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За кого работят музеите?
Проф. д-р Николай Ненов

Появата на COVID-19 се отрази чувствител-
но върху всички сфери на обществени жи-
вот, а опитите за справяне с последствията 
от него продължават и днес. Динамичната 
обстановка, ограниченията и забраните 
рефлектираха осезаемо върху културния 
сектор и в частност върху музеите. Това 
породи необходимостта от трансформи-
ране на ритъма на живот на местата на 
памет, а най-голямото предизвикателство 
се оказа общуването с публиките. Физиче-
ското затваряне на експозициите подтикна 
институциите да търсят алтернативи на-
чини за представяне на формите на кул-
турно наследство и нови възможности за 
комуникация. Музеите у нас нямат добри 
възможности за организиране на събития 
и изложби – твърде малко сред тях имат 
зали за временни изложби, поради което 
честа практика е да се импровизира на не-
обичайни места. Тъкмо поради това вир-
туалното пространство се оказва отлична 
възможност за представяне пред разноо-
бразни публики. Но периодът на ограниче-
ния показа как множество музеи у нас не 

са подготвени добре за подобен тип общу-
ване. Много често музейните послания са 
общи и неадресирани към конкретна гру-
па, а това е резултат от непознаването на 
музейния посетител. 

Идентифицирането на публиките е важно 
условие за установяване на трайни взаи-
моотношения между музея и неговите ау-
дитории. Репертоарът на организацията 
дава широка гама от възможности за на-
блюдения на реакции на посетители към 
разнородни по своя характер събития, кое-
то създава предпоставки за осъществява-
нето на анализ, а от там и на необходимите 
комуникационни решения по отношение 
на привличане, приобщаване и ангажира-
не на посетители към дейности, присъщи 
на местата на памет. Времето на ограниче-
нията и след него ни подсказа колко е ва-
жно да познаваме посетителите на музеи-
те, поради което днес особено актуални се 
оказват проучванията на аудиториите, тъй 
като те ще ни дадат отговор на въпроса – 
за кого работят музеите?

Саморефлексията на музеите е нужна, 
тъй като тя насърчава адаптивността им 
към променената реалност, съдейства за 
увеличаване на тяхната видимост и стре-
меж за работа с местните общности в по-
стковид среда. Превръщането на музея 
в по-достъпна институция и до днес у нас 
се случва твърде бавно. Музеите градят 
своите образи на експертни центрове, на 
културни места и научни звена, за да могат 
да се отличат сред конкурентите си за сво-
бодното време на гражданите, но едновре-
менно с това те изграждат ментални пре-
гради, които отблъскват мнозина, тъй като 
музеите у нас изглеждат все така елитарни. 
До голяма степен онлайн активностите на 
музеите снизиха преградите и ги отвориха 
за разнообразни аудитории. На този про-
цес не трябва да се гледа като на временна 
ситуация, породена от ограниченията на 
пандемията. И в бъдеще музеите ще имат 
нужда от повече и различни общности, с 
които да взаимодействат, поради което 
натрупаният от тях опит, както и инерция, 
трябва да бъдат стимулирани, за да се уве-



6 MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

личат. Погледнато глобално – налага ни се 
да свикваме с „нова нормалност“, при коя-
то се променят трайно установени навици, 
ценностни системи и начини на съществу-
ване, а музеите да се превърнат в демокра-
тични места, където се чуват различни гла-
сове, а не единствено на техните куратори. 
В подобни динамични взаимоотношения 
ще може да се постигне включване и съу-

частие, така необходимо за промяната на 
работата в институциите на паметта. Така 
музеите не само ще търсят, но и ще допри-
несат за създаването на нов тип публики.

Днешните опити за формиране на поли-
тики за общуване с културното наследство  
могат да променят подхода за работа с ау-
диториите - подход, който е съсредоточен 

в споделяне на знания, умения и отговор-
ности, с цел постигане на преживяване и 
съпричастност към културното наследство, 
което принадлежи на всички, които го це-
нят. Разбира се отговорността за охраната 
му ще остане преимуществено за музея, 
но многообразието при неговото предста-
вяне, възприемане, управление и интер-
претиране може да бъде споделено между 
всички, в поле, в което те са равноправни 
партньори. За постигането на този тип ин-
теракция между участниците са необходи-
ми усилия и от двете страни, в ситуация, в 
която музеите у нас са твърде самотни и се 
нуждаят не само от проницателните погле-
ди на публиките, които вече имат високи 
изисквания, но и от тяхната подкрепа.
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Име на изложбата: Осезаеми божествени от-
кровения в свещената планина Родопи
Автор на изложбата: Мина Христемова
Тема на изложбата: Изложбата има за цел да 
илюстрира как в Асеновградския регион през ве-
ковете еволюира представата за Бога и Божест-
веното чрез експониране предмети на култа в 
хронологичен и тематичен порядък. Обособени 
са 6 модула: „Боговете в зората на цивилизация-
та”, „Боговете на античния свят”, „Християнският 
храм – дом на Бога”, „Иконостасът-врата към 
Рая”, „Земният път на Исус Христос и негова-
та майка” и „Светците – застъпници  на хората 
пред Бога”.  Включените артефакти в компонента 
„Боговете в зората на цивилизацията” произли-
зат от селищните могили при селата Мулдава и 
Руен. Представяме култови масички (VІІ-V хил. 
пр. Хр.), статуетка на Богинята майка от с. Руен, 
както и глави на идоли (V-ІV хил.пр.Хр.). Модулът 
„Боговете на античния свят” включва разноо-
бразна сбирка от оброчни плочки и миниатюрни 
статуетки на Тракийския конник, Митра, Зевс, 
Хера, Хермес, Хеката и др. Акцент в този модул е 
статуетка на Телесфор.  В модула „Християнският 
храм – дом на Бога” представяме фрагменти от 
стенописи, църковна утвар, оловни ампули (ХІІ-
ХІІІ в.), ръкописи и старопечатни книги. Модули-
те  „Иконостасът-врата към Рая”, „Земният път на 

Исторически музей – Асеновград
Исус Христос и неговата майка” и „Светците – за-
стъпници на хората пред Бога” включват  икони 
от втората половина ХVІ до средата на ХІХ век.
Групи посетители по възраст: изложбата е подхо-
дяща за всички групи посетители
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети:  Общият брой на инвентарните 
номера е  64 с 86 архивни единици. Археологиче-
ски артефакти, църковна утвар, ръкописи и ста-
ропечатни книги – с различни размери, между 
8х40 см. Икони и олтарни двери в голям формат 
– 6 броя с р-ри между 105х75 см.; икони среден 
формат – 26 бр. с р-ри между 60х45 см.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Информационни текстове – 4 бр. с р-ри 
А3; фотоколажи – 7 бр. с р-ри 70х70 см., цветна 
гравюра – 1 бр.- с р-ри 100х70 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 200 кв. м., Ви-
трини - брой, размери – 5 бр. с р-ри 100х100 см., 
Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване на табла или картини) - линейни метри: - за 
информационните текстове и фотоколажите – 50 
кв. м., Манекени - не, Осветление, Озвучаване, 
Аудио-видео апаратура - мултимедия
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български и на английски език; Афиш, 
флаери - безплатни, Дипляни, брошури, карти - 

безплатни, Каталог – двуезичен, за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: малък бус.
Контакти: e-mail: asmuseum@abv.bg. Телефон: 
0331/62250

Име на изложбата: Смарт изложба „В зората 
на европейската цивилизация”
Автор на изложбата: Йордан Детев, Мария Дете-
ва, Запрянка Кръстева
Тема на изложбата: Мобилната изложба „В зора-
та на Европейската цивилизацията” се състои от 
19 табла, които разказват за археологическите 
откритията от раннонеолитната селищна могила 
при с. Мулдава, община Асеновград. Изложбата 
представя ежедневния бит, култура и религиоз-
ни практики на неолитния човек. Всяко едно от 
таблата показва анимация, в която виртуален гид 
представя колекцията от артефакти, разказващи 
историята и легендата на селищната могила.
Специално за изложбата е създадено приложе-
ние за смартфони и таблети, което работи само 
край мобилната експозиция с таблата. Автор на 
изложбата е проф. Йордан Детев от института по 
„Виртуална култура” към СУ „Климент Охридски”.
Групи посетители по възраст – изложбата е под-
ходяща за всички групи посетители.
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Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 19 бр. pvc табла
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 70 кв. м., Витрини 
- не, Паравани/стойки – 19 бр. стативи
За обслужване на изложбата има: смартфон или 
таблет с операционна система „Андроид” и сво-
боден достъп до Wi-Fi., Текст за екскурзовод - не, 
Афиш, флаери - безплатни, Дипляни, брошури - 
не, Каталог - за продажба - не
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 0331 62250 – ИМ - Асеновград

Име на изложбата: „Тази вечер аз съм хубава”
Автори на изложбата: Надя Янкова и Магдалена 
Георгиева
Тема на изложбата: Изложбата разглежа три ем-
блематични празнични моменти в живота на же-
ната  през 70-те и 80-те години на XX в. – абитури-
ентски бал, сватба и осмомартенски чествания. 
Целта на изложбата е да даде още една отправна 
точка, от която можем да мислим и тълкуваме 
женските празници в контекста на социализма. 
Събрани са интервюта, а разказите са онагледе-
ни с множество експонати от периода – най-вече 
облекла, както и предмети – списания, снимки, 
картички, разкрасителни пособия.

Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за всички възрастови групи.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 21 бр. снимки, 90 бр. предмети
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 3 бр. табла на пенокартон с размери 
60/90 см, 3 бр. табла от корк с размери 60/90 см

За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 40 кв. м;  М а н е -
кени – поне 10 броя; Текст за екскурзовод - на 
български; Афиш – да.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил или бус
Контакти: Исторически музей – Асеновград, Тел. 
033162250 asmuseum@abv.bg 
Магдалена Георгиева: 0899186164, Надя Янкова: 
0877531122

Име на изложбата: Децата на XX век
Автори на изложбата: Надя Янкова, Магдалена 
Георгиева, Росица Бикова
Тема на изложбата: Изложбата представя темата 
за ролята на детето в семейството и обществото 
през XX век и промените й в обществено-иконо-
мическите процеси и явления, пре отмирането 
на традиционната патриархално-родова система 
и повишаването на нивото на образованието. 
Основен акцент е  поставен върху игрите и иг-
рачките. Разгледали сме функциите на детските 
играчки като ритуални предмети, съпътстващи 
някои от обредите (сурвачката, хелидонът), през 
изработката на различни игралца от самите деца, 
до масово произвежданите играчки след 60-те 
години на миналия век. Поставили сме като тема 
и детските игри навън, в ролята си на фактор, 
обуславящ индивидуалното развитие на детето 
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и социализирането му в група, благодарение на 
разкази на наши информатори от различни въз-
растови групи, като целта е да проследим дали 
и как игрите се променят в рамките на минало-
то столетие. Темата за детето в училище също е 
засегната. Материалите са в резултат от събира-
телска акция и са предоставени от жители в цяла 
България.

