на музеите 

 
 

  МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ  

                   ТЕЛ.: 02 9832160 

 
Изложба “Лъвов мост през времето”, авторска изложба на Музея за история на София, 

откриване на 14.05. На 16.05.2015 г. – кураторски лекции в определени часове. 

Представи си експозиция – представяне на части от бъдещата постоянна експозиция 

на Музея за история на София. 



Анкета за деца от 4 до 15 г.: Какво е за теб музея – най-интересните отговори ще бъдат 

публикувани на страницата на Музея за история на София. 

Банка за спомени (част от инициативата на Музея за история на София „100 години 

спомен“)  - инициативата е свързана с дискусия, разказване на спомени, дарение на 

експонати, свързани с живота на емблематичната сграда.  

Концерт „Млади дарования“ – камерен ансамбъл, с ръководител Росен Идеалов  

„Приказки за София“ – гостува Александър Шпатов, автор на книгата „На живо от 

София: кратки градски“ 

Pieces, спектакъл на Театър-Атом 

Концерт на открито и Светлинно шоу на група "Горещляци" 

 

    РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ 

    ТЕЛ.: 032  269955 
 

Регионален исторически музей – Пловдив отбелязва 16-ти май с Нощ на азиатското 

кино, изложба за Найден Геров и демонстрации на хладно и огнестрелно оръжие 

 

9.30-01.00 . 

 Регионален исторически музей – Пловдив ще работи с две от своите експозиции 

„Съединение на България от 1885 г.” и „Българско Възраждане”. Обектите ще работят 

от  

Сградата на Областното събрания на Източна Румелия (пл. „Съединение” № 1) ще 

приюти Нощ на азиатското кино, а входът ще бъде свободен след 16.00 ч.  

16.00 ч. ще бъде представена лекцията „Формирането на представата за Азия в 

Българското културно пространство (от Възраждането до първите години на 

кинематографа)” на доц.д-р. Андроника Мартонова (Институт за изследване на 

изкуствата към БАН).  

17. 30 ч. прожекция на късометражния филм „Затънтен”, реж. Радослав Шарапанов.  

След 18.00 ч.  ще се прожектира „Долината на цветята”, реж. Пан Налин.  

21.30 ч. прожекция на филма „Гневът на краля”, реж. И Че Гю. 

Къщата на Димитър Георгиади (ул. „Цанко Лавренов” № 1) ще представи музейна 

изложба, посветена на Найден Геров и демонстрации с хладно и огнестрелно оръжие на 

пловдивското дружество „Родолюбие”, а входът ще бъде свободен след 18.00 ч. 

 

На 18-ти май (понеделник), за тридесет и осми път, празнуваме Международния ден 

на музеите. Събитието се организира от Международния музеен съвет (ICOM). Всяка 

година проявата преминава под различно мото. През 2015 то е: Museums for a 

sustainable society, а преводът на български е: Музеите за устойчиво общество. На 18-

ти май Регионален исторически музей – Пловдив ще приема посетители във 

всичките си експозиции, а входът им ще бъде свободен през целия ден. 

 

 

 

 

 



      РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ 

           ТЕЛ.: 032 625257 

 
Интерактивна изложба „Народна астрономия и метеорология” – с интерактивни 

макети с гатанки, нишани, вярвания и приказки, инсталации, които илюстрират народни 

представи за астрономични и метеорологични явления; 

Гостуваща мобилна изложба на Исторически музей – Карлово: „Пътят на розата в 

Карловската розова долина” – илюстрираща розодобива и производството на розово 

масло в Карловския регион. 

Постянната експозиция на музея, както и горепосочените временни изложби, ще са 

достъпни без входна такса за гостите на Регионален етнографски музей – Пловдив и ще 

бъдат отворени за посещение до 01:00 ч на 17.05.2015 г. 

   

  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ 

          082 825002 
 

Сдружение „Приятели на музея – Русе“  

Проект „Дванадесета нощ – музите в музея“ 

с финансовата подкрепа на ОБЩИНА РУСЕ по Програма за подкрепа на проекти в 

областта на изкуството и културата 

17.00 ч. „Да се облечем в историята“ - с ризници, шлемове и щитове от римско време 

Място: Лапидариум, зад Историческия музей 

17.30 ч. „По стъпките на археолога“ - археологически разкопки за деца в двора на музея 

Място: Лапидариум, зад Историческия музей 

18.00 ч. „Герданът на Калиопа – мъниста против уроки“. Пърформанс с етноложките 

Десислава Тихолова и Искра Тодорова 

Място: Лапидариум, зад Исторически музей 

18.30 ч. Изложба „Без тях не можем!“ на Национален природонаучен музей – София 

гостува в Русенския музей. 

Място: Исторически музей, втори етаж 

18.45 ч. „Хотел за насекоми“ - работилница за деца, в която всеки участник ще научи 

къде около нас живеят полутвърдокрилите, с какво се хранят и как да се грижим за тях. 

Място: Исторически музей, втори етаж 

19.00 ч. „Тракийска принцеса – войн“ – презентация на археолога Върбин Върбанов 

Място: Исторически музей, зала „Княз Александър I“, втори етаж 

19.30 ч. Музикални етюди 

Изпълнение на класическа китара от ученици от Национално училище по изкуствата 

„Проф. Веселин Стоянов“ - Русе“, с ръководител Иван Кочев 

Място: Исторически музей 

20.00 ч. „Некрополите на Сексагинта Приста“ - презентация на археолога Никола Русев 

Място: Исторически музей, зала „Княз Александър I“, втори етаж 

21.00-23.00 ч. Музикален джаз концерт ДЖАЗ В МУЗЕЯ, с участието на Борис Петров 

– Парчето ТРИО в експозиция на открито „Римска крепост Сексагинта Приста“ 

Място: Римска крепост „Сексагинта Приста“, ул. „Цар Калоян“ 2 

23.00 ч. „Скрити форми на съпротива: РУСЕНСКИЯТ САМИЗДАТ (1964-1966)“ 



Поетичен пърформанс с участието на Мая Ангелова и Илия Деведжиев, по текстове на 

Веселин Тачев. 

Място: Исторически музей, зала „Княз Александър I“, втори етаж 

 
 

   РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД 

   ТЕЛ.: 073 885370 

 
 

Програма за детската публика 

14.00 ч. – Официално откриване с концерт на танцова формация “Божана“ към Младежки 

дом – Благоевград. 

Място: Фоайе 

1500 ч. – Четене на приказки 

Място: Зала “Праистория“ 

15.00 ч. – Детски куклен театър “Бранимир“ 

Място: Музеен детски кът 

15.00 ч. – Презентация на тема “Историята на света“ 

Място: Конферентна зала  

16.30 ч. – “Изпаднали от каруцата“ – ДЮТ “Щурчо“ към Обединен детски комплекс – 

Благоевград. 

Място: Конферентна зала  

17.30 ч. – Танцова формация “Астра“ към Младежки дом – Благоевград. 

Място: Фоайе 

18.00 ч. – Фолклорен ансамбъл “Пиринска китка“ към Обединен детски комплекс – 

Благоевград.  

Място: Фоайе 

18.30 ч. – Биг Бенд – Благоевград.  

Място: Площадката пред музея 

19.30 ч. – Връчване на грамоти на сътрудници на музея.  

Място: Фоайе 

20.30 ч. – Откриване на фотоизложба “Мегалитите по днешните български земи – какво 

оцеля до началото на ХХІ век. Странджа, Сакар, Източни Родопи“. Автор на изложбата 

Любомир Цонев. 

Място: Четвърто ниво 

21.00 ч. – Ансамбъл “Пирин“  

Място: Фоайе 

22.00 ч. – Откриване на гостуваща изложба “Веселякът от Скриняно“ на Музей “Дом на 

хумора и сатирата“ – Габрово. 

Място: Зала “Временни изложби“ 

Програма Измирлиева къща 

17.30 ч. – Изпълнение на група за стари градски песни “Нежни звуци“. Посетителите ще 

имат възможност да се снимат със стари градски костюми. 

 

 

 



             РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ 

             ТЕЛ.: 032  631760 

 
Популяризиране на постоянната експозиция 

Временна изложба "Античните съкровища от Брестовица" 

Съвместно мероприятие с винарска къща "Брестовица" - презантация и дегустация на 

вина. 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН 

 ТЕЛ.: 064 822623 

 

19.00 ч. Изложби: 
„Спасени реликви”- Зала № 2, І етаж  

„Ад Путеа 2014” - І изложбено фоайе, ІІ етаж 

 „Изрисувано с игла”  (гоблени) - І изложбена зала, ІІ етаж 

„Видни плевенски възрожденци”  - Зала № 12, І етаж 

21. 00 ч.  