Описание на изложба: Включени са материали от 
цяла България, свързани с детството през изми-
налия век. Изложбата дава възможност на посе-
тителите да видят дървена къщичка и ръчно пле-
тена количка за кукли от 30-те години, различни 
настолни игри, прожекционни апарати, учебни 
пособия, снимки и още много предмети, свиде-
телстващи за това какво е било да израснеш през 
различните периоди на изминалото столетие. 
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за всички възрастови групи като акцентът 
се поставя върху най-малките посетители - до 12 
години.
Общ брой на предмети: 90 бр. и 30 бр. снимки.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Табла на пенокартон с размери 70/50 
см – 8 бр.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ 35 кв. м.; Витрини – поне 
3 броя, размери 5/1,80 м.; Паравани/стойки за 
окачване на табла или картини, стъкла или па-
равани за излагане на снимките 6 бр. с размери 
70/50 см;  Озвучаване – подготвен микс с детски 
песнички от миналия век
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Микробус
Контакти: Исторически музей – Асеновград, Тел. 
033162250 asmuseum@abv.bg 
Надя Янкова: 0877531122, Магдалена Георгиева: 
0899186164, Росица Бикова: 0898683727
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Име на изложба: „Познато в непознато, види-
мо в невидимото. Археологическите арте-
факти разказват”
Автори: д-р Малгожата Гребска-Кулова, Ил. Ку-
лов, Ю. Божинова, Ц. Комитова и Марина Петро-
ва-плакати
Тема на изложбата: Изложбата представлява 
нестандартен поглед върху археологическите 
артефакти, съхранявани в Музеите. Тя е опит за 
съпоставяне на два много далечни свята - праис-
торически и съвременен. Изложбата се състои от 
12 плаката, като всеки от тях е онагледен с под-
ходящи археологически артефакти от различни 
епохи, представени в 6 витрини. Разделена е на 
две тематични групи:
Познато в непознато.  В тази група, чрез формал-
ни прилики между минало и настояще, плакатите 
провокират зрителя и предизвикат интерес към 
находките в музея.  
Видимо в невидимото. Освен изложение на ар-
тефакти, Музеят е място за срещи, където се раж-
дат въпроси и търсят отговори. Всеки артефакт 
е уловен миг от световната история, зад всяко 
изображение има разказана цяла история. Музе-
ят е място, където се създават, пренаписват, ин-
терпретират истории, рисуват портрети на цели 
епохи, място, където човешките съдби, мисли, 
страхове и радости излизат на светло.  Музеят е 

лична среща и преживяване, а какво е то, зависи 
от нас – тези, които гледаме и преживяваме.
Изложба е предназначена за младежта от 16 годи-
ни и възрастни посетители.
Изложба се състои от: 12 плаката с размери: 1 м 
х 0,70 м., 90 бр. археологически предмети с раз-
мери: от 1 см до 5 см:  21 бр., от  5 см до 15 см: 
45 бр., от 15 см до 25 см: 24 бр.; 1 инфо текст (на 
български и английски) с размери 70 см х 50 см, 
6 анотации на български и английски   
За реализация на изложба са необходими: 30 кв. м, 
6 бр. витрини с 55 х 55 см, 13 бр. стойки с обща 
дължина 9-10 м, насочващо осветление
За обслужване на изложба има: афиш
За пренасяне на изложба е необходима лекотова-
рна кола.
Контакт: тел. 073/885367; e-mail: rimbld@gmail.
com 

Име на изложбата: „Християнски реликви от 
фонда на Регионален исторически музей – 
Благоевград”
Автори на изложбата: Елена Александрова, Еле-
на Чалгънова, Румяна Хаджиева, Цветана Коми-
това, Юлия Божинова.
Тема на изложбата: Изложбата е посветена на 
165-годишнината от изграждането на църквата 
„Въведение Богородично” в Благоевград.

Строежът на църквата започва през 1840 г. и 
продължава четири години. През 1844 г. е тър-
жествено осветена. В изграждането на храма се 
включва цялото християнско население на града. 
През 1894 г. със султански берат е учредена Не-
врокопската митрополия. Пръв български мит-
рополит на Неврокопска епархия е Иларион, 
избран и ръкоположен на 24 април 1894 г.
Изложбата показва църковни реликви - ран-
но-християнски и средновековни експонати, 
дърворезбената пластика, част от иконостаса на 
старата църква в Джумая. Интерес представляват 
материалите, подарени на църквата „Въведение 
Богородично” от руска църковна делегация, ид-
ваща от Света гора през 1864 г., както и части от 
църковното одеяние на Неврокопския митропо-
лит Иларион. 
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за учащи (ученици и студенти) и въз-
растни граждани;
Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата включва 50 броя ма-
териали, експонирани в 6 витрини (размер 55/55 
см.), 3 витрини (размер 55/110 см.),  2 витрини (с 
височина 2 м.).
Контакт: тел. 073/885372; e-mail: rimbld@gmail.
com

Регионален исторически музей - Благоевград



11MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

Име на изложбата: „Въстания за освобожде-
ние на Македония и Одринско 1878-1903 г.”
Автори на изложбата: Елена Александрова, Еле-
на Чалгънова, Илия Гоцков.
Тема на изложбата: Изложбата представя най-ма-
щабните въоръжени надигания за отвоюване на 
политическа свобода на двете области, останали 
под османска власт – Кресненско-Разложкото 
въстание (1878-1879 г.)  и Илинденско-Преобра-
женското от лятото на 1903 г. чрез оригинален 
снимков, документален, печатен и веществен 
материал, съхраняван във фондовете на музея. 
Експонираните материали представят дейци и 
ръководители на Кресненско-Разложкото въс-
тание. Разкриват ръководството на ВМОРО – 
организатор на Илинденско-Преображенското 
въстание и чети на ВМОК, действащи в единство 
с тези на Органицацията. Проследяват развоя на 
революционните действия в създадените шест 
революционни окръга. Отразен е жестокия пог-
ром на Илинденско-Преображенското въстание 
през погледите на писатели и художници.
В изложбата са показани още лични вещи и 
оръжие на участници в Илинденско-Преобра-
женското въстание от Пиринския край. Могат да 
се видят още печатни издания, илюстриращи ос-
вободителните борби в Македония и Одринско, 
издадени в началото на ХХ в.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за учащи (ученици и студенти) и въз-

растни граждани;
Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата включва 19 фото-
табла и  104 броя материали, експонирани в 17 
витрини (размер 55/55 см.) и 3 витрини (размер 
55/110 см.)
Контакт: тел. 073/885372; e-mail: rimbld@gmail.
com
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Име на изложбата: Носии  от Орханийско
Автор на изложбата: Исторически музей - Ботев-
град
Тема на изложбата: Исторически музей - Ботев-
град разполага с богат фонд Етнография. Много 
малка част от него има възможност да се види в 
постоянната експозиция, затова го представяме, 
чрез мобилна изложба. Застъпваме облекла, на-
кити, тъкани, които са дарени от наследници на 
местни родове.
Малко е писано и се знае за облеклото на жители-
те на Ботевград в миналото. Сведения по въпроса 
черпим от книгата  „Орхание и Орханийско” на 
Петър Ценов: „Носията е живописна. Мъжкото 
облекло се състои от гащи, пояс, антерия, еле-
че и ваба..., а шапката е кожен калпак с плоско 
дъно... Женската носия се състои от сукман, еле-
че, престилка и салтамарка. Сукманът се прави от 
тъмносин плат, българска изработка. Той е без 
ръкави... Под сукмана се спуща бяла памучна, с 
кенар риза, ... Отпред върху сукмана се запасва 
шарена престилка...Лятно време жените запас-
ват вълненици...които се правят от ярко червен 
вълнен плат, с разноцветни украшения по него.”
Групи посетители по възраст: Изложбата е под-
ходяща за представяне както пред учащи, така 
също пред възрастни граждани
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 

Исторически музей - Ботевград
групи предмети: минимално - 2бр. мъжки носии 
и 18 броя женски, тъкани ( 2-5 броя чорапи, 2-5 
броя кенарени кърпи, 2-5 броя възглавници, 
домашен вълнен плат за торбичка, торбичка, 
цедилник...), накити (пръстени, пафти, гривни, 
тъкани колани...)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 22 бр. информационни табели
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в 10 м. кв., Витрини - брой, 
размери – 1бр. приблизително: 70/100 см, Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини), Манекени – 20 броя, Освет-
ление, Текст за екскурзовод - на български, Афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: куриерска фирма
Контакти: 0723 66828 - Тодорка Коцева-дирек-
тор на Исторически музей Ботевград
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Име на изложбата: Бургазлийката през 30-те 
и 40-те години на XX век
Автор на изложбата: Росица Топалова
Тема на изложбата: Изложбата показва градската 
култура и разкрива романтиката на стария Бур-
гас. Спомени, снимки, картини, автентични доку-
менти, тоалети, модни аксесоари (чанти, чадър-
чета, ветрила, шапки...) ни връщат в 30-те и 40-те 
години на миналия век. Още тогава Бургас е бил 
отворен, космополитен, истински европейски 
град, а бургаските жени са били необикновени – 
красиви, различни, модерни и свободомислещи. 

Бургаското фото „Неделчев“ е запечатало бурга-
ските момичета в ученически униформи, досто-
лепни дами на разходка по улица „Богориди“ и 
на Моста, прочутата кбургаска красавица Ваня 
Морска, булки в изискани рокли и с огромни бу-
кети от пъстри цветя. Предизвикателство е чрез 
предмети от бита да се изгради духовния облик 
на един период, трудно се създава обобщен об-
раз. Затова представяме от една страна, редо-
вата бургазлийка като девойка, булка, съпруга и 
домакиня, а от друга страна – известната, ярката 
личност, покорила широкия свят. Разказваме за 

две прочути талантливи 
жени, родени в началото 
на XX век – Дора Попова 
– актриса и танцьорка, и 
„българската Жорж Санд“ 
– художничката Алексан-
дра Мечкуевска.
Групи посетители по въз-
раст: учащи, за чуждес-
транни посетители, за 
възрастни граждани
Общ брой на предмети, 
приблизителни размери 
по групи предмети: 90 
броя експонати - във ви-
трините и на двата мане-

кена. На стените - 9 бр. снимки в рамка на Д. По-
пова, 1бр. рисуван портрет в рамка на Д. Попова, 
1бр. копие на картина на Александра Мечкуевска  
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 5 броя табла на коматекс с размери 
100/70 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. - 30 кв.м.
Витрини - брой, размери - 6 броя с размери 
83/42/90 см., 2 броя с размери 80/40/200 см., Па-
равани/стойки (твърди повърхности за окачване 
на табла или картини) - линейни метри: - около 7 
линейни метра, Манекени – брой - 2 броя, Освет-
ление, Озвучаване, Аудио-видео апаратура 
За обслужване на изложбата има: Аудио апарату-
ра (за CD), Текст за екскурзовод - на български, 
на чужд език - има, Афиш, флаери – има готов 
дизайн, отпечатване за сметка на приемащата 
организация, Дипляни, брошури - за продажба, 
Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: РИМ – Бургас, Етнографска екс-
позиция  ул. „Славянска” 69, e-mail: ethno@
burgasmuseums.bg тел. 056/84 25 87, моб. тел. 
0896695370

Регионален исторически музей - Бургас
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Име на изложбата: Българските бежанци в на-
шата памет
Автор на изложбата: Иванка Делева, Пламена 
Кирова
Тема на изложбата: Във време на глобализация и 
ново преселение на етнически групи имаме нуж-
да да се завърнем към корените си и да си спом-
ним, за да направим разликата между бежанеца и 
мигранта. Провокирани от случващото се през 21 
век, възникна идеята за временната експозиция с 
изложба „Българските бежанци в нашата памет“. 
Тя е посветена и на 90-та годишнина от подписва-
нето на „Шаронския“ заем, с който преселниците 
успяват да поставят началото на своя нов живот. 
Целта е да се акцентира не само върху красота-
та на българските костюми и накити, носени от 
нашите сънародници – бежанци, но и да се раз-
каже пред широката публика тяхната незавидна 
съдба. Чрез оригинални снимки и текстове ще се 
илюстрира личната история на хилядите проку-
дени българи. Накитите, показани във витрини, 
са събрали в едно красотата и майсторството на 
изработката си с огорчението от това да бъдат 
разменна монета в името на живота и надеждата 
за по-добро бъдеще.
Групи посетители по възраст: за ученици среден 
курс на обучение; студенти; чуждестранни посе-
тители и възрастни 

Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 6 /шест/ пълни женски костюма, 
накити, снимки
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 7 /седем/ броя двуезични /български и 
английски/ информационни табла 120/80 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв.- 30 кв. м., Витрини - 
брой, размери – 1 бр., Паравани/стойки (твърди 
повърхности за окачване на табла или картини) 
- линейни метри: - 20 л. м., Манекени – брой – 6 /
шест/, женски, Осветление, Озвучаване
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език; - да, Афиш, 
флаери – има готов дизайн, отпечатване за смет-
ка на приемащата организация, Каталог - за про-
дажба - да
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил, комби
Контакти: РИМ Бургас, Етнографска експозиция, 
ул. „Славянска“ 69, e-mail: ethno@burgasmuseums.
bg, тел. 056/842587
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Име на изложбата: Луксът на XIX век
Автор на изложбата: проф. д-р Николай Ненов
Тема на изложбата: Изложбата „Луксът на XIX 
век“ обхваща основната част от експозицията 
„Дарени и спасени съкровища” на Регионален 
Исторически Музей – Бургас. Колекцията пред-
мети – ценни образци от европейското приложно 
изкуство, включва голям брой часовници, серви-
зи, картини, огледала, кутии за бижута, скулптури 
от бронз и порцелан, задържани и конфискувани 
от РМД – Бургас. Изложбата представя промени-
те в домашния интериор на увеличаващата се 
европейска средна класа и модните тенденции 
през XIX век, които предизвикват все по-голямо 
производство на декоративни предмети за все-
кидневни нужди. Широкият спектър от вкусове 
и качество поражда разнообразни форми и 
материали. За статуетки и метални съдове се из-
ползват различни метални сплави, които заменят 
среброто и бронза. Това прави луксът и изкуство-
то достъпни за широк слой граждани. Предметите 
са датирани от края на 18 в. и 19 в. Това е епохата 
на просвещението и романтизма, чиито идеи по-
раждат ново светоусещане и предшестват модер-
ната епоха. 
Групи посетители по възраст: подходяща за всич-
ки групи посетители – български и чуждестранни 
граждани, учащи, пенсионери, инвалиди.

Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 100 бр., сервизи – 5-18 см, кар-
тини – 60–85 см, статуетки – 20-75 см, часовници 
– 34-86 см, свещници – 45-79 см, вази – 25-45 см, 
бонбониери – 15-20 см. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 12 бр. табла с информационни текстове, 
прибл. размери: 2 м Х 0,60 м.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 50 – 100 м. кв., 
Витрини - брой, размери – 8 - 10 бр., прибл. раз-
мери: 50 – 60 см х 50 – 60 см х 80 – 100 см, Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) - линейни метри: 3, 5 лин. м., 
Осветление – таванно и/или вътрешно витринно 
осветление
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български език, Афиш, флаери – има 
готов дизайн, отпечатване за сметка на приема-
щата организация
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: Регионален Исторически Музей – Бур-
гас, адрес: гр. Бургас, 8000, ул. „Славянска” № 69, 
тел: 056/820344, e-mail: main@burgasmuseums.bg
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Име на изложбата: Нестинарството - българ-
ската магия с огнена жарава
Автор на изложбата: н.с. Цоня Дражева
Тема на изложбата: Експозицията представя един 
от древните обичаи, свързан с култа към слън-
цето и огъня – нестинарството. В основата му е 
езическа религиозна практика  за посвещаване 
на избрани жреци, от която е останал само тан-
цът върху жаравата. Чрез снимки се проследяват 
отделните ритуали през целия ден – изнасяне 
на иконите, обикаляне на църквата, ходене до 
аязмото, подготовка на нестинарите в конака. 
Кулминацията настъпва когато под тежките, на-
сечени звуци на тъпана нестинарите изпадат в 

особено екстатично състояние и нагазват боси 
сред въглените. Под покровителството на свете-
ца – патрон, те се „превръщат“ в посредници, 
чрез които той говори и пророкува. Да влязат в 
огъня за тях е интуитивно действие, несъзнател-
но приобщаване към една традиция.
Групи посетители по възраст. за учащи, за чуж-
дестранни посетители, за възрастни граждани
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: Костюм на нестинарка, тъпан, 
две икони и др. материали за експониране.
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 12 бр. табла на коматекс с размери 
100/70 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв.- 30 кв. м, Витрини - 

брой, размери – 2 бр., Паравани/стойки (твърди 
повърхности за окачване на табла или картини) - 
линейни метри: около 12 л. м., Манекени – брой 
– 1 бр., женски, Осветление, Озвучаване
Аудио-видео апаратура: мултимедия за прожек-
ция на филм на DVD
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език - да, Афиш, 
флаери - има готов дизайн, отпечатване за смет-
ка на приемащата организация, Дипляни, бро-
шури - за продажба, Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: РИМ Бургас, Етнографска експо-
зиция, ул. „Славянска“ 69, e-mail: ethno@
burgasmuseums.bg тел. 056/842587



17MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

Име на изложбата: Никулден
Автор на изложбата: Красимира Дубарова, Иван-
ка Делева
Тема на изложбата: Идеята на изложбата е да се 
концентрира на едно място максимално изчер-
пателна информация, известна за светеца от 
житийните му творби, начините на честване на 
неговия празник в различните държави и ре-
гиони на България, разбира се и в Бургас, да се 
покаже спецификата му като светец-покровител 
на всички, свързани с морското дело, рибар-
ството, банкерството. Няма да бъде пропуснато 
и трансформирането на почитта към Св. Никола 
в комерсиалния Дядо Коледа. Това е постигнато 
чрез информационни табла с текстове и снимки, 
могат да бъдат подредени и витрини с риболов-
ни принадлежности. Към изложбата има магнит-
на мозайка с образа на светеца, отпечатана като 

пъзел с едри части, които децата да свързват. 
Групи посетители по възраст: за учащи, за чуж-
дестранни посетители, за възрастни граждани
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 13 /тринадесет/ броя информационни 
табла, с размери 120/80 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 40 кв. м.
Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване на табла или картини) - линейни метри: - 25 
л.м., Осветление, Озвучаване, Аудио-видео апа-
ратура 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език; - има, Афиш, 
флаери - има готов дизайн, отпечатване за смет-
ка на приемащата организация, Дипляни, бро-
шури - за продажба, Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил, комби
Контакти: РИМ Бургас, Етнографска експо-
зиция, ул. „Славянска“ 69, e-mail: ethno@
burgasmuseums.bg, тел. 056/842587

Име на изложбата: Да надникнем във фондо-
вете на музея – Добивът на руди в Бурга-
ския край и тяхното приложение
Aвтор на изложбата: инж. Петя Йорданова, При-
родонаучна експозиция
Тема на изложбата: Изложбата се състои от 48 
минерални образци и 4 табла. Идеята е да се 

покажат непоказвани до сега минерали от фонда 
на музея. Те представят минералното разноо-
бразие на Бургаско-Странджанския руден район. 
На таблата е изнесена кратка история на съвре-
менния рудодобив в района и карта на която са 
отбелязани закритите рудници с кратка характе-
ристика за тях (добивана руда в тонове, каква е 
добиваната руда и кога са закрити рудниците). 
Има описание на рудите, които се срещат в райо-
на и тяхното приложение в индустрията.
Групи посетители по възраст:  за учащи  и  въз-
растни  
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 52
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 4 табла с размери 70 x 100 см
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За реализация на изложбата са необходими: 4 ви-
трини за съхраняване на минералните образци 
и 4 статива или други стендове, за закачане на 
таблата 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил или пикап
Контакти: РИМ – Бургас, Природонаучна експо-
зиция, e-mail: priroda@burgasmuseums.bg, тел. 
056/84 32 39

Име на изложбата: Наркотикът лекарство и 
отрова
Автор на изложбата: Дора Стойкова, Природона-
учна експозиция
Тема: Изложбата се състои от 9 табла и 4 плаката, 
които дават информация за различните видо-
ве наркотици и пораженията, които те нанасят 
на човешкото тяло. От незапомнени времена 
растенията, притежаващи алкалоиди, се използ-
вали като упойващи вещества. Чрез тях хората 
премахвали болката, получавали приятни пре-
живявания, улеснявали социалните си контакти, 
осъществявали ритуалите си. Днес, хиляди го-
дини по-късно, наркотичните вещества станаха 
символ на зависимост и смърт за значителна 
част от младото поколение. Понятието наркотик 
произлиза от гръцки и означава вцепеняване. С 
тази дума древните гърци наричали веществата, 

предизвикващи загуба на чувствителност и съз-
нание.
Групи посетители по възраст: учащи
Общ брой на предметите, приблизителни размери 
по групи предмети: 13
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 13 табла с размери 100 х 70 см
За реализацията на изложбата са необходими: 
13 статива или други стендове, за закачване на 
таблата
За обслужване на изложбата има: има текст на 
български език
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: куриер или лек автомобил 
Контакти: РИМ – Бургас, Природонаучна експо-
зиция, e-mail: priroda@burgasmuseums.bg, тел. 
056/84 32 39
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РИМ - Варна, Етнографски музей - Варна
Име на изложбата: „В света на фотографията 
- у дома“
Автори: Диана Тодорова, Светлозара Колева, Та-
тяна Щерева
Изложбата включва снимки и албуми от края на 
ХІХ - началото на ХХ век. Тя представя начините 
на излагане на семейни, сватбени, детски и порт-
ретни снимки в интериора на градския и селски 
дом. От фондовете на музея ще бъдат показани 
колекции от различни видове рамки (кадифени, 
дървени, метални), както и много видове албу-
ми. Специално място в изложбата е отделено на 
фотографи, работили в гр.Варна от края на ХІХ- 
началото на ХХ век.
В изложбата са включени 150 броя предмети, 
които трябва да бъдат експонирани във витрини.

Регионален исторически музей - Варна
Експозиционна площ между 20 - 25 кв.м. Необхо-
димо е и локално осветление 
Към изложбата принадлежи и голяма снимка 
(1,90 - 1,00 м.), представляваща мъж и жена в 
градско облекло, с изрязани лица. Чрез нея могат 
да се заснимат за спомен посетителите.
Контакти: 052 630588; 052 620858

Име на изложбата: „БРАТЯ ШКОРПИЛ – ПАЗИ-
ТЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ“
Автор на изложбата: Наталия Енева и Петър Ата-
насов, РИМ-Варна и издателство ОНГЪЛ, Варна
Тема на изложбата: „БРАТЯ ШКОРПИЛ – ПАЗИ-
ТЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ“ е художествен 
проект с новаторски характер, чиято цел е чрез 
използване на QR-кодове и мобилни устройства 
динамично, достъпно и атрактивно да представя 
и популяризира неизвестни и малко известни 
факти, документи и фотографии, свързани с бра-
тята Карел и Хермин Шкорпил, с техния живот 
и научна дейност в България. На този етап от 
проекта, експозицията се разполага на три куба, 
всеки представящ определена тема свързана с 
живота и дейността на Карел и Хермин Шкорпил 
в България. На този етап от проекта, експозици-
ята се разполага на три куба, всеки представящ 
определена тема свързана с живота и дейността 
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QR кодове. Общия брой експозиционни раздели 
достъпни чрез web-платформата в момента е 75. 
Този брой не е окончателен и непрекъснато расте 
(системата е динамична и се обогатява)
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. 20 кв/м или пове-
че.; Добро осветление; Афиш, флаери – безплат-
ни; Каталог - за продажба; Сборника към излож-
бата „Чувство за историчност“. Книгата е един 
вид каталог към изложбата. 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: да
Контакти: Петър Атанасов, РИМ-Варна; Тел.: 
0888232861, e-mail: cubes@museumvarna.com 

форми за представяне на българското култур-
но-историческо наследство
Изложбата е подходяща за всички възрасти. За 
сега е достъпна само на български език.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Няма експонати
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Изложбата е на триизмерни конструк-
ции във формата на куб с размери 120х120 см. 
Във всеки куб се използва 5 от 6 страни. Ако я 
разглеждаме като постерна изложба тя е един 
вид „самоносеща“ се постерна изложба. Основ-
ната част от съдържанието (стотици изображе-
ние, видео и текст) се достъпва чрез четене на 

на Карел и Хермин Шкорпил в България. Тъй като 
Варна е град пряко свързан с интересите на два-
мата братя, първият куб отразява научното и об-
щественото им дело в града и региона. Специал-
но внимание се обръща на връзката им с Аладжа 
манастир край Варна, тъй като наред с другите 
си значими проучвания, братя Шкорпил посве-
щават няколко десетилетия от живота си на сред-
новековния скален манастир. Благодарение на 
тях и на далновидната им политика, днес Аладжа 
манастир е един от най-известните туристически 
обекти по Българското Черноморие, а гората 
около него е превърната природен парк. Вто-
рият куб представя научната дейност на братята 
из цяла България. От първите им исторически и 
археологически проучвания, през създаването 
на музейна мрежа в страната и популяризиране 
на българското културно – историческо наслед-
ство, до „истински археологически открития“ 
– като идентифицирането на първата българска 
столица. Третият куб е посветен на интересите им 
свързани с естествените науки
Групи посетители по възраст: Детската и мла-
дежката публика, са основна целева група, чрез 
предлагане на нов, по-модерен, привлекателен 
и в същото време образователен продукт. При-
вличаме и млади специалисти в сферата на вир-
туалните изкуства и търсене на нови атрактивни 
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Име на изложбата: „Пътищата на поклонни-
ците. Колекция щампи от Света Гора – Атон, 
съхранявани в Регионален исторически му-
зей – Велико Търново”
Автор: Диана Тотева
Тема на изложбата: Изложбата показва Светогор-
ски гравюри, създадени в края на ХVІІІ и ХІХ в., 
върху които са изобразени някои от манастири-
те в Атонската монашеска колония, чудотворни 
икони, свързани с историята на отделните оби-
тели и конкретни изображения на християнски 
персонажи. Освен безспорното значение на тези 
творби за историята на изкуството, надписите, 
съпътстващи много от тях, са богат извор на ин-
формация за имената на конкретни гравьори и 
дарители. Значителният брой щампи, открити в 
домове, храмове и манастири в околностите на 
Велико Търново показват голямата популярност 
и притегателна сила на Атон, като един от най-ва-
жните и близки поклоннически центрове за бъл-
гарското население през ХVІІІ и главно през ХІХ в.
Групи посетители по възраст: различни възрасто-
ви групи и социален статус.
Общ брой предмети: 28 бр. гравюри с приблизи-
телни размери: 120 Х 100 см. 
Общ брой постери: водещ информационен текст: 
120 Х 100 см.  
За реализацията на изложбата са необходими: 

Регионален исторически музей – Велико Търново
приблизителна площ:  60 кв. м., повърхност за 
окачване:  50 л. м.
Озвучаване: ортодоксална църковна музика.
За обслужване ва изложбата има: флаери. 
За пренасяне на изложбата: автомобил.

Име на изложбата: „По стъпките на Отче Ма-
тея и неговите сподвижници”.
Автор на изложбата: Стефан Бейков, Татяна Кън-
чева, Светла Атанасова, Драгомир Йорданов.
Тема на изложбата: Юбилейната изложба „По 
стъпките на Отче Матея и неговите сподвижни-
ци” е посветена на 180-та годишнина от рож-
дението на възрожденския книжовник и рево-
люционер Матей Преображенски-Миткалото 
и открита на 2 декември 2008 г. в музей „Въз-
раждане и Учредително събрание”- В. Търново. 
Експозицията представя личността на скромния 
и не много познат днес Матей Преображенски – 
книжар, писател, поет, хомеопат-лекар, механик, 
проповедник, революционер, читалищен и теа-
трален деятел, изпреварил своето време. Повече 
от три години възрожденският монах е заедно с 
Васил Левски като негов помощник във великата 
му мисия за изграждане на Вътрешната револю-
ционна организация, като куриер на БРЦК и член 
на Търновския революционен комитет.
Темите, представени в изложбата са: Летопис 

за живота и дейността на Отец Матей Преобра-
женски; Литературна и книгоиздателска дейност; 
Двамата революционери – Васил Левски и Отец 
Матей в Търновския край; Сподвижниците; Ма-
тей Преображенски – българският Леонардо да 
Винчи; Манастирите – духовните центрове на 
българщината, в които е живял и работил Отче 
Матей; Почит към Матей Преображенски от съв-
ременниците.
Техниката на временната изложба включва 8 
цветни постера от винил, оформени декоративно 
в модерна визия. Подчертана е основната идея 
на авторите – чрез мислите, идеите, чрез напи-
саното от самия отец Матей, всеки посетител да 
се докосне до истинската същност на възрож-
денския будител. 
Изложбата показва и 64 музейни експоната и 
реликви – 3 от книгите на Миткалото и негови-
те дисаги, оригинална снимка на Васил Левски с 
автограф, документи и вещи на сподвижници и 
революционери от Търновския край, светогор-
ски щампи и печати.
Интересна и атрактивна е възстановката на об-
раза на Матей Преображенски (1 брой манекен), 
описан от неговите съвременници – с избеляло 
расо, с прашна капа и тояжка, с дисаги на рамо да 
обикаля българските земи като пътуващ книжар. 
Заедно с изложбата се представя и документал-
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ната импресия „Матей Преображенски – съвре-
менникът...” с автор Румяна Николова.
Групи посетители по възраст: За учащи и възраст-
ни граждани.
Общ брой на предметите: 64 броя – снимки, доку-
менти, вещи, щампи
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 8 бр. винилови постери с размери 
180/100 см. на собствени поставки. 
За реализацията на изложбата са необходими: 
приблизителна площ 60 кв. м.; 7 броя витрини 
с размери 120/70 см.; твърди повърхности за 
окачване на табла; 1 брой манекен; Аудио-видео 
апаратура - DVD-плеър, телевизор, мултимедия.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод няма; афиш, флаери – безплатни; Каталог 
– за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус.
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Име на изложбата: 
„Николай Гяуров – Великият бас”
Автори: Снежана Велева.
Художник (пространствено оформление и плака-
ти): Тодор Стефанов
Тема на изложбата: Изложбата представя твор-
ческият път на световноизвестния оперен певец 
Николай Гяуров. Започва с младежките му годи-
ни в родния Велинград и първите му учители по 
музика и изявите на родна сцена. Проследява се 
неговото израстване като един от най-известните 
оперни певци на световната сцена. Показани са 
най-значимите му роли, представяни по целия 
свят.  Цитирани са мисли, впечатления, отзиви 
на най-известните авторитети: журналисти, ди-
ригенти, оперни певци и хора свързани с изку-
ството.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за младежи и възрастни. Възможни са 
лектории, с прослушване на включени в излож-
бата аудио и видео записи с изпълнения на Н. 
Гяуров.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата се състои от 17 табла 
с р-ри: 70 х 100 см
За реализация на изложбата са необходими: Из-
ложбена зала с възможност за окачване на табла-
та.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-

зовод на български език, плакат, покана и дипля-
на. 
За пренасяне на изложбата е необходим: лек авто-
мобил.
Контакти: 0359/ 5 25 91; e-mail: im_vel@abv.bg

Име на изложбата: „Спомени от Велинград”
Автори: Надежда Ангелова, Георги Куманов и Бо-
жана Маркова.

Тема на изложбата: Изложбата „Спомени от Ве-
линград” представя само част от колекцията на 
музея. В нея намират място първите картички за 
Чепинските бани от края на ХІХ век, издадените 
през 30-те години рекламни картички за отдел-
ните селища, популярните през 60-те и 80-те 
години картички за курорта Велинград и накрая 
завършваме с някои от издадените в последни-
те години. Сред избраните фотоси откриваме 
емблематичните обекти за курорта – от езерото 
Клептуза, централния плаж и площада на града, 
до най-новите хотели. Различни са авторите и 
издателствата на тези пощенски картички. Сред 
тях се открояват имена като Григор Пасков – из-
работил картички за редица големи градове и 
курорти в страната, местните издатели Хр. и Л. 
Г. Колчагови, ДП „Българска фотография”, Из-
дателство „Септември”, РИК „Елефант” и други. 
В изложбата са включени снимки и експонати 
– пощенски картички,  дарени през годините на 
музея от получатели и колекционери.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за деца, младежи и възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата се състои от 47 сним-
ки с размери: 30 х 40 см, 1 снимка с размер: 37 х 
60 см, съпътстващи текстове – 3 бр. с размери: 32 
х 45 см и 60 бр. пощенски картички  
За реализация на изложбата са необходими: Из-

Исторически музей-Велинград
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ложбена зала с възможност за окачване насним-
ките и 3 бр. витрини.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод на български език, плакат, покана. 
За пренасяне на изложбата е необходим: лек авто-
мобил.
Контакти: 0359/ 5 25 91; e-mail: im_vel@abv.bg

Име на изложбата: „Армъните в България”
Автори: Светла Ракшиева, Георги Куманов, Ва-
лентин Лазаров 
Художник (пространствено оформление и плака-
ти): Тодор Стефанов
Тема на изложбата: Изложбата „Армъните в Бъл-
гария” е подготвена през 2005 г. от Етнографски 
институт с музей – БАН – София, Исторически 
музей – Велинград, Регионален исторически му-

зей - Пазарджик, Етнографски музей – Пловдив, 
Център за аромънски език и култура – София и 
дружествата на армъните във Велинград, Дор-
ково и Пещера. Мобилен вариант на изложбата 
се съхранява и предлага за гостуване от Истори-
чески музей – Велинград.
Изложбата представя армъните - един от 
най-древните народи на Балканите. Чрез табла, 
снимки, документи и вещи са представени тради-
ционния бит, празнична обредност и характер-
ните облекла на армъните в България. 
Разгледани са различните етнографски групи, 
отличаващи се със специфика на поминъка, 

културата и диалекта. Армъните, достигнали и 
заселили се в България, са главно грамостяни и 
цинцари от различни градове в Македония, от 
Москополе и някои селища в планините Грамос 
и Пинд.
Поминъкът на грамостяните е подвижното ско-
товъдство от номадски, полуномадски и трансху-
мантен тип. Те възприемат планината като свое 
обетовано пространство, отглеждат в нея големи 
стада овце и значителен брой коне. Почти два 
месеца от годината живеят на път, придвижвай-
ки се със семействата и покъщнината си. Цин-
царите, живеещи в градовете, се занимават със 
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занаяти, търговия, керванджийство, лихварство, 
ханджийство, хотелиерство.
Армъните са православни християни. Най-голе-
мият празник  през годината за тях е Петровден, 
когато всички групи са събрани в планината. 
Сватбите се правят около  Голяма и Малка Бого-
родица през лятото.
Днес армъните, останали в България и нарекли я 
своя родина, са интегрирани в нашето общество. 
Те създават свои културни организации в София, 
Велинград, Дупница, Дорково, Пещера. 
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за деца, младежи и възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата се състои от 12 табла с 
размери: 50 х 70 см, предмети от бита, документи 
и  костюми.
За реализация на изложбата са необходими: 7 бр. 
манекени, витрини и пертикабли – 6 бр. и въз-
можност за окачване на таблата.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод на български език, плакат и покана. 
За пренасяне на изложбата е необходима: лекото-
варна кола.
Контакти: 0359/ 5 25 91; e-mail: im_vel@abv.bg