Ревю-спектакъл „Жената и модата през ХХ в.” – парк на музея 

С участието на : 

РИМ –  Ловеч, ИМ – Горна Оряховица, Дизайнерски център „Ариес-Уникат”- Светла 

Димитрова, София, Общинска хорова формация „Г. Димитрова”. Диригент Анелия 

Дечева, Клуб по спортни танци „Дъга - тийм”. Жени Василева, Чавдар Вълков, 

цигулка, Манекени от агенцията на Георги Ангелов 

Режисьор: Георги Ангелов, Сценаристи: Нели Дакова, Миглена Николаева, 

Реклама: Марио Милев, Звук и мултимедия  Аудио и Видео Дизайн – импресарска къща 

Асен Антонов, Музикална компилация Николай Колев, 

Осветление ДКТ „Иван Радоев” – Плевен, Със съдействието на ДКТ „Иван Радоев”, 

фирма „Далия”, ПГ по туризъм „Алеко Константинов” –  Плевен 

 

 

 

  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ 

          ТЕЛ.: 0601/64147 

 
В  Славейковото училище:  

Нови изложби: 

- VIVA  LA  MUSIKA /от малкия град до голямата сцена/. 
Изложба на Регионален исторически музей – Търговище и Исторически музей  - Попово  

- Нестинарството – българската магия с огнена жарава. Познато и непознато. 

Гостуват Регионален исторически музей – Бургас и Исторически музей – Елхово 

- Наградната система на България от освобождението до края на хх век” Гостува 

Регионален исторически музей – Смолян 

- 50 години по трънливата магистрала на техниката. /50 години ТМТ- Търговище 

– ПТГ „Цар Симеон Велики”. 



Изложба на Регионален исторически музей – Търговище и Професионална техническа 

гимназия „Цар Симеон Велики”. 

Детски кът „Аз рисувам в музейната нощ” 

Ретро фото ателие – снимка за спомен 

В Археологическата експозиция:  

Изложба „Мисионис. Разкрития - 2014 г.” 

21.00 ч. - Демонстрация на нестинарски танц.  

                 Пред Славейковото училище. 

И още:  

 В Хаджи Ангеловата къща - демонстрация на възродени стари занаяти: българска 

везба, кошничарство и копаничарство. По проект „Доброволчество, традиции, 

иновации” на Сдружение „Хармония и традиция”, реализиран в партньорство с 

Общински читалищен съвет – Търговище.      

Великолепието на Кралевското златно съкровище в Археологическата експозиция    

В Свещаровата къща – постоянна експозиция „Икони и църковна утвар”.      

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СИЛИСТРА 

 ТЕЛ.: 086 820386 

       Нощ в Археологически Музей „Дуросторум-Дръстър-Силистра” 

18 май /понеделник/ -  18,30 ч. 

Представяне на новооткритото уникално  енеолитно съкровище от V хил. пр. Хр. от 24 

сечива и оръжия от  гл. ас. д-р Вл. Славчев 

Представяне новоизлязлата  от печат книга на проф. д.и.н. Георги Атанасов 

„Първостроителите на българската държавност. Органа, Кубрат, Аспарух, Тервел” от 

проф. д-р Пламен Павлов 

Представяне с презентация значителните открития през 2014 г. в Национален 

Археологически резерват „Дуросторум-Дръстър Силистра” от проф. д.ин. Георги Атанасов 

и Кристиан Михайлов – археолог-проучвател. 

Прожектиране на филми изработени с участието на специалисти-археолози от РИМ-

Силистра през последните 5 години. 

 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ТЕЛ.: 062 623 772 

 
Имаме удоволствието да Ви поканим на Средновековната нощ на музея на 15 май от 

19,30 ч. в манастира "Великата лавра", църквата "Св. св. Петър и Павел". 

 Регионален исторически музей Велико Търново за поредна година ще се включи с много 

атракции в Европейската нощ на музеите. Огънят, запален преди 830 години в църквата 

"Св. Димитър Солунски" с провъзгласяването на Царевград Търновград за столица на 

средновековна България, ще оживее отново .Богата програма - много легенди и истории, 

музика и танци ще оживеят в Нощта на музея в църквата "Св. 40 мъченици".  
 

 



    РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО 

              ТЕЛ.: 066/809767 
 

 В нощта на музеите РИМ-Габрово организира кулинарна вечер "Вкусен спомен от 

миналото” - Празник на щирника, съвместно с НЧ „Христо Ботев” – с. Донино  и 

изложба “Съхранени реликви за Габрово”, съвместно с АЕК „Етър”, РБ „Априлов-

Палаузов”, ХГ „Христо Цокев”, НМО, Архиерейско наместничество – Габрово. 

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК 

               ТЕЛ.: 076 603 737 

 
Драги приятели на музея ! 

От вечерта до полунощ на 16 май ще можете да видите  съкровищата, които се 

пазят в музеите в Перник. 

Очакват ви  с „Отворени врати” Регионалният исторически музей, Подземният 

минен музей и Средновековната  крепост на историческия хълм Кракра. 

Заповядайте! 

Музейната програма включва най-разнообразни изяви. 

 

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПЕРНИК 

14.00 – 16.00 ч. 

Средновековна занаятчийска улица 

„Песента на колелото” – създай своя творба от глина с майстора-грънчар Светослав 

Желязков 

 „Гизденето на българката през вековете”. -  Изработване на накити с етнолога Цветана 

Манова и  специалисти от музея.  

 „Да се облечем в история“ -   с ризници, шлемове, щитове и  облекло от 

Средновековието. Фотоателие. 

14.00 – 16.00 ч. 

„Рисуваме древния Перник”. - Вземи участие в  блиц-конкурс на рисунки на крепостта - 

с награди 

14.00 – 17.00 ч. 

„Лее се песен над Перник…” – с участие на читалищни формации 

16.00, 17.30, 19.00 ч. 

Прожекции на филми в информационния посетителски център:  

Приказки за деца - 3 D анимация   

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

17.30- 19.00 ч. 

Концерт „ Музеят и приятели” - с участието на формации от ОМД, РМД-Мошино, и ОК „ 

Дворец на културата” 

НОЩ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В МУЗЕЙНИТЕ ЗАЛИ  19.00 - 01.00 ч. 

Постоянна експозиция – „Археология”, „Етнография” 

Изложби:  

 „Храмови иконописания от Пернишко. Икони от фонда на РИМ-Перник”,  



 „Крепостта Перник. Позната и непозната”,  

  „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ-Перник” 

19.00 ч. 

Награждаване на дарители и приятели на музея. 

Концерт на хор” Добри Христов” 

19.30 ч. 

 Изложба на един експонат. „ Железният цървул - мит и реалност”. 

 Изложба „Дарове за боговете”. Непоказвани експонати от Арбанас. 

19.30 ч. 

Изложба „Палео-загадки от Пернишко. Фосили и минерали от фонда на РИМ 

Перник” . Изложбена зала 2.  

МУЗЕЕН КИНОСАЛОН 

20.00 ч. 

„Българската икона” – прожекция на документален филм  

21.00 ч. 

„Перник – една внезапна спирка” – прожекция на документален филм 

22.00 ч. 

„Самуил”  - прожекция на документален филм 

ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ  

НОЩ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  16.00 - 01.00 ч. 

16.00 – 20.00 ч., в двора на музея 

Изложба  „Непознатият Перник”  

16.00 – 01.00 ч.   в музея 

Изложба „Димитър Делийски – Миньорски цикъл”   

20.00 - 21.00 ч.  в музея 

„Приказки от Долната земя”. – Вземи участие в забавна викторина  - с награди. 

 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК 

          ТЕЛ.: 034 443 113 
 
Организатори - РИМ Пазарджик и ХГ „Ст. Доспевски” под  патронажа  на  Община 

Пазарджик – Централна сграда на музея и галерията 

 
17.00 ч. - „Съвременната кирилица – актуален портрет” 

Изложба и презентация на художника Кирил Златков. 

Музикални изпълнения в лапидариума: 

19.00 ч. -  "NaNa&The GanG" - музикален пърформънс.   

22.30 ч.  - Концерт на група „ Acoustic Corporation”. 

18.00 ч. Арт ателие - Приятели на галерията рисуват до 1.00 ч. след полунощ. 