Име на изложбата: „Кметът Йосиф Шнитер”
Автор: Снежана Велева
Художествено оформление и плакат:  Юлия Дими-
трова.
Тема на изложбата: Изложбата представя упра-

влението на един от най-успешните кметове в 
Чепинския край – Йосиф Шнитер през 1934-1938 
г. Син е на Йосиф Ваацслав Шнитер, потомък на 
старинен чешки род, в който професията архи-
тект и строител инженер са с вековна традиция, 
създател на генералният регулационен план на 
Пловдив.
Йосиф Йосифов Шнитер завършва основното си 

и средно образование в гр. Пловдив, а висшето 
в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски”. Участва в Балканската, Междусъюзни-
ческата и Първата световна война. Работи като 
преводач в Българското посолство в Мюнхен, а 
по-късно е адвокат и  юристконсулт на различни 
фирми. 
На 19 май 1934 г. политически дейци на офицер-
ската организация – „Военен съюз” и политиче-
ския кръг „Звено”, начело с Кимон Георгиев и 
Дамян Велчев извършват военен преврат.  Един 
от първите назначени, а не избрани кметове е 
Йосиф Й. Шнитер, назначен в с. Лъджене, Пещер-
ска околия през 1934 г. и кмет на първата сборна 
община от селата Каменица, Лъджене и Чепино 
през 1934-1936 г., първообраз на днешния Ве-
линград. За този период той проявява европей-
ска култура и амбиция в управлението и благоу-
строяването на селищата от Чепинската долина. 
По негова инициатива през 1935 г. е открита 
Лъдженска скиорска шанца, каптирани са 32 из-
вора в м. Легоринец, коригират се коритата на 
реките, наводнявали до този момент селищата, 
построява се нов ресторант на Клептуза, горски 
почивен дом на Юндола, новата сграда на Кална 
баня и „Първият по рода си в Европа” минерален 
плаж в Лъджене през 1937 г. Организира плувни 
и ски състезания, конкурси „Царица на плажа”, 
конгреси на БТС и Българският народен морски 
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сговор. Подпомага и рекламира курортното дело 
не само в България, а и в чужбина. Това придава 
модерен градски облик на селищата и европей-
ско самочувствие на хората от Чепинския край. 
Чрез богат снимков и документален материал от 
личния архив на Йосиф Шнитер, е представена 
дейността на един достоен кмет в един малко 
известен и противоречив период от нашата ис-
тория.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за деца, младежи и възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата се състои от 17 табла 
с размери: 70 х 100 см, документи и ескпонати.
За реализация на изложбата са необходими: Из-
ложбена зала с възможност за окачване на табла-
та и витрини.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод на български език, плакат и рекламна бро-
шура
За пренасяне на изложбата е необходим: лек авто-
мобил.
Контакти: 0359/ 5 25 91; e-mail: im_vel@abv.bg

Име на изложбата: „Пътят на писаните яйца”
Автор: Георги Куманов
Художествено оформление и плакат: Петър Русев
Тема на изложбата: Изложбата представя резул-
тати от програмата на ИМ – Велинград за из-

следване на традицията и разпространението на 
восъчната техника. В нея са включени събраните 
теренни материали за украса на писани яйца в 
страните от Централна и Източна Еврапа. Чрез 
снимки, образователни текстове и предмети са 
показани центровете на тази традиция в Хърват-
ска, Румъния, Украйна, Унгария, Словакия, Пол-
ша, Чехия, Сърбия. Представени са гостуванията 
на български майстори на панаира на занаятите 
в Будапеща 2010 г и срещите между тях и гости от 
други страни в АЕК Етър – Габрово.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за деца, младежи и възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери 

по групи предмети: Изложбата се състои от 28 
информационни табла от пенопласт 50/70 см., 
180 бр. писани яйца и 40 бр. предмети, нагледни 
материали.
За реализация на изложбата са необходими: Из-
ложбена зала с възможност за окачване на табла-
та, от 3 до 5 витрини (в зависимост от размерите 
им).
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод на български език, плакат и покана.
За пренасяне на изложбата е необходим: лек авто-
мобил.
Контакти: 0359/ 5 25 91; e-mail: im_vel@abv.bg
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Име на изложбата: Видински орнаментирани 
плъстени килими
Автор на изложбата: Десислава Божидарова, Ре-
гионален исторически музей – Видин
Тема на изложбата: Изложбата „Видински орна-
ментирани плъстени килими” представя за пръв 
път пред публика, колекцията „Плъсти” съхраня-
вана във фонда на отдел „Етнография” при РИМ 
– Видин.
Този вид нетъкани изделия са характерни за бита 
и културата на номадските народи от най-дълбо-
ка древност. Плъстенето е най-старият начин за 
правене на тъкани, за който не е необходимо 
специално оборудване или сложни технологии. 
Процесът е открит още преди 8000г.пр.н.е., да-
леч назад в Палеолита, когато земята е била по-
крита с ледници.
Технологията на видинските плъстени килими не 
прави изключение от познатите начини за изра-
ботване на изделия от сплъстена вълна. Послед-
ните майстори във Видинско били от Шишенци 
и работели до около 1956г. В последните години 
упражнявали занаята предимно във влашките 
села, от там са и събраните в колекцията експо-
нати.
Орнаментираните плъсти задължително присъст-
вали в чеиза на невестата. Върху плъст се заче-
вали, раждали и отглеждали децата. Целта на 

Регионален исторически музей - Видин
изобразената върху тях символика е запазването 
на здравината, силата, ненакърнимостта и пло-
довитостта на брака. 
В съвременно декоративно-приложно изкуство 
има широко поле за използване на плъстените 
продукти. Тези прекрасни произведения на на-
родното творчество, излъчващи очарованието 
на старина, могат да живеят и днес и да бъдат 
пресътворявани в съвременни изделия за бита.
Групи посетители: Всички възрастови групи от 
страната и чужбина
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: В изложбата участват около 
50 бр. експонати. Не са необходими витрини за 
показването им. Всички експонати са открити. 
Водещият информационен текст е разделен в 4 
цветни винилови табла с размер 90/100 см.
За реализация на изложбата са необходими: При-
близителна площ в кв. м. – 60 м2., но може да 
се варира; паравани и стойки: 2-4 бр.; манекени: 
2 женски и 3 мъжки; осветление: директно и при 
възможност – 3-4 бр. насочващи лампи;
За обслужване на изложбата има: водещ текст, 
анотации, екскурзоводска беседа.
За пренасяне на изложбата е необходим: микробус.
Контакти: email: desi.boj@abv.bg; 
тел. 0879024006, 0888554469
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Име на изложбата: “Богове, символи и древ-
ни знаци”
Автори: Георги Ганецовски, ст.н.с. Нарцис Тор-
бов, Александра Петрова.
Тема на изложбата: Представени са материални 
свидетелства от глина (съдове или фрагменти, 

пластики, тежести и др.); камък (оръдия, оброч-
ни плочки и др.), кост (амулети, накити оръдия и 
др.) и метал (печати, щампи, накити, култови или 
религиозни предмети и др.), илюстриращи кул-
товите и обредни практики, божества и техните 
различни символики, представени чрез пластич-
ни изображения, орнаменти, знаци и текст. 
Групи посетители: всички възрастови групи посе-
тители от страната и чужбина.
Общ брой предмети: 80-100 броя.
Общ брой на постери и информационни текстове: 
водещ текст – 1 бр.; анотации – 20-25 бр. посте-
ри – 3 бр. (снимки – 12-15 бр. и анотации към 
тях – 10-15 бр.)
За реализацията на изложбата са необходими: 
приблизителна площ:  30-50 м2, витрини хори-
зонтални:  6 бр. с размери 0,75/0,75 м.; височина 
до 1,3 м., паравани: 3 бр с приблизителни разме-
ри – вис. 2,2; шир. 1,2 м.; 
Озвучаване: беседа на СД на български и англий-
ски и фонова музика в електронен вариант – Ки-
таро.
За обслужване на изложбата има: водещ текст, 
анотации, текст за екскурзовод и беседа записана 
върху СД; дипляни и каталог на  РИМ – Враца – за 
продажба.
За пренасяне на изложбата е необходим лек авто-
мобил или пикап.
Контакт: e-mail: vratsamuseum@mail.bg

Име на изложбата: „Свила свети като слънце”
Автор на изложбата: отдел „Етнография” към 
РИМ-Враца
Тема на изложбата: Изложбата проследява въз-
никването и развитието на бубарството и коп-
ринарството във Врачанско и превръщането 
им в художествен занаят. Акцентът пада върху 
оригинални материали /предимно тъкани от 
свила, снимки, комплекти традиционно облекло, 
включващи елементи от свила, обредни вещи от 
същите тъкани. Специално място в изложбата е 
отделено на изявените във Врачанско  тъкачки 
на свилени тъкани и получените от тях отличия 
за  участието им  в национални и международни 
изложения на копринени тъкани.
Групи посетители по възраст: всички възрастови 
групи посетители от страната и чужбина.
Общ брой на предмети: 130-150 броя.
Общ брой на постери и информационни текстове: 
12 бр.  табла с  размери 100/80 см. със снимков и 
текстови материал.
За реализация на изложбата са необходими: При-
близителна площ в кв. м. – 60 м2.; витрини:   8 
бр. с размери около 80/60/120 см.; паравани и 
стойки:   2-4 бр.; манекени: 3 женски и 1 мъжки; 
осветление: директно и при възможност – 3-4 бр. 
насочващи лампи;
За обслужване на изложбата има: водещ текст, 
анотации, текст за екскурзовод и беседа записа-

Регионален исторически музей – Враца
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на върху СД; афиш; дипляни и каталог на РИМ – 
Враца – за продажба.
За пренасяне на изложбата е необходим лекотова-
рен автомобил.
Контакт: e-mail: vratsamuseum@mail.bg

Име на изложбата : “Престилчена феерия”
Автор на изложбата: Отдел “Етнография” към 
РИМ Враца
Тема на изложбата: Традиционната престилка в 

ежедневното и празнично облекло на българката 
Групи посетители по възраст: всички възрастови 
групи ученици, граждани от страната и чужбина
Общ брой на предметите: 150 бр. престилки 
Общ брой на постери и информационни текстове: 
10 бр. табла с размери 100 / 80 см. със снимков и 
текстов материал
За реализация на изложбата са необходими: При-
близителна площ в кв. м – 60 - 70 кв. м; Витрини: 
13 бр. с размери 70/70 см., експонатите позволя-
ват да бъдат експонирани във витрини и с други 
размери; Манекени: 4 – 6 бр. женски
Осветление: директно и при възможност насоч-
ващи лампи
За обслужване на изложбата има: водещ текст и 
афиш
За пренасяне на изложбата: лекотоварен автомо-
бил
Контакт: vratsamuseum@mail.bg

Име на изложбата: „МИТО ОРОЗОВ – WAS IST 
DAS?”
Автор на изложбата: Отдел „Етнография” към  
РИМ Враца
Тема на изложбата:  Изложбата представя част от 
архива на фамилия Орозови, дарен през 2009г. 
на Регионален исторически музей – Враца и два 
макета изработени от ученици на СОУ „Мито 
Орозов” гр. Враца.

Групи посетители по възраст: Всички възрасти 
групи ученици, граждани от страната и чужбина.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 13 предмета 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 5 постера – 100/ 80
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ в м. кв. - 40-50 кв.м.; Ви-
трини – 4 броя, размери 70/70
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод: на български език; афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: леко товарен автомобил
Контакти: тел. 0888 882 432 – Недка Димитрова; 
тел. 0888 660 048 – Силвия Веселинова
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Име на изложбата: ”Дървостругарството – по-
минък на балканджията”
Автор на изложбата: Росица Бинева – уред-
ник-етнограф - отдел „Занаяти”
Тема на изложбата: Дървостругарството е Габров-
ско е самобитно занятие, наложило се от самата 
природа – богата на гори и води, а бедна на пло-
дородна земя. В миналото то е основен поминък 
на населението от планинските колиби, разпо-
ложени южно от Габрово, по двата притока на 
р. Янтра – Етърската и Паничарската реки. Чрез 
оригинален иструментариум, и експонати от на-
чалото от ХІХ до наши дни, се представя тради-
циите и приемствеността в дървостругарството, 
заедно с  цялото разнообразие на характерните 
форми в занаята. Благодарение на дарения и от-
купки, музеят притежава и една от най-големите 
колекции от изделия  на съвременни майстори 
дървостругари от Габровско, които също намират 
място в изложбата.
Групи посетители по възраст: без ограничения
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: Над 100 експоната: Инстру-
ментариум; Колекции от традиционни изделия 
– бъклици, захлупци, танури, гаванки и други 
изделия от регистъра на занаята; Тъкани – за фон 
и украса;
Общ брой на постери и информационни текстове, 

размери: А3 – формат - 9 табла (метални рамки, 
антирефлексно стъкло); 
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. 50-60 кв.м; Витри-
ни – брой, размери - под стъкло размер 80/80/30 
см – 2 бр.; Кубове – непокрити –различни раз-
мери и височини над 14 броя; Паравани/стойки 
(твърди повърхности за окачване на табла или 
картини) – линейни метри: необходими 14 л.м. 
с височина 2 м.
Аудио-видео апаратура – DVD филм представящ 
технологията за изработване на бъклица; филма 
е придружен с дикторски текст.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български, на чужд език; - инфор-
мационен текст на български и английски език; 
Афиш, флаери – безплатни, български и англий-
ски език.
Изложбата по желание на домакините може да 
бъде съпроводена с базар на изделия на етърски 
дървостругари
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: Росица Бинева, АЕК „Етър” – Габрово, 
e-mail: rbineva@yahoo.com, GSM 0889987167, 
Тел. 066 810587

Име на изложбата: „Ножарството в Габров-
ския край”
Автор на изложбата: Росица Бинева 
Тема на изложбата: Един от най-известните но-

Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово
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жарски центрове в българските земи през Въз-
раждането е Габрово с околните села и колиби 
Нова махала, Баевци,Беленци, Негенци и др. По 
тип и варианти габровските ножове надхвърлят 
150 вида. Чрез оригинален иструментариум, и 
експонати от ХІХ в. до наши дни, се представя 
силата на традициите и приемствеността в но-
жарството в Габровския край. Експонатите са 
придружени от текстове свързани с преданията 
и поверията свързани с ножа, както и легенди за 
светеца –покровител на ножарите – св. Атанас. 
Благодарение на дарения, откупки и майстор-
ските надпревари организирани в Етъра, музеят 
притежава и една от най-големите колекции 
ножове на съвременни български  майстори но-
жари.
Групи посетители по възраст: всички възрасти 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Над 130 експоната 
Инструментариум; Уникални ножове от ХІХ – на-
чалото на ХХ в. с различна техника на изработка, 
форма и предназначение; Колекции ножове от 
70-те г. На ХХ в. до началото на ХХІ век; Тъкани - за 
фон и украса;   
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: А3 – формат - 14 табла (метални рамки, 
антирефлексно стъкло).
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. - 50-60 кв.м; Ви-
трини – брой, размери – 10 броя – 80/80/30 см., 
Кубове – непокрити –различни размери – 4, Па-

равани/стойки (твърди повърхности за окачване 
на табла или картини) – линейни метри: необхо-
дими 14 л.м. с височина 2 м
Аудио-видео апаратура – DVD филм представящ 
технологията за изработване на нож – кулаклия; 
филма е придружен с дикторски текст
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български, на анг. език; Афиш, флаери 
– безплатни на български и английски език;  
При откриването на изложбата – възможност за 
демонстрация на занаята; Изложбата по желание 
на домакините може да бъде съпроводена с ба-
зар на изделия на майстора ножар от АЕК „Етър”
За пренасяне на изложбата е необходим: микробус
Контакти: Росица Бинева, АЕК „Етър” – Габрово, 
e-mail: rbineva@yahoo.com, GSM 0889987167, 
Тел. 066 810587

Име на изложбата: „Кога си на кон хем седиш, 
хем ходиш” – конят в бита на балканджията
Автори: Росица Бинева, Мирослав Йорданов, 
Илия Вълев
Тема на изложбата: „Когато си на кон, хем си се-
диш, хем си ходиш” – шегували се някога балкан-
джиите. Конете били тяхното “превозно средство” 
по стръмните, тесни пътеки. Те им били добри 
помощници в селското стопанство. Осигурявали 
и поминъка на планинците, известен като кирад-
жийство. А занаятите свързани с функционалното 
им поддържане и изработване на амуниции (нал-
банство, сарачество, самарджийство, коларо-же-

лезарство и др.), давали прехрана на голям брой 
майстори от региона. 
Навремето всяко семейство се стремяло да прите-
жава поне няколко коня и тяхната сила, красота и 
брой се превръщат в олицетворение на социал-
ния престиж на стопаните им. „Кон са назаем не 
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дава” – той е другар, помощник и имане. За това 
балканджиите почитали коня и на Тодоровден 
изразявали обичта и преклонението си пред не-
говата сила.
Изложбата представя интересен поглед върху на-
шето минало и е заслужено признание за значе-
нието на коня в живота на балканджията от ХІХ век 
до 40-те години на ХХ век. Тя ни пренася в една от-
минала епоха на усилен труд, преклонение пред 
природата и дълбока почит към традициите.
В изложбата са представени над 110 експоната и 
много архивни снимки от фонда на ИМ – Г. Оряхо-
вица, СМРЗИ – Трявна, МНХЗИИ – Троян, Държав-
на агенция „Архиви” ДА – Габрово и АЕК „Етър”.
Изложбата включва и детски модул, представящ: 
игри, гатанки и любопитни факти свързани с тема-
тиката на изложбата.
Към изложбата е предвидена информационна ди-
пляна и  DVD филм, представящ изработване на 
подкова и подковаване на кон – демонстрация, 
извършена в работилница на АЕК „Етър” на Тодо-
ровден 2012 година.
По заявка изложбата може да бъде придружена 
с базар на изделия от регистъра на коларо-желе-
зарството и сарачеството.
Групи посетители по възраст:  Изложбата е пред-
назначена за всички възрасти
Общ брой постери: 18 бр. - А3 и А4 формат

За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ  - 100-120 кв.м.; кубове – 
непокрити –различни размери и височина;  и 1 
манекен;
За пренасяне на изложбата е необходим – микробус
За контакти: etar_fair@yahoo.com, 
+35966810580

Име на изложбата: „Дарени предмети, споде-
лени истории”
Автори: колектив
Тема на изложбата: Една от основните форми, 
чрез които се запазва културното ни наследство, 
са вещите с „история”, които постъпват в музейни-
те институции. Изложбата „Дарeни предмети, спо-
делени истории” представя интересни предмети, 
предоставени безвъзмездно на музея от хора на 
различна възраст, с разнообразни професии, от 
всички краища на страната. Подбрани са вещи, за 
които дарителите споделят любопитни факти.
Групи посетители: Изложбата е подходяща за 
всички групи посетители.
Общ брой на предмети: 150 движими културни 
ценности и музейни предмети (броят може да се 
редуцира съобразно експозиционната площ)
Общ брой на постери: табла с въвеждащ текст дву-
езични 70Х100 см – 2 бр.; табла с текстове и сним-
ки 70Х100 см – 4/8 бр.
Приблизителна площ: 80 –100 кв. м, витрини – 
8/10 бр., постаменти – 3 бр., манекени – 5 бр. (4 
бр. дамски, 1 бр. мъжки)

За обслужване на изложбата има: екскурзоводска 
беседа на български език, анотации (бълг./ англ.), 
презентация и дигитален снимков материал за 
споделените от дарителите истории.
Транспорт: микробус
Контакти: Румяна Денчева, r.dencheva@etar.bg; 
тел.: 0884769981, Даниела Димкова, d.dimkova@
etar.bg; тел.: 0888601085

Име на институцията: РЕМО „Етър“ и Сдруже-
ние „Мещра“
Име на изложбата: „Строителните занаяти на 
Стара планина” 
Автори: колектив
Тема на изложбата: Предлага уникален и увлека-
телен поглед върху архитектурно-строителните 
постижения и нематериалното и материално на-
следство останало от старите майстори строители 
от епохата на Възраждането и техните наследници 
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на територията на област Габрово. Районът е из-
ключително богат на недвижимо културно наслед-
ство, застрашено от изчезване в резултат на обез-
людяването и редица други фактори. Изложбата 
е част от проекта „Строителните занаяти на Стара 
планина“ на сдружение „Мещра – традиционни 
знания и занаяти“,  съфинансиран от Национален 
фонд „Култура” към Министерство на културата. 
Партньори са РЕМО „Етър”, НГПИ „Тревненска 
школа” и ИЕФЕМ-БАН.
Групи посетители: от всички възрасти, както и за 
хора с интереси в областта на възрожденската ар-
хитектура и строителство.
Общ брой на предмети: 32 бр. движими културни 
ценности.
Общ брой на постери: 13 бр. твърди табла на бъл-
гарски език
Приблизителна площ: приблизително 30 кв. м, 6 
бр. постаменти, 6 бр. витрини с размери 60 Х 40 

см.
За обслужване на изложбата има: екскурзоводска 
беседа, анотации; мултимедия за представяне на 
3-D модел на къщата на Стефан Ганчев от с. Гор-
нова могила.
Транспорт: лек автомобил
Контакт: Росица Бинева, r.bineva@etar.bg, тел.: 
0884772156

Име на изложбата: „Майсторлък за бъдещето. 
Споделени умения, авторски търсения“
Автори: Росица Бинева, гл. уредник „Занаяти“, 
РЕМО „Етър“
Тема на изложбата: Изложбата представя тради-
ционни и дизайнерски предмети, изработени от 
занаятчиите, работещи на територията  на музей 
„Етър“ през 2020 – 2021 г., по проект „Майстор-
лък за бъдещето“ на Община Габрово, финанси-
ран от Министерството на културата). Чрез него 
се подпомагат майсторите, чрез документиране 
на техните умения и популяризиране и съхра-
няване на техните произведения (материално и 
нематериално културно наследство), в условията 
на КОВИД-19. Процесът на изработка е докумен-
тиран чрез 18 видеопродукта, които са включени 
в изложбата. Годините ще отлетят, пандемията ще 
отмине, но примерът, как оцелява майсторлък, 
ще остане. И някога, след време, млад човек ще 
се вдъхнови, докато гледа тези предмети и видеа, 
и ще поиска да „подхване“ занаят.  
Групи посетители: представители на различни 