Изложби ХГ „Станислав Доспевски”: 

Изложба „Портрет” избрани творби от фонда на ХГ ”Станислав Доспевски”; 

Изложба „Каменни релефи – ПЕРПЕРИКОН НЕОАРТЕФАКТИ” на художника Янко 

Ненов; 

Фотоваканция  2014; 

Мултимедийна презентация с непоказвани творби на художника Георги Герасимов от 

фонда на ХГ „Ст. Доспевски” Пазарджик, посветена на 110 години от рождението му; 



Изложба РИМ – Пазарджик: 

Изложба „Съкровището от Лесичово” 

Експозиции РИМ – Пазарджик: 

Зала „Археология” 

Зала „ История на България XV- XIX век” 

Зала „ Нова история”  

 

 

 РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ – ЛОВЕЧ 

ТЕЛ.: 068/601382 
 

      Удължено работно време на три от обектите на Регионален исторически музей – Ловеч 

Музей „Васил Левски”, Етнографски комплекс и Музейна сбирка „Атанас и Васил 

Атанасови” 

  Безплатен достъп на публиката след 18.00 ч. 

         Ще посрещнем в обектите си участниците в съпътстващия проект „Ние в Нощта   

на музеите” на Сдружение „Зона Ловеч”, подкрепен от Велоклуб „Пресечената 

скала” и „Балканвело” АД. Проектът е финансиран по програмата за младежки 

дейности на Община Ловеч. Участниците имат два сборни пункта – 15.00 ч. пред 

Община Ловеч, за да посетят обект „Къкринското ханче” и 19.00 ч. пред паметника 

на Васил Левски, за да посетят и останалите обекти на РИМ - Ловеч. В края на 

обиколката в един от обектите участниците ще получат награди.  
 

РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  „СТ. ШИШКОВ“ – 

СМОЛЯН - 0301/62770 

 
 „СЕРЕНАДА ЗА МУЗЕЯ В СМОЛЯН“ 

18.30 ч.  -  Група „The black archer” (Никола Коджебашев, Мариан Горцев, Никола Куцев, 

Антонина Карабова) 

19.00 ч. - Група „Кармин“ към НЧ „Орфееви гори  - 1870“ (ученици от ПГПИ - Смолян:  

Христо Щърбанов, Реджеп Якъбов, Денис Илязов) 

19.30 ч. - Група „Обществен капан“ към Младежки информационен център „Яко“ 

(Цветан Каменарски, Реджеп Якъбов) 

20.00 ч. - Изпълнения на китари: Костадин Балджиев, Борислав Семерджиев, Боди 

Каврошилова 

 

     РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КЪРДЖАЛИ 

              ТЕЛ.: 0361 63580 
 

  

20.00 ч.  
В парка на музея - танцово шоу на гвардески отряд при ГПЧЕ "Христо  Ботев";  

Откриване на гостуваща изложба "Девет товара коприна и още девет везана"  -       

гостува РИМ-Хасково;  

 



 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН 

                ТЕЛ.: 054 877 410 
 

Регионален исторически музей 

12.00  – 24.00 ч. 

Мраморно фоайе, 21.00 часа  

„Искрица светлина от шуменския дом” – изложба с материали от фонда на музея 

Зала „Съкровищница”  

„Съкровището на Лесескепра“ – златни и сребърни накити на жрицата от Анхиало – 

гостува РИМ-Бургас 

„Съкровището от Малая Перешчепина“, свързано с името на хан Кубрат (копие) – гостува 

НИМ-София 

Къща музей „Лайош Кошут” 

12.00  – 24.00 ч. 

18.00 ч. – „На чаша бира и още нещо…” 

Представяне на новото издание на „Маджари и поляци в Шумен” на Ст. Чилингиров 

Къща музей „Панайот Волов” 

12.00  – 24.00 ч. 

„Славянска светлина” – вечер, посветена на славянството 

Къща музей „Добри Войников” 

12.00  – 24.00 ч. 

„Песента на часовниците” – изложба с материали от фонда на музея и фотоизложба 

Музеен комплекс „Панчо Владигеров” 

12.00  – 24.00 ч. 

„По пътя на песента” – изложба, посветена на проф. Венета Вичева 

„В светлината на прожектора” – концерт на вокални формации „Дъга” и „Унисон” 

 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО 

          ТЕЛ.: 038 624237 
       

Централна сграда на РИМ-Хасково: 

Експозиция “Етнография” 

Експозиция “Възраждане” 

Изложба “Хасково в древността” – на отдел “Археология” 

Изложба “Хасковските полкове във войната септември 1944 – май 1945 г.” – на отдел 

“Най-нова история” 

Кирково училище – Експозиция “Хасковски будители” 

Музеен център “Тракийско изкуство в Източните Родопи”,   с. Александрово 

Във връзка с проект “Евровизия. Музеи представят Европа.” предлагаме на 

посетителите беседа – игра на тема: “Узунджовският панаир като връзка между 

Европа и нашите земи или как един старинен сейф, произведен в Марсилия в средата 

на XIX век, се е озовал в града ни.“ 

17.00 ч. Доц. д-р Красимир Лещаков представя книгата “Ябълково”, том 1 

/“Yabalkovo”, vol. 1/ с автори  J. Roodenberg, K. Leshtakov, V. Petrova.  



Книгата е част от “Проект Марица. Спасителни археологически разкопки по 

автомагистрала “Марица” в Южна България”. Тя представя Ябълково като най-

голямото раннонеолитно селище в Югоизточна Европа. 

18.00 ч. Откриване на фотоизложба “Църквата в Самуилова България. Корени и 

наследство.” – гостува Кирило- Методиевски научен център при БАН   

Събитието ще бъде съпроводено от църковни песнопения в изпълнение на Детски хор 

“Орфей” при Младежки център – Хасково, с ръководител Елена Шопова. 

 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ 

          ТЕЛ.: 058 603 256 

 
11 май в Зала „Възраждане” в Художествена галерия 

Изложба „Посланията на паметта. Иван Кършовски – между сабята и перото” с експонати 

от РИМ – Добрич и Музея на Възраждането „Иларион Макариополски”, гр. Елена. 

12 май в Учебен музей/Възрожденско училище в административната зала на РИМ – 

Добрич 

Изложба „Археологическо лято 2014” 

13 май пред Храм „Св. Георги” 

Нощ на литературата – съвместно мероприятие на Община град Добрич и РИМ – Добрич 

Музея в Градски парк „Св. Георги” 

Изложба „Монетите на скитските царе” от Нумизматичен музей – Русе. 

14 май във всички музейни обекти 

Учредяване на доброволчески клуб „Приятел на музея”  

Стартиране на нова образователна програма: „Един ден уредник в музея”, съвместно с 

ученици от гр. Добрич 

15 май в Дом-паметник „Й. Йовков” 

Изложба с творби от Десети национален конкурс за рисунка, дигитална живопис и 

графика „Моята България” съвместно с Общински младежки център „Захари Стоянов”, гр. 

Добрич. 

16 май в Дом-паметник „Й. Йовков” 

Концерт на Студио за поп-рок певци „Сарандев” с вокален педагог Елена Карабельов” 

към Общински младежки център „Захари Стоянов”, гр. Добрич. 

 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – МОНТАНА 

 ТЕЛ.: 096 307 481 

 
Безплатно посещение на изложбите:   

„Монтана в шест хилядолетия”  

 „Eдин завет“  - Посветена на участието на България в Първата световна война 

„Живот за Монтана – 95 години от рождението на археолога Георги Александров“ 

 Виртуална разходка из Европейските музеи  

 Експозиционна зала на РИМ – Монтана 

 ул.”Граф Игнатиев”3 

Постоянна експозиция „Класици на българската живопис”  

Изложба „ Класиката е жива“ 

Гостува галерия „Драка“, гр. София 



Художествена галерия „Кирил Петров”   

ул.”Цар Борис ІІІ”19 

21.00 ч. 

„Гостуваме на Клио“ 

Художествена програма на Литературна школа „Кръстьо Пишурка“ с Артстудио при 

Народно читалище „Постоянство“ 1856, гр. Лом и поетеси от     гр. Монтана 

Антична крепост – Монтана  

 

 

     РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС 

               ТЕЛ.: 056 820344  
 

Природонаучен музей  
ул. К. Фотинов 30  

ОТКРИВАНЕ НА НОВА ЕКСПОЗИЦИЯ „ФОСИЛИ” 

18.00 ч. 