възрастови групи от 7 до над 70 години
Общ брой на предметите: 36 предмета 
Общ брой на постери: 3 табла – 70Х100 см (дву-
езична информация – бълг. /англ.)
Приблизителна площ: 50 кв. м., 6 бр. витрини с раз-
мери: височина – 40 см, ширина - 40 см,  дължина 
– 60 см, мултимедия за видеоклипове, съпровож-
дащи изложбата 
За обслужване на изложбата има: анотации, 18 
клипа, показващи изработването на традицион-
ните изделия, включени в изложбата, творческа 
визитка на майстора; видеотрейлър, представящ 
проекта
Транспорт: микробус/лек автомобил
Контакт: Росица Бинева, r.bineva@etar.bg, тел.: 
0884772156
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Име на изложбата: „Гривни звънкат под въз-
главе... Майсторство и изящество в куюм-
джийския занаят”
Автор на изложбата: 
Росица Бинева – уредник отдел „Занаяти” – ЕМО 
„Етър” 
Николета  Маринова -  уредник отдел „Етноло-
гия” – РИМ -Габрово
Мариана Стефанова – уредник отдел „Фондове” 
– РИМ - Шумен
Силвия  Вутева  - уредник „Етнография” – РИМ – 
Ловеч 
Тема на изложбата: През периода от втората по-
ловина на ХVІІІ век до първите десетилетия на ХХ 
век куюмджийството е един от най-престижните 
занаяти. Майсторите са почитани наравно със 
свещениците, учителите и другите първенци на 
общността. 
Изложбата представя цялото многообразие на  
куюмджийския занаят с характерните за него 
две специалности от художествената обработка 
на метали: златарство -  изработка на ювелирни 
предмети от благородни метали (злато и сребро) 
и дюкмеджийство — изработка на предмети от 

неблагородни метали.
Изложбата запознава посетителите със съдбата 
на известни майстори от миналото, с техниките, 
които са използвани при изработването на изде-
лията, с необходимите специфичните инструмен-
ти, модели и форми.
Втори важен акцент в изложбата са изящните 
изделията, изработвани от куюмджиите: накити, 
изделия за бита  и църковна утвар. 
В изложбата се отделя подобаващо място на ха-
рактерната  за Габровско женска сукманена но-
сия със сокайното забраждане и на Преславско 
– смядовска двупрестилчена носия със сокайно 
забраждане, носена  в Шуменско.
За по-любознателните посетители е включена 
интересна и любопитна информация за значе-
нието и ролята на накитите в народните тради-
ции, обичаи и вярвания, за историята на занаята, 
за начина, по който куюмджиите са търгували 
или рекламирали стоката и т.н.
Музеят-домакин може да допълни изложбата с 
информация, материали и експонати, представя-
щи историята на занаята в неговия регион.
Групи посетители по възраст: изложбата е пред-

назначена за всички възрасти. Има специален 
модул, посветен на децата, включващ мемори 
карти, пъзели, украса на накити, в който чрез 
игри и занимания те се запознават със занаята.
Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: над 400 предмета  - накити, ин-
трументариум, изделия. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери:  постери 19 бр. А1 
За реализация на изложбата са необходими: DVD 
плеър - с видеоматериали се проследяват някои 
основни техники в производството на изделия 
или как се гласи сокай, както и други интересни 
тематични презентации. Необходими са кубове, 
витрини, два женски манекена. 
За обслужване на изложбата има: предлага се бе-
седа
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: товарен бус 
Контакти: 
Росица Бинева – уредник отдел „Занаяти” – ЕМО 
„Етър” – r.bineva@etar.bg
Николета  Маринова -  уредник отдел „Етноло-
гия”, РИМ – Габрово sokernica@abv.bg

Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово
Регионален исторически музей – Габрово
Регионален исторически музей – Шумен
Регионален исторически музей - Ловеч
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Мариана Стефанова – уредник отдел „Фондове”, 
РИМ – Шумен mariana_bot@abv.bg
Силвия  Вутева  - уредник „Етнография” РИМ – 
Ловеч - silvi_vuteva@abv.bg
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Име на изложбата: Колекция „ Българска ка-
рикатура – класици и съвременници (XX – 
XXI век)”  
Автор на изложбата:  Йорданка Шиякова
Тема на изложбата: Колекцията „Българска ка-
рикатура – класици и съвременници (XX – XXI 
век)” съдържа 51 творби на 51 български автори 
и представя историята на българската карика-
тура през двата века чрез най-добрите образци 
в жанра, съхранявани в художествения фонд 
„Хумор на народите” на Музея „Дом на хумора 
и сатирата” – Габрово. Представени са класи-
ците Александър Жендов, Александър Божинов, 
Райко Алексиев, Илия Бешков, Стоян Венев. Със 
свои творби в изложбата присъстват и доайени-
те на българската карикатура – Борис Димовски, 
Теню Пиндарев, Цветан Цеков, Анри Кулев, Коста 
Драгостинов, Асен Грозев, Марко Бехар, Георги 
Чаушов и др. Сред най-младото поколение ка-
рикатуристи, чиито творби днес неизменно при-
състват в периодичния печат и представителните 
изложби на карикатурата, изпъкват имената на 
Илиян Савков, Иван Кутузов, Валентин Георгиев, 
Христо Комарницки, Любомир Михайлов, Ивай-
ло Цветков, Чавдар Николов, Анатолий Станкулов 
и мн. други.
Темите в творбите са най-разнообразни, но всич-
ки те се отличават с майсторски рисунък, тънко 

чувство за хумор, хаплива ирония и непримири-
мост към неправдите в заобикалящия ни свят.
Групи посетители по възраст и интереси: учащи, 
възрастни, чуждестранни, ценители
Общ брой предмети: 51 
Общ брой постери и информационни текстове: 1 

постер, информационeн текст – по 2 страници на 
български и английски език 
За реализацията на изложбата са нужни: Стена 
или стелажи –  20 линейни метра; Насочено ос-
ветление  - по необходимост, при липса на днев-
на светлина
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод – на български и на английски език
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Творбите се опаковат в папка и се изпра-
щат чрез куриерска служба от врата до врата.
Контакти: Музей „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА”, 
ул. „Брянска” № 68, п.к. 104, 5300 ГАБРОВО, БЪЛ-
ГАРИЯ, 066 807229; 0884029374; 804945
Ел. поща: humorhouse@globcom.net; 
humorhouse@mail.bg
Интернет: www.humorhouse.bg

Име на изложбата:  „Бащи на българската ка-
рикатура”
Автор на изложбата: подбор и представяне - 
Йорданка Шиякова
Тема на изложбата: Представителната колек-
ция „Бащи на българската карикатура” е част от 
специализирания музеен фонд „Хумор на наро-
дите”. Подбрани са 52 карикатури от 11 автори: 
Александър Божинов(1878-1968), Райко Але-
ксиев (1893-1944), Наум Хаджимладенов (1894-

Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово
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1985), Илия Бешков (1901-1958), Александър 
Жендов (1901-1953), Борис Ангелушев (1902-
1966), Стоян Венев (1904-1989), Марко Бехар 
(1914-1973), Теню Пиндарев (1921-2010), Борис 
Димовски 1925-2007), Цветан Цеков - Карандаш 
(1925-2010). 
Колекцията позволява да се проследи един за-
бележителен етап от развитието на българската 
карикатура – от началото на 20.век до последни-
те му десетилетия. Ще се убедим, че най-изтък-
натите имена в жанра, обикновено непризнаван 
за сериозно изкуство, със своето творчество са го 
въздигнали до голямо изкуство, придали са му си-
лата на обществен коректив и дори съдник. Илия 
Бешков не случайно отбелязва: „Карикатурата е 
хуморът не загрозяват света, а ни спасяват от гро-
зотата му. Без тях ние щяхме да презираме света 
и себе си. Хуморът е връхната точка на обществе-
ното служене, рожба на общественото развитие и 
неговата върховна съдебна инстанция. С всичко 
можем да отегчим и разплачем човека, но да го 
разсмеем – само с истина и мъдрост.”
Съвременната българска карикатура е достоен 
следовник на традициите, заложени от големите 
имена от началото на миналия век. Заслужава 
по-често да си припомняме тези образци, по-
лучили достойна оценка от европейската ри-
суваческа школа. Подобна колекция – част от 

националното ни богатство и част от културната 
история на страната ни – буди гордост и дава 
възможност за среща в музея с една значителна 
епоха в българското изобразително изкуство.
Групи посетители по възраст: за учащи, за въз-
растни граждани, за чуждестранни посетители 
Общ брой на предмети: – 32 табла с паспарту с 
размер 50 х 70 см: представени 52 карикатури + 
информационно табло + афиш на изложбата 
За реализацията на изложбата са необходими: 
Стени, паравани/стойки (твърди повърхности за 
окачване на табла или картини) – линейни ме-
три: 20-25 м; Осветление – централно или насо-
чено; Озвучаване – по желание
За обслужване на изложбата има: Афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: таблата са в папка 52 х 72 см; възможност 
за транспортиране с автомобил; възможност за 
изпращане с куриерска служба – тегло на прат-
ката 10 кг.
Контакти: Музей „Дом на хумора и сатирата”, Ул. 
„Брянска” № 68, 5300 Габрово, тел. (066) 807229, 
0884029374
e-mail: humorhouse@globcom.net; 
humorhouse@mail.bg
http://www.humorhouse.bg/
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Име на изложбата: 
„Учениците имат должност” 
Автор на изложбата: Мая Карагьозова и Мари-
ана Томитова 
Тема на изложбата: Изложбата представя истори-
чески преглед на училищната дисциплина, като 
елемент от цялостното развитие на образовател-
ната система у нас от Възраждането до 70-те год. 
на ХХ в.
Показани са първите правилници за училищния 
ред и училищното законодателство, отразяващи 
правата и задълженията на учениците.     
Началото, поставено от Неофит Рилски със съз-
даването на първия правилник за поведението 
на учениците в училище и извън него (1837 г.), 
първите годишни изпитания, ролята на общини-
те за организиране и материално подпомагане 
на училището.
Ролята на учителските събори през 70-те год. на 
ХІХ в. – израз на желанието за общо ръководство  
на учебното дело и необходимост от единно 
действащ национален организъм. 
След Освобождението, с издаването на първите 
закони за народното просвещение в Княжеството 
и Източна Румелия, се регламентират законово 
правата и задълженията на учениците.
Интерес в изложбата представляват униформе-
ните облекла, годишни отчети, награди и нака-

зания, свидетелства за завършено образование, 
ученически книжки и бележници.
Групи посетители по възраст: ученици и възраст-
ни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 40 (четиридесет), между които 
взаимоучителни таблици, отчети за успеха на 
учениците,  първи закони за народното просве-
щение, квитанции за платени училищни такси, 
медали за отличен успех, ученически книжки и 
свидетелства, бележници, правилник за провеж-
дането на първите зрелостни изпити, ученически 
грамоти, знамена на младежки организации. 
Размери: от 12/18 см. до 40/55 см.
Забележка: Гостуването може да бъда само с фо-
тоизложба, без оригинали.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 24 табла 50/70 см. PVC. 
За реализация на изложбата са необходими: около 
50-60 кв.м.; ниски витрини или кубове – около 8 
броя; стенно окачване или стойки.
За обслужване на изложбата има: беседа на бъл-
гарски език и афиш.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: Габрово 5300, ул. „Априловска” 15 
П.К.62; email: nmo@abv.bg тел: 066/800770 – ди-
ректор; 066/800440 - уредници  

Национален музей на образованието - Габрово 
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Име на изложбата: „Едно място за всяко нещо 
и всяко нещо на мястото си” 
Автор на изложбата: Мая Карагьозова и Румена 
Христова 
Тема на изложбата: Богатството от експонати в 
изложбата е обединено от идеята на Константин 
Иречек, че „Цялата история на Българското въз-
раждане е и история на българското училище”.
Проследена е историята на образованието – от 
килийните през елино-българските училища в 
Свищов и Карлово до създаването на първото 
новобългарско училище в Габрово през 1835 г. 
по идея и със спомоществованието на Васил Ап-
рилов и Николай Палаузов. Заслугата на Неофит 
Рилски и неговите ученици за откриването на 
нови взаимни, новобългарски училища в Коп-
ривщица, Сопот, Карлово, Калофер по примера 
на Габровското.
Отделено е място и на девическото образование, 
свързано с имената на Анастасия Димитрова и 
Анастасия Тошева.
По повелята на времето взаимните училища се 
издигат до класни. Появяват се и първите гимна-
зии – Болград (1859 г.), Пловдив (1868 г.) и пър-
вата пълна (седмокласна ) гимназия в Габрово 
(1872 г.).
Представени са оригинални издания на грама-
тики и буквари, взаимоучителни таблици, съгла-