Първата зала на музея е изцяло преобразена. Преди вкаменените останки на отдавна 

живели растения и животни бяха само акцент, а сега те са основната тема в новата 

експозиция. Изложени са непоказвани досега експонати на древни едноклетъчни, морски 

лилии, корали, ребро, плешка и бивни от мастодонт и много други. Една витрина е 

посветена на български ендемитни и нови видове за науката. Средствата за 

реконструкцията на залата бяха събрани чрез благотворителната кампания „Ще 

намерят ли те нов дом в музея”, организирана от РИМ Бургас през изминалата година и 

е посветена на 30 годишнината от създаването на Природонаучния музей.  

Международна фотографска изложба „ДИВОТО” – изложба на Българска фотографска 

академия „Янка Кюркчиева” 

Изложбата показва селекция от най-добрите снимки представящи богатството и 

красотата на дивата природа в България и от всички кътчета на света. 

Археологически музей 

 бул. Алеко Богориди 21  

Откриване на обновената зала „Праистория и древно корабоплаване” и на изложбите: 

„Преславското златно съкровище”, „Златната конска амуниция от с. Ивански, 

Шуменско” и „Златото на северните траки: съкровищата на РИМ-Ловеч” 

18.30ч. 

На 16 май, когато ще се чества Международния ден на музеите, в Археологическата 

експозиция на РИМ-Бургас ще бъде открита обновената зала „Праистория и древно 

корабоплаване”. В зала „Трезор” ще бъдат представени три златни изложби. Първите 

две от тях са от РИМ-Шумен. Едната представя златни апликации от тракийска 

конска амуниция, открита в могилно погребение при с. Ивански, Шуменско. Конската 

амуниция е възстановена върху кожен ремък върху главата на кон в естествен размер, 

като върху нея са апликирани и златните елементи. 

Втората изложба представя копие от Преславското златно съкровище Това е най-

голямото златно съкровище на ранносредновековна България и се датира в 10 век. 

Състои се от над 120 златни и позлатени украшения: златна диадема, огърлици, 

медальони, обици, копчета, пръстени и плочки от 14 и 22-каратово злато. За 



обработката им са били използвани клетъчен емайл, перли, аквамарин, планински кристал 

и други скъпоценни камъни.  

Също в зала „Трезор” ще бъде открита изложба от златни и сребърни предмети от 

фонда на РИМ-Ловеч. Представени са многобройни накити – праисторически, тракийски 

и римски обеци, гривни, огърлици, пръстени, фибули, римски шлем-маска и мн. др. 

ОТ 18.30 ДО 19.15 Ч., ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МУЗЕИТЕ, ПРЕД 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ЩЕ СВИРИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА 

БУРГАС ОБЩИНСКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР. 

Исторически музей ул. Лермонтов 31  

Просфора. Хляб и литургия  - Изложба на Национален етнографски музей при БАН 

Откриване: 19:00 ч. 
Просфорните печати са особени обекти - те са ключов елемент на църковния живот, 

участват в най-сакралното християнско тайнство. Като при всеки култов обект в тях 

се влагат строго определени религиозни символи, формата им е канонична, но все пак има 

и различия. В някои краища на страната те се използват само в църквите, а в други са 

задължителен инвентар на всяка къща. По принцип просфорите са затворени в 

църквата. По време на изложбата посетителите могат да видят научно-популярен 

филм, отразяващ правенето на просфори в манастирите Симонопетра, Хилендар и 

Зограф и изработването на просфорни печати в една от килиите към Великата лавра 

"Св. Атанасий". Много от кадрите и фотосите са уникални. Изложбата разполага с 

печатен каталог, в който намират място много от най-интересните образци на 

просфорни печати. 

Изложбата ще остане в Исторически музей до 30 Септември. 

Етнографски музей  
ул. Славянска 69  

ИЗЛОЖБА "С АРОМАТ НА КАЗАНЛЪШКА РОЗА В БУРГАС" 

Откриване: 19.30 ч. 

Гостува ИМ „Искра” - Казанлък. Изложбата представя традиционното за Казанлък и 

Розовата долина производството на розово масло - процеса розоварене, съдове за розово 

масло, снимки и документи, шаблони за експорт, търговски тефтери.  

С УЧАСТИЕТО НА ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „ЛАЗУР” ПРИ 

ВОЕНЕН КЛУБ- БУРГАС, С РЪКОВОДИТЕЛ БОЙЧО ЯНЕВ 

 
 

 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КЮСТЕНДИЛ 

 И ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

 ТЕЛ.: 078 550095 

 
10.00 ч. – 18.30 ч. – игра за любознателни с награди „Отключи историята на своя град” 

VI с посещение на музейните експозиции и забележителности на Кюстендил;  

 В двора на музея:  

14.00 – 18.30 ч. Четвърта музейна работилница за деца: букви и старопечатни техники; 

18.30 ч. – Томбола от играта „Отключи историята на своя град” VI; 

19.00 ч. – Откриване на изложба от нови дарения на Румен Манов в зала „Асклепий”;  



20.00  – 22.00 ч. Концерт на Станислава Димитрова - Sunnie представя най-новия си 

проект: “Tempo de Alegria” с бразилска и испанска екзотика.  

Участват още: Тодор Бакърджиев – тромпет, Теодор Петков – пиано, Светослав Неделчев 

– бас, Стефан Цеков – ударни, Николай Данев (a.k.a mR. Brown Sugar) – ударни, Елица 

Златанова - Ele 

На 16 май 2015 г. всички музейни експозиции ще бъдат отворени за безплатно посещение 

от 10.00 ч. до 21.00 ч. Археологическата експозиция в двора на музея ще приема 

посетители до 1.00 ч. след полунощ.  

 

 

       РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА 

      ТЕЛ.: 052 681012 

 
МУЗЕЙ  ЗА  НОВА ИСТОРИЯ  НА ВАРНА (1878-1939) 

СТУДИО „ПАЛАС” - ВАРНА 

 

18.00-19.00 ч. Концертна програма с участието на деца от творчески формации във 

Варна. 

19.00-20.00 ч. Разглеждане на музея 

20.00-21.00 ч. „Булевард Мечта“, музикално танцов спектакъл за деца и възрастни от 

Миглена Параскевова, режисьор Красимир Янев, музикален педагог Снежанка Димова, 

автор на танците Болеслава Тенева. С участието на младежките творчески формации 

„Палас“ и „Тинити“. 

21.00-22.30 ч. Разглеждане на музея 

22.30-23.00 ч. Фамилията Дюрони и Варна. Документален образователен филм на Музея 

за нова история на Варна и Студио „Палас” – Варна от цикъла „Пътуване към 

миналото“. 

23.00-24.00 ч. Разглеждане на музея 

00.00-00.30 ч. Пробуждане. Премиера на документален образователен филм  от филмова 

поредица Европеизацията на Варна на Музея за нова история на Варна и Студио „Палас” 

– Варна от цикъла „Пътуване към миналото“. 

Гостите на музея могат да видят също изложбените кътове: „Списания и вестничета 

на нашите предшественици в училищата на Варна”; Нови дарения от детски играчки за 

фонда на музея; Курортна Варна и пощенските картички. 

Гостите на музея могат да се насладят на излъчването на видеоимпресия за 

творчеството на бележития варненски архитект Дабко Дабков (1875-1945). 

 
 

          

                   ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДИМИТРОВГРАД 

                   ТЕЛ.: 0391 66787 
 

            16 май / събота/ от 19.00 до 24.00 ч. 

19. 00 ч.–Свири Забавно-духов оркестър-Димитровград  

 19. 30 ч. - Връчване на награди на активни дарители и посетители на музея  



Представяне на изложбата„Бързо, точно, срочно”(из историята на съобщенията) – гостува     

РЕМ-Пловдив 

 20. 00 – 22 .00ч. 

 Концерт 

Теглене на томбола с награди.  
В залите на музея посетителите предварително ще получат „поща”с индивидуален  номер 

за томболата. 

20.00-24.00 ч. 

Зала „Археология” –прожекция на филмите: 

 „Тракийско въоръжение” 

„Светилище на нимфите и Афродита” 

ЕКСПОЗИЦИИ: 

зала „Бригадирско движение”-постоянна експозиция 

зала «Димитровград»-постоянна експозиция 

зала Археология :временна  изложба «Тракийско Въоръжение»-гостува РИМ-Шумен 

Изложбена зала: временна изложба „Бързо, точно, срочно”(из историята на съобщенията) -  

гостува РЕМ-Пловдив 

АТЕЛИЕТА: 

Ретро фото 

Скрапбукинг 

Еко ателие Art attackrt 

Грънчарство 

Изобразително изкуство 

Дом—Музей „Пеньо Пенев” 

Прожекции на филми от Фонда на музея 

 

ХГ Петко Чурчулиев” 
Зала № 2(голямата зала) 

Представяне на документални филми за художници / от публичният кино фонд на БНР/  , 

чийто произведения са част от фонда на галерията :  

- Проф. Иван Кирков – живопис  

- Проф. Георги Чапкънов – скулптура  

- Кольо Карамфилов – графика  

- Стефан Деспотов – плакат 

22.00 ч. 

Обявяване на печелившите от томболата и раздаване на малки награди от спонсори 

на проявата 

Всеки посетител ще получи предварително номериран плик с цветна картичка-

картина от фонда на галерията , надписани с мисли на световноизвестни 

художници. 

 

ЕКСПОЗИЦИИ: 

Зала №1 - гостуваща изложба „Акварел” от ХГ „Ст.Загора. 
Зала №2-изложба „Театрален плакат”от фонда на ХГ „Петко Чурчулиев” 

 

 



Природонаучен музей "Сребърна" ще работи в Европейската нощ на музеите до 22.00 часа. 

Изявата, която ще представим е мини концерт на класическа китара, изпълнен от Стоян 

Събчев ученик в 11 клас в ЕГ "Пейо Яворов" гр. Силистра, с начало 19.00 часа. След 

изявата, до края на вечерта на озвучителна система ще пускаме българска популярна 

музика (български автори, музика от филми и др.)  

 

 

                ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БАТАК 

  ТЕЛ.: 03553 2339 

 
На 16 май в Батак отбелязваме 139 години Априлска епопея- Батак и тържествена заря 

проверка вечерта. ИМ- Батак, като институцията- пазител на паметта на 

територията на община Батак, организира литийно шествие- поклонение по паметните 

места от Април 1876г. от 11:00 часа. Смятаме, че съвпадането на Европейска нощ на 

музеите с годишнината от Априлското въстание в Батак не позволява представяне на 

необичайна, забавна и музикална програма. В дните 16 и 17 май община Батак организира 

и множество други събития. 

Ето защо, предлагам в националната програма да бъде записано, че Исторически музей- 

Батак ще работи на 16 май 2015г. до 01:00 часа, при отворени врати, във връзка с 

Годишнината от въстанието в Батак, за всички жители и хилядите гости на града, 

които желаят да се поклонят пред паметта на загиналите и да научат повече за подвига 

им. 

 

          МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БАНСКО 

          ТЕЛ.: 0749 83132 
 

7 май 

17.00 ч. – Откриване съвместна изложба на Български културен форум – Будапеща 

и Музеен комплекс – Банско „Тома Вишанов–Молера и неговата епоха“ Дом на изкуствата  

14 май 

17.00 ч. – Открит урок „Гордост българска“ Дом на изкуствата 

15 май 

17.00 ч. – Представяне на книгата на Николай Нинов  „Повторени сънища“ Дом на 

изкуствата 

16 май 

18.30 ч. – Откриване изложба на РИМ - Благоевград „Момина руба“ Дом на изкуствата 

20.00 ч. – „Песенна магия“, изпълнения на местни самодейни състави за автентичен 

фолклор Историко етнографски комплекс „Радонова къща“ 

18 май Международен ден на музеите 

Ден на отворените врати 

 

 

 

 

 

 



   ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

            ТЕЛ.: 0618 60111 

 
В партньорство художествена галерия „Недялко Каранешев” Горна Оряховица 

18.00 ч. - Връчване на грамоти на дарителите на ИМ-Г.Оряховица 

19.00 – 01.00 ч. Програма „Музикалното богатство на ХХ век“ 
19.00 ч Музиката на 20-те и 30-те 

20.00 ч. Музиката на 40-те и 50-те 

21.00 ч. Музиката на 60-те 

22.00 ч. Музиката на 70-те 

23.00 ч.  Музиката на 80-те 

24.00 ч.  Музиката на 90-те 

Със специалното участие на DJ`s: KALEX, Liu Ben + (secret) Guest 

 

 

МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ” 

ТЕЛ.: 06151 

 
20.15-22.15 г. 

Музеен комплекс „Даскалоливница” 

Концерт на оркестър „Фолк Магия” от гр. Шумен. 

 

 

   КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ” – СОПОТ 

   ТЕЛ.: 03134 8650 
 

17. 30 ч. 

Експозиционна зала на музея 
Представяне на стихосбирката Дъгата е любимият ми цвят” на Иван Нечев 

19.00 ч. 

Откриване на изложба „ Македония – спомени от Белото море” с автори: Тодор Георгиев, 

Елисавета Замешева и Радослав Христов 

19.30 ч. 

Конкурс за най-добро изпълнение на Вазов текст във връзка с инициативата „България чете” с 

участието на ученици от Професионална гимназия „Ген. Вл. Заимов” – Сопот 

И още: Мултимедийни презентации и филми, свързани с творчеството на Иван Вазов. 

Познавателни игри за големи и малки с награди. 

 

 

                          ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ 

       ТЕЛ.: 0357 62012 
 

Връчване на награда за принос в развитието на музейното дело в Панагюрския край 

17.30 ч. Гостува духов оркестър „Делчо Радивчев” при читалище „Виделина”, гр. 

Панагюрище. 



Прожекция на филм, посветен на 72 годишнина на Историческия музей в Информационна 

зала на Панагюрското златно съкровище 

18.30 ч. Гостува представителен танцов фолклорен състав „Тангра при НЧ  „Искра 1872”, 

с. Попинци. 

 

              ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПОПОВО 

               ТЕЛ.: 0608 43564 
 

Централна сграда  

Изложба „Дарители & Дарения“; 

Художествена галерия  
 Изложба - живопис на Кирил Божков 

Фотоизложба „Машини“ на Кирил Янев   

Музеят гостува с изложбата „От Киноцентъра до музейната витрина /Реквизит от филма 

„Капитан Петко войвода/“ в  Ботевградския музей. 

 

  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ 

  ТЕЛ. : 0610 52877 
 

15 май ( петък ) 2015 г. 

17.30 ч. в залите на музея 

Изпълнение на Мажоретен състав при Основно училище „Св.Климент Охридски” – 

Павликени 

Програма  на  възпитаници  от  Музикалната школа при Народно читалище „Братство”  -  

Павликени  

Откриване на  изложба: „АРХЕОЛОГИЧЕСКО  ЛЯТО – 2014 г.  

Находки от възстановените археологически проучвания  на обект Античен керамичен 

център  край Павликени”.    

Представяне на изложба от керамични изделия, изработени  по Проект „Младите хора 

оживяват древното керамично наследство на Община – Павликени” 

Работно време на музея на 15  май - до 23,00 часа. 

Работно време на музея на 16  май – от 10,00 - 17,00 

 

   ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЧИПРОВЦИ 

   ТЕЛ.: 09554 2168 
 

Исторически хълм 

Цялата програма ще бъде представяна от аниматор и ще бъдат разигравани скечове .   

19.00 ч.  Среща с изкуството на майстори- занаятчии: 

-  дърворезбаря Чавдар Антов    

 -  майсторката на чипровски килими и плъстени сувенири  Лорета Велков,  

19.00 ч. - изпълнения на фолклорна певческа група към НЧ“Христо Ботев 1926“,  с. 

Железна  

20.00 ч. Официално откриване на „Европейска  нощ на музеите“ 2015, награждаване на 

дарители, информатори и сътрудници на музея 



20.45 ч. изпълнения на фолклорна  певческа група и фолклорен танцов състав към НЧ“ 

Петър Богдан 1909“- Чипровци 

21.30 ч. изпълнение на  катедрален хор  към Видинска Митрополия 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. КАВАРНА 

ТЕЛ.: 0570 82150 

 
18.30 ч.   „ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ  И ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ –НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 

ДОКУМЕНТИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ” 

Среща –разговор с проф.д.и.н. Иван Стоянов –председател на Фондация „Васил Левски” 

място:  Арт клуб „РЕТРО” 

20.30 ч. Откриване на изложба: 

„ВСИЧКО КАКВОТО СЪМ СТОРИЛ, СТОРИХ ГО ЗА ОТЕЧЕСТВОТО” – 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ГРАДЪТ, КОЙТО ГО СЪЗДАДЕ  

Гостуват: Музей „Васил Левски” –Карлово и Исторически музей-Карлово 

място: Исторически музей 

20.45 ч.   Изпълнение на революционни песни от  Вокална академия-Каварна към Народно 

читалище „Съгласие-1890” с ръководител Надя Ботева. 

място: Исторически музей 

ЛЯТНО КИНО В МУЗЕЯ: 

ПРОЖЕКЦИИ НА ФИЛМИ: 

21.00 ч.  „АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА” - 
 Документален филм на БНТ. 

21.30 ч. „ЛЕВСКИ ПРЕД СЪДА НА ПОРТАТА И ИСТОРИЯТА –  документален филм 

по сценарий на проф. Дойно Дойнов. 

22.00 ч.  „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ ОТ КАРЛОВО” –   Документален филм. 

 

 

 

                            МУЗЕЕН КОМПЛЕКС- БЕРКОВИЦА 

                            ТЕЛ:  0953 88045 
 

Изложба -живопис, маслени бои, със заглавие' 'Рисунки от мен'' на Ивайло   Пешков. 

 

 

  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЛОМ 

           ТЕЛ.: 0971 66069 

 
19.00 ч. Откриване  

19.30 ч. Фанфарен оркестър – концерт 

20.00 ч. Откриване на гостуваща изложба на художничката Дора Куршумова 

21.00 ч. Снимка за спомен с ретро костюм в залите на музея 

22.00 ч. Концерт на местни поп и рок групи 

23.00 ч. Отворена сцена – за изява на местни поети и музиканти 

 



 

   ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БИОСФЕРЕН 

                     РЕЗЕРВАТ „СРЕБЪРНА”, ТЕЛ.: 08677 2469 

 
19.00 ч. Мини концерт на класическа китара, изпълнен от Стоян Събчев, ученик в 11 клас 

в ЕГ "Пейо Яворов", гр. Силистра.  

След изявата, до края на вечерта на озвучителна система ще пускаме българска 

популярна музика (български автори, музика от филми и др.)  

 

 

               ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДЪЛГОПОЛ 

   ТЕЛ.: 0517 22314 
 Ден на отворени врати. 

 Фотоизложба на накити от фонда на музея. 

 

 

         ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СВИЩОВ 

     ТЕЛ.: 0631 60452 

 
   15 май  

89 години от откриването на къща-музей „Алеко Константинов“, изложба  на    оръжие по    

повод 70 години от края на Втората световна война 

16 май  Античен град „Нове“ – рок концерт 

 

 

                      ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЕВЛИЕВО 

                  ТЕЛ.: 0675 32724 
 

 

      Изложба "В името на драгоценното ни Отечество".  

Съвместно с  РИМ Сливен - изложбата 175 -годишнината от рождението на легендарните 

войводи Хаджи Димитър  и Стефан Караджа. 

       Преминаването на четата им през 1868 година буди голямо вълнение и надежди сред 

хората от Севлиевския край, трайна следа в народната памет оставят и битките, 

водени в близост.  Севлиевското Опълченско дружество "Лев" издига паметник на 

мястото на драматичната битка при м. Канлъдере, а срещите с участници в 

четата са събитие за севлиевци след освобождението. Ще бъде показан филма на 

екип от РИМ Сливен с едноименното заглавие.      .  

Посетителите ще  могат да се запознаят и с двете постоянни експозиции в ,   

Хаджистояновото училище,   както и с      временните изложби "Девети май- 

датата, която промени световната история" за участието   на   севлиевци   и 

Девети   севлиевски  артилерийски полк  във  ВСВ и " Всеки своя пътека си има..." по 

повод 85 години от рождението на поета Пеньо Пенев. 

 

 



 

            АЕК „ЕТЪР”– ГАБРОВО  

            ТЕЛ.: 066 801 830 
  

       На 15 май приключват две събития от културния ни календар - Награждаване       от  

национален конкурс за плашила и награждаване на участниците от ХVІІІ  

Националния пленер на детската рисунка в Етъра.  

На 17 май /неделя/, музеят на открито ще предложи допълните атракции на своите 

посетители като възстановки на домашни занятия в къщите от Етърската чаршия.  

На 23 юни,  предвид спецификата на музея /етнографски музей на открито/, е 

заплануван в културния ни календар фолклорен спектакъл "Нощта срещу Еньовден".  

На 16 май е празникът на град Габрово и се провежда ежегодния международен 

карнавал, който продължава и след полунощ.  



 
МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА” – ГАБРОВО 

ТЕЛ.: 066 807 229 
 

16 май 2015 г.  – Ден на Габрово    

      10.30 ч. – Весела суматоха 

      Парк на смеха до Музея „Дом на хумора и сатирата“ 

11.00 ч. – XXII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата –   Габрово 

2015 (откриване на изложбите от 6-те конкурсни раздела и награждаване на лауреатите; 

откриване на самостоятелната изложба на Джемалетин Йълдъз (Турция) – лауреат на 

Голямата награда „Златният Езоп“ от XXI МБХСИ – Габрово 2013) 

Музей „Дом на хумора и сатирата“, зала „Стефан Фъртунов“ 

            18.00 ч. – карнавално шествие „Габровец и котка по гръб не падат“ 

            Централна градска част   

 16 май 2015 г. – „Веселякът от Скриняно“ – МДХС гостува в РИМ – Благоевград с 

изложба живопис от художествения фонд „Хумор на народите“, посветена на 111-

годишнината от рождението на Стоян Венев 

17 май 2015 г. 
 9.00 ч. – XVI Национална среща-наддумване „Благолаж” – Габрово 2015 

 Музей „Дом на хумора и сатирата“, зала „Грехът“ 

 

 МУЗЕЙ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР” 

          ТЕЛ.: 0554 46018 

 
18.00 – 22.00 ч.  Свободен вход в археологически музей, църквите „Св. Йоан кръстител” и 

„Св. Параскева” 

Археологически музей, 18.00 ч.  "Хождение по буквите" - поема от Валери Петров, 

представена от Олег Еличов и Михаил Михалев   

Църква „Св. Параскева”, прожекции на филми, спечелили награди и номинации на XI 

Международен фестивал на туристическия филм – България “На 

източния бряг на Европа”, 1-4 април 2015г. 



18.00 ч. “Майсторите, които върнаха времето напред”, филм на Община Брацигово. 

Награда за документален филм в категория “История и Култура”. 

19.00 ч. “Малко Търново – Царството на Светлината”, филм на Община Малко 

Търново. Специална награда на журито за документален филм в категория “История и 

Култура”. 

20.00 ч. “Перник – Една внезапна спирка”, филм на Община Перник. Номинация за 

документален филм в категория “История и Култура”. 

 

 

Църква „Св. Йоан Кръстител”, 20.30 ч. 

Концерт на струнен квартет„Вива”. в програмата Бах, Хендел, Моцарт, Бетовен. 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” – ПЛЕВЕН 

ТЕЛ.: 064 837306 

 
19.00 - 01.00 ч. 

Презентация на образци на униформи и оръжия от „Руско-турската война 1877-   1878” 

г.   с участието на Регионален клуб „Традиция” Плевен. 

Демонстрация на реставрирането на икони в Ателието по консервация и реставрация. 

Клавирен концерт на проф. Атанас Куртев – 50 г. творчески път посветовните сцени. 

Концерт на Общински духов оркестър.  

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СВИЛЕНГРАД 

                           ТЕЛ.: 0675/32724  
 

 

10.30 ч. Представяне на традиционни за региона обичаи, съхранени до днес, с участието  

на самодейци. 

12.30 ч.  Народни танци от региона, представени от ученици от Свиленград, 

13.00 ч.  Презентация на тема „По пътя на хляба” в изложбената зала на    музея. 

16.00 ч. Презентация на тема” Недвижимото културно-историческо наследство на 

Свиленградския край”- в изложбената зала на музея. 

19.00 ч. „Приключението Свиленград”-рекламен филм за Свиленград, в  изложбената  зала 

на музея. 

21.00 ч. „Прелет над Сакар”- филм за биоразнообразието и културно-историческото 

наследство в Сакарския край, в изложбената зала на музея. 

 

 

 

 

 



ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕЛХОВО 

           ТЕЛ.: 0478 88039 

 
9.00 ч. -  01.00 ч.  

Освен постоянните експозиции, посетителите ще имат възможност да разгледат авторската 

изложба-базар на доц. д-р Ангел Гоев от АЕК „Етър“ - Габрово – „Талисмани, 

амулети, пергаменти“. 

Ще бъдат представени мултимедийни презентации и филми, показващи националното и 

регионалното културно-историческо наследство. 

През целия ден посетителите ще имат възможност да се включат в забавната игра 

„Европейска пътека „България и Европа”, подкрепяща „Евровизия-музеите 

представят Европа”.  10 експоната от нашите експозиции ще бъдат маркирани със знака 

на Европейския съюз (звездите на син фон) , отговарящи на критериите за европейска 

интерпретация.  Посетителите ще трябва да открият маркираните експонати. 

Информацията за експонатите и тяхното национално и европейско значение ще бъде 

представено с интерактивни презентации.  

За малките децата ще има и друг вид състезателни игри – рисуване на експонати от 

витрините, подреждане на пъзели на със снимки от експонати от експозицията, 

откриването им във витрините и др. На края участвалите ще получат свидетелства за 

участието си в „Европейска нощ на музеите”. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПРАВЕЦ 

          ТЕЛ.: 07133 2154 
 

18.00 – 01.00 ч. Отворени врати за:  

- постоянната музейна експозиция; 

- изложба „Какво ново в музея през 2014 г.”; 

- гостуваща изложба от НИМ-София  -„История на костюма и модата” – уникална 

колекция миниатюри, автор Вера Мачева; 
- фотосесия в залите на музея. 

18.00 – 19.30 ч. 

Арт ателие в музея „Харесай, избери и нарисувай експонат музея”, участва школа за 

изобразителни изкуства „Хармония”с ръководители Димитринка Томова и Станислава 

Комитска  

19.00 – 19.40 ч.     

Песни и танци в музея - фолклорна програма на самодейци от  читалище „Заря 1895” и 

Дневен център - Правец 

19.30 – 20.00 ч. Представяне на издания на музея през годините  (книги, албуми, каталог, 

брошури, дипляни, картички) 

20.00 – 21.00 ч. Изпълнение на китарно дуо „Слави и Весо” 

21.00 – 21.30 ч.  Презентация на DVD филм „Културно-исторически обекти в община Правец”  

21.30 – 23.30 ч. Прожекция на „Нощ в музея”, филм на режисьора Шон Леви,  САЩ, 

разпространител: Александра филмс 

Музеен комплекс с родна къща на Тодор Живков 

18.00 – 01.00 ч. Отворени врати     

Базар на минерали и накити, изработени от полускъпоценни камъни 



19.00 – 19.30 ч. Представяне на нова експозиция „България и светът” - колекция 

подаръци на Тодор Живков от цял свят 

 

               ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – АСЕНОВГРАД 

                        ТЕЛ.: 0331 62250 

 
За Европейската нощ на музеите 16.05.2015 г. в централната сграда на музея ще се 

открие смарт изложба „В зората на Европейската цивилизация“, придружена с концерт на 

джаз-рок формация "Good company band" пред сградата на музея (при дъждовно време в 

сградата на музея). 

 

 
 

 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕТРОПОЛЕ 

           ТЕЛ.: 0720 62124 

 
 08.00 - 01.00 ч. - Ден на отворени врати 

 10.00  - 15.00 ч. - Работилница по приложни изкуства (моделиране) за малки и големи  на 

тема "Род и памет". 

 17.00 - 18.00 ч. - "По пътеките на миналото в Етрополе" - презентация 

 18.00  - 20.00 ч. - Демонстрация на сътвореното от ръцете на приложниците 

 20.00  - 21.00 ч. - Презентация "Зет като мед в Етрополе-столица на завряните зетьове" 

 21.00  - 24.00 ч. - "Среднощна серенада" - спектакъл- възстановка с участието на  

вокална група "Оренда" към НЧ "Тодор Пеев 1871" и на поетесата Бистра Александрова. 

 

 
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО 

ИЗКУСТВО,  ТРЯВНА,  

ТЕЛ.: 0677 62278 

15 май, петък, от 19.00 ч. в къща-музей "Ангел Кънчев" под мотото "От бунта на 

духа до бунта на оръжието".  

Поводът е 165 години от рождението на революционера. Партньори ще ни бъдат 

Регионален клуб "Традиция", които ще подредят изложба оръжия, деца от Школата по 

народно пеене при Читалище "Пенчо Славейков" в Трявна  ще изпълнят бунтовни песни, 

РИМ - Велико Търново ще гостува с изложба за Велчовата завера, ще се рецитират 

патриотични стихове, гостите ще имат възможност да подредят пъзели с образа на 

Ангел Кънчев, а на площада пред Музея ще се извият кръшни хора, с участието на 

КФТ"Балкани", град Трявна. 

 



   ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ИСПЕРИХ 

            ТЕЛ.: 08431 4783 

 
18 май 

Концерт, възстановка на фолклорен обичай-Лазаруване, изложба, образователни и 

възстановени стари игри и др. 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

ТЕЛ.: 0887395965 

 
18.00 ч.  

Откриване на Експозиция   "Изкуствата на Тибет"-гостуваща изложба от Исторически 

музей – Димитровград. С участието на детска формация за модерен балет" Viva 

Dance"-гр.Гоце Делчев. Изложбата ще продължи до 20 август 2015г. 

Експозицията включва повече от 100 старинни предмети ,свързани с бита и културата 

на Тибет. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  -  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

                   ТЕЛ.: 05731 2057 
Откриване на гостуваща изложба „ПОЛЪХ ОТ СТАРИЯ ШУМЕН” на РИМ -  Шумен.  

Безплатен достъп на публиката при удължено работно време от 18.00 до 01.00 ч. след 

полунощ. 

    

 

      МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА – ЯМБОЛ 

                           ТЕЛ.: 0899099436 

 
Посетителите ще имат възможност да се включат със забавни игри обединени в 

темата „Войник за една нощ”: 

Разглобяване и сглобяване на учебно оръжие. 

Поставяне на противогаз (за изпълнение на норматив за време). 

Хвърляне на ръчна граната  в цел. 

 

  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ОРЯХОВО 

                     ТЕЛ.:0971 2467                           

20.00 ч. 

„Музикална нощ в светлините” - концерт в двора на музея на ученици от Националното 

училище за изкуства "Панайот Пипков" в гр. Плевен.  

 

 

 

 



 

 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БОТЕВГРАД   

 ТЕЛ.: 0723 66828 
 
19.00 ч. - Начало с музикален поздрав от Смесен градски хор "Стамен Панчев" Ботевград 

19.30 ч.-  гостува изложба от ИМ Попово "От киноцентъра до музейната витрина"- за 

филма и живота на капитан Петко войвода и следите на неговите наследници в 

Ботевград 

20.00 ч. -"Духът на природата" - откриване изложба на Христо Гаврилов - фоайе ІІ етаж 

20.30 ч.   120 г. световно кино, 100 години българско кино и 80 години кино в Ботевград  

 

 

 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЯЛА ЧЕРКВА 

          ТЕЛ.: 06134 2533 

 
11.00 – 17.00 ч. - Отворени врати за посещение в  5 музейни експозиции: 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – изложба  „Април 1876” 

ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ :  

Документална изложба на ДА –В.Търново „Марко Вачков” 

Изложба на Исторически музей –Бяла черква  „ Пчеларство и пчеларски   традиции в Бяла 

черква” 

Постоянна експозиция 

КЪЩА-МУЗЕЙ „РАЙКО ДАСКАЛОВ” , ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ,  

КЪЩА-МУЗЕЙ  „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” 

18.30 ч. – представяне на изложбата „ Спомен за един литературен юбилей от                  

1921 г.”  

 „Уредник за 1 час” – ученик от ОУ „Бачо Киро”  

19.00 ч. – Драматизация  по приказката „  Сливи за смет”  - с участието на ученици от ОУ 

„Бачо  Киро” -  Бяла черква  с ръководител М.  Николаева 

20.00 – 24.00 ч. – Литературно четене на творби на Ц.Церковски   и среща     

на бивши и настоящи  самодейци от НЧ „Бачо Киро-1869” 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – МУЗЕЯТ НА ГРАОВО – БРЕЗНИК 

ТЕЛ.: 0889802847 
 

"БОГАТСТВАТА НА БРЕЗНИК"   

18.30 ч. залата на музея 

Съвместна изложба с ТД Държавен архив Перник под надслов "Богатството на Брезник - 

Магията на минералната вода"  

19.00 ч. малък салон на читалището 

Концерт на Школата по класически балет при читалище "Просвещение" 

19.30 ч. малък салон на читалището  



Среща-разговор с Константин Григориев, режисьорът-документалист от Брезник, с 

водещ Симеон Идакиев и прожекция на филмите "Откровенията на Землънския зограф" и 

"Ние живеем сред езичници"  

21.00 ч. залата на музея 

Среща с приятелите на музея  

 

 

ГАЛЕРИЯ-МУЗЕЙ „ДЕЧКО УЗУНОВ” – СОФИЯ 

БУЛ. „ДРАГАН  ЦАНКОВ” 24 

 

Георги Ружев 

Звукова и видео инсталация 
      Един от най-интересните съвременни медийни художници в България .  Неговите 

творби включват пърформанс, музика (създадена от него), анимирани прожекции, 16 

милиметрови филми, холограми, и светлинен дизайн. Последните му работи 

изследват отношенията на човек - включително исторически и религиозни.  

      Негови артистични проекти са били показани в арт пространства като: Yerbatan 

Saranicu, Истанбул, Турция; Shugar Factory, Амстердам, Холандия; Галерия The Horse 

Hospital, Лондон, Великобритания; Галерия XXL, София и други. Ружев е участвал в 

световни арт форуми като: 7-то Биенале на медийните изкуства, Вроцлав, Полша; 

Годишни изложби на Сорос център за изкуства, София, България; Beyond Belief East 

Central European Contemporary Art, Музей за съвременно изкуство, Чикаго, САЩ; 3-то 

Международно истанбулско биенале, Турция; Works on paper from Bulgaria, 

Художествена галерия Karl Drerup, Държавен университет Плимът, Ню Хемпшир, 

САЩ; 2-то Международно биенале на фотографията и визуалните изкуства, Париж, 

Франция и други. 

 

 

                 СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

                 ТЕЛ.: 02 980 44 95 
 

Галерията представя: 

Изложбите 
ПАВЕЛ КОЙЧЕВ - Възможност и щения 

ЯСЕН ГЮЗЕЛЕВ -Ретроспектива 

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА - Баланс 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ” –     

СЕВЛИЕВО 

          ТЕЛ.: 0675/32839 
 

           16.05.2015 г. 

           9.00 - 13.00 ч.; 15.00  - 18.00 ч.           

            Представяне експозициите в ХГ”Асен и Илия Пейкови”-Севлиево 



            Зала „Асен и Илия Пейкови” - Творби на двамата братя Пейкови 

Зала”Съвременно българско изкуство - Представяне на движими културни ценности   

от фонда на галерията 

Сутерен -  Представяне скулптура от периода 1960-2010г. 

Зала 5 и 6 - Представяне гостуваща изложба /графика/ Божидар Ковачев 

Зала 7 и 8 - Представяне юбилейна изложба /живопис/Стефан Стефанов 

19.00 - 01.00 ч. 

Запознаване посетители и гости на град Севлиево с експозициите в ХГ”Асен и Илия 

Пейкови”-Севлиево 

Подготвяне на материали за рисуване /листи, пастели, моливи, бои/за най-малките 

посетители-децата, студенти и родители. 

Зали 5, 6, 7, 8 

19.00  - 24.00 ч. 

Възможност за рисуване в залите на галерията на тема:”Моят свят в моето изкуство”, „Аз 

и мама, тате рисуваме заедно”под съпровод на класическа музика. 

Възможност за рисуване в залите на галерията на  студенти и   родители. 

Възможност на родители, гости на града за се запознаят с постоянната  експозиция в   

галерията. 

          24.00 - 01.00ч. 

          Реализиране на изложба с рисунките. 

          Мансарда 

           Публикуване на рисунките в сайта на галерията. 

 

  ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ БОРИС  ГЕОРГИЕВ” –  ВАРНА 

           ТЕЛ.:  052 620443 

 
През месец май, когато е и Европейската нощ на музеите в галерията гостува   

Международния Фото Фест и Варна Фото Фест - 2015г. 

Ще се потопим в уловените отражения на Изабел Льобастар от Франция и нейната 

изложба „Нови отражения от Витошка”. Ще повдигнем градуса на настроението с 

танцов пърформанс и откриване на изложбата на кино-фото клуб „Варна” – 

„Танцуващи около нас”. 

18.00 ч. – Концерт на Ралица Богданова – пиано. 

 

 

          ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ЛОВЕЧ 

 ТЕЛ.: 068 601380 

 
Юбилейната изложба ,, 130 г. от рождението на Ангел Спасов"-   живопис, рисунки, 

скулптура, гостуваща от ХГ ,, Илия Бешков"- гр. Плевен. 

Ще бъде отворена за посетители и ,,Къщата на дарителите" с експозициите на    Димитър 

Казаков-Нерон и Мирчо Мирчев. 

 

 

 



 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СТАРА ЗАГОРА 

          ТЕЛ.: 042 622843 
19.00-00.00 ч. Изложба „Български витраж” – гостуваща експозиция на Фондация 

„Българско арт стъкло”/западна зала/ 

19.00-00.00 ч. Изложба „Майстори на пастела” – колекция от фонда на ХГ Стара Загора  

/малка зала/ 

      19.00-00.00 ч. Експозиция „Възрожденски икони” /иконна зала/ 

19.00-20.00 ч. „Витражът и детето”- детска занималня с оцветяване, подреждане на 

пъзели и кубчета по творби от изложбата „Български витраж” /западна зала/ 

20.30- 21.20 ч.„Шедьоври на музикалното изкуство” камерен концерт на възпитаници 

от НУМСИ „Христина Морфова” Стара Загора 

       23.00- 23.45 ч. Мултимедия „Художниците на „Родно изкуство” /графичен кабинет/ 

 

 

          ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ-ПЕТКО ЗАДГОРСКИ” – БУРГАС 

          ТЕЛ.: 056 842169 

 
I и II етаж - изложба ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗА 

ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА  

III етаж - иконна експозиция  

20.00 ч. Благовеста Рядкова  изпълнява Скарлати, Бах, Хайдн, Моцарт, Бетховен, Гершуин 

22. 00 ч. Иво Дуков, изпълнява  Шопен  

 

  

          ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ДОБРИЧ 

          ТЕЛ.: 058 602215 

 
16.30 ч. – в „Работилницата за въображение” 

Вълшебна среща в галерията! Детската писателка Весела Фламбурари и нейните приказни 

герои ще разказват истории на децата 

Музика в галерията 

18.00 ч. – концерт на рок група rock group "Attaxic" 

19.00  ч.– вокално трио "ATS" 

18.00 – 24.00 ч. 

 

Изложби: 

Постоянна експозиция – живопис, скулптура, графика, хартия 

Красимир Терзиев  

Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било  

НГПИ „Тревненска школа” – дърворезба, интериорен дизайн, иконопис 

ЕГ „Гео Милев” - ученическо творчество  

Авторска керамика и бижута, магнити  

Книги на Сдружение на писателите – Добрич 

 

 

https://www.facebook.com/events/845539365508098/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/845539365508098/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117


ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

– КЮСТЕНДИЛ 

ТЕЛ.: 078 52 3172 
 

Тази година за Европейската нощ на музеите, Художествена галерия - Кюстендил освен 

експозицията с творби на Майстора и гостуващи изложби от годишния си календар ще 

представи и "Tochka" - изложба съвременно изкуство на секция "Текстил" към СБХ.  

Изложбата ще бъде експонирана в недостроената част на галерията. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ШУМЕН 

ТЕЛ. : 054 830673 
 

На  16.05.2015 г.  в  Европейска нощ на музеите от 18 ч. до 22 ч. посетителите на 

художествената галерия ще могат да разгледат изложба от 80 творби на Александър Мутафов 

- живопис, рисунки и графика. Изложбата се организира по повод  135 години от рождението на 

художника със участието на творби от Национален музей на българското изобразително 

изкуство и шуменската галерия. От 18.30 часа ще бъде представено изданието на 

художествената галерия "Двама шуменски иконописци" с лектор проф. д-р Христо Трендафилов. 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – РУСЕ 

ТЕЛ.:  082 823658 
 

Изложба -  живопис на Василка Монева (70 години от рождението) 

Откриване: 18.00 ч.  

Тереза Химер, Дания – уъркшоп-семинар „Спомен”, реализиран с подкрепата на 

Национален фонд "Култура", програма "Мобилност" 

Откриване: 20.00 ч.  
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ  - СМОЛЯН 

ТЕЛ.: 0301 62369 
 

 18 май 2015г. 

  19.30 ч. – среща със студенти от филиалите на Университетите в Смолян 

  Разглеждане на постоянната експозиция и изложбата на живописеца Симеон Тодев. 

  19 май 2015г. 

  18.00 ч. – откриване  изложба на Дружеството на художниците в Смолян. 

 

 