сителни на учители, писма между училищните 
настоятелства, отчети за успеха и поведението 
на учениците. Илюстрирано е материалното 
изграждане на възрожденското училище с по-
мощта на различни документи: волни помощи и 
разписки за дарени суми.
Групи посетители по възраст: ученици и възраст-
ни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 36 (трийсет и шест), между кои-
то възрожденски учебници и тетрадки, учебни 
пособия, волни помощи за строеж на училищни 
сгради, договори за учителстване, отчети за успе-
ха и поведението на ученици, маслени портрети 
на дарители и учители (64/80 см). Размери: от 
12/18 см. до 40/55 см.
Забележка: Гостуването може да бъда само с фо-
тоизложба, без оригинали.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 19 табла 50/70 см. PVC. 
За реализация на изложбата са необходими: около 
50-60 кв.м.; ниски витрини или кубове – около 8 
броя; стенно окачване или стойки; мултимедиен 
екран за презентация.
За обслужване на изложбата има: беседа на бъл-
гарски език, афиш.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус

Контакти: Габрово 5300, ул. „Априловска” 15 
П.К.62; email: nmo@abv.bg тел: 066/800770 – ди-
ректор; 066/800440 - уредници  
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Име на изложбата: Училищни символи и ри-
туали
Автори на изложбата: Мариана Томитова, Емил 
Михов
Тема на изложбата: Изложбата показва нацио-
налните символи – герб, знаме и химн, които 
заемат трайно място и в училищната символи-
ка. Първият училищен печат – на Габровското 
училище, е изработен през 1832 г. по идея на 
Васил Априлов. По негово подобие са направени 
печатите в Стрелча, Трявна, Сопот, Елена, Търно-
во, Свищов. Ранните училищни знамена носят 
от едната си страна националния трицвет, както 
и изображението на лъв в хералдическа поза. 
След националния химн, химнът на Св.св. Кирил 
и Методий се превръща в общонароден. Част от 
училищната символика става и униформеното 
облекло. Някои елементи от него съдържат сим-
воли като корона, лъв, петолъчка, сърп и чук. В 
изложбата са включени най-важните училищни 
празници и ритуалите, свързани с тях. Това са ос-
вещаването на ново училище, началото и краят 
на учебната година, училищните изпитания. От 
Възраждането до наши дни се пази традицията за 
честването на 11/24/ май, на патронния празник 
и юбилея на всяко училище. Въвеждат се нови 
празници – Ден на будителите, Ден на детето, 
Ден на цветята.  Отделено е място  на живота и ри-

туалите в ученическите и младежките дружества 
и съюзи – „Юнак”, Български младежки Червен 
кръст, въздържателни и християнски дружества, 
скаути, „Бранник”, ДПО „Септемврийче” и ДКМС. 
Целта на изложбата е да покаже, че българското 
училище съхранява своите традиции, а също – 
че училищните символи и ритуали са тези, които 
създават у учениците чувството за съпричастност 
към училищната общност, чувството за нацио-
нална идентичност. 
Групи посетители по възраст: предимно за уче-
ници
Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: около 100 бр. предмети, между 
които документи, юбилейни сборници, значки и 
медали, училищни печати, знамена, унифомено 
ученическо облекло и елементи от него.
Забележка: гостуването може да бъде само с фо-
тоизложба, без оригинали.
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 23 бр. табла (разпенено ПВЦ) с раз-
мери 70/50 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
около 50 кв.м; ниски витрини или кубове с него-
леми размери – около 10 бр.; таблата са с при-
качени скоби за окачване чрез висене (на релси, 
корнизи и др. – с корда), около 25 м.; Манекени 
– брой: 2 бр. (мъжки и женски); Осветление: ди-

ректно
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод: на български език, афиш.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лекотоварен автомобил
Контакти: e-mail: nmo@abv.bg
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Име на изложбата: „Училищни уреди и апа-
рати”
Автор на изложбата: Олег Цонев, Емил Михов
Тема на изложбата: Във фонда на Националния 
музей на образованието се съхраняват над 300  
уреди и апарати, които са били използвани в 
учебния процес в периода от 70-те години на ХIХ 
век до наши дни. Внасят се от чужбина единични 
бройки – карти, глобуси и уреди. След Освобож-

дението от османско иго за нуждите на новоот-
критите училища се внасят от европейски страни 
много училищни уреди и пособия. Сполучливото 
техническо изпълнение, издържаният им естети-
чески вид и качествена изработка са ги правили в 
миналото необходими и желани нагледни сред-
ства, а днес те са ценни музейни експонати. Уни-
калната колекция от училищни уреди и апарати 
предизвиква траен интерес у посетителите. 
Групи посетители по възраст: за учащи и възраст-

ни граждани
Брой на предметите: 60 до 100 броя уреди и апа-
рати
Общ брой на табла и информационни текстове: 5 
броя с размири 50/70 см от разпенено PVC
За реализиране на изложбата са необходими: при-
близителна площ 50 – 80 кв. м.; от 6 до 8 витри-
ни 120/70см и 5 броя подиуми 150/70 см; видео 
апаратура – DVD – плеър, монитор, мултимедия.
За обслужване на изложбата: няма специален 
текст за екскурзовод. За почти всеки един уред 
има обяснителни табели с наименованието на 
уреда, принципа на действие, и от кое учебно 
заведение е.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус.
Контакт: тел. 066/800440; e-mail nmo@abv.bg

Име на изложбата: „И ний сме дали нещо на 
света...”
Автор на изложбата: Румена Христова
Тема на изложбата: Изложбата е посветена на 
деня на славянските първоучители, деня на бъл-
гарската просвета и култура, на единението на 
всички българи по света. Темите, представени 
в изложбата, проследяват моменти от живота 
и делото на светите братя, създаването на сла-
вянската писменост и почитта към делото им в 
България и в европейския свят. Изложбата дава 
богата информация, която убеждава посетите-
лите, че култът към двамата братя и техните уче-

ници е най-старият, но и най-трайният в нашата 
история. Оригинално представена е историята 
на празника на Кирил и Методий, честван през 
Възраждането, както и достойния израз на при-
знание към делото им в съвременна Европа.
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Групи посетители по възраст: предимно за уча-
щи, но и за възрастни граждани
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 30 (20/30 см, 40/50 см и по-мал-
ки
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 24 табла 50/70 см
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. – до 50 кв.м
• Витрини – брой, размери – 7-8 витрини или 
кубове
• Паравани/стойки (твърди повърхности за 
окачване на табла или картини) – линейни ме-
три: 30 м приблизително
• Осветление – насочено
За обслужване на изложбата има:
• Текст за екскурзовод – на български език;
• Афиши – безплатни
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лекотоварен автомобил
Контакти: 066-800-770 – Мая Карагьозова – ди-
ректор; 066 -800-440 – Мариана Томитова – гла-
вен уредник, nmo@abv.bg

Име на изложбата: „200 години от рождение-
то на д-р Никола Василиади – благодетел 
на техническото образование в Габрово”.
Автор на изложбата: Веселин Лазаров, Димитър 

Димитров, Ангел Шерилов, Искра Събева
Описание на изложба: Мобилна изложба, която 
разказват за делото на дарителя д-р Никола Васи-
лиади и създаденото благодарение на неговото 
завещание техническо училище в Габрово.
Тема на изложбата: Изложбата представя живота 
и делото на Никола Василиади – български ле-
кар, общественик и дарител. Благодетел и деятел 
за модерно българско образование, възрожде-
нецът с габровски корени, оставя трайни следи 
в националната и местната ни история. Отраснал 
в чужда държава д-р Василиади не забравя своя 
произход и завещава цялото си имущество за 
„народополезни дела“. Волята на Благодетеля 
е да се открие техническо училище в Габрово, 
което да носи неговото име. Никола Василиади е 
осъзнал, че една възраждаща се нация се нуждае 
не само от общо, но и от техническо образова-
ние. 
Основите на техническото образование са поло-
жени през далечната 1895 г., когато врати отваря 
Кожарско училище в Габрово. В следващите го-
дини то претърпява множество трансформации 
за да се превърне в една от елитните професио-
нални гимназии в страната. Училището измина-
ва своя път от кожарско, железарско-ножарско, 
среднотехническо и техникум до професионална 
гимназия. Техническото училище е основопо-
ложник на множество традиции в ученическото 
творчество, а преподаватели в него са видни 
личности като Асен Разцветников, Анатолий Лап-

тев, Алекси Стойков и Александър Керков. В екс-
позицията са представени моменти от чествания 
на училищните и националните празници през 
годините. 
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за всички възрасти.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 25-30 снимки, удостоверения, 
училищни албуми, бележници и други.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 2 табла 130/100 см. и 18 70/100 см. на 
ПВЦ разпенено фолио.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 25 кв. метра.
• Витрини - брой, размери: 5-6 витрини стандарт-
ни размери.
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
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• Афиш, флаери – безплатни: да
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 066 800 440; mail: nmo@abv.bg

Име на изложбата: „Габрово – център на зна-
ние и просвета“
Автор на изложбата: Любка Тинчева, Веселин 
Лазаров, Димитър Димитров, Бояна Пенчева, 
Искра Събева
Описание на изложба: Изложба, която разказва в 
хронологична и тематична последователност за 
просветните традиции в килийното и взаимното 
училище, за силния порив към знание през Въз-
раждането и новите тенденции в съвременното 
образование.
Тема на изложбата: Габрово – градът, който 
направи индустриалното чудо и заслужи наи-
менованието „Българският Манчестър“, има по-
пулярност и като „главен разсадник на новобъл-
гарското образование”. 
Идеята на фотодокументалния разказ е да въз-
действа като един голям градски училищен ал-
бум, да създава усещане за общност и принад-
лежност чрез многобройните снимки и лични 
документи на ученици и учители. Училището е 
показано в контекста на обществено-икономи-
ческите и политически процеси, влиянието на 
административно-териториалните промени и 
демографската обстановка. 
Акцент в изложбата е създаденото по инициатива 

на Васил Априлов и Николай Палаузов Габровско 
училище, което през 1835 години поставя нача-
лото на новобългарската просвета и се превръща 
в най-важният фактор за развитие на образова-
нието в България. 
Посланието към младите хора е да пренасят 
добрите традиции и да не забравят завета на 
Априлов: „Имайте за свята длъжност да обичате 

отечеството си, както ще видите, чи обичат свое-
то сичките европейци, и помагайте му сякакво и 
като свършите учението, върнете ся да му слугу-
вате на потребите му и на нуждите му, както пра-
вят и другите народи“. 
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за всички възрасти.
Общ брой на предмети: 40 бр. снимки, свидетел-
ства, албуми, тетрадки, печати.
Общ брой на постери размери: 25 табла 50/70 см. 
на ПВЦ разпенено фолио.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 20 кв. метра.
• Витрини - брой, размери: 6-7 витрини стандарт-
ни размери.
• Паравани/стойки, линейни метри: 30 м. 
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 066 800 440; mail: nmo@abv.bg

Име на изложбата: „Елате да живеем за наши-
те деца“ 
Автор на изложбата: Любка Тинчева, Веселин 
Лазаров, Ангел Шерилов, Димитър Димитров, 
Искра Събева
Описание на изложба: Мобилна изложба, която 
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проследява развитието на предучилищното об-
разование в България.
Тема на изложбата: Изложбата е посветена на 140 
години от създаването на първата детска градина 
у нас и показва развитието на предучилищното 
възпитание в България. Снимковият материал 
обхваща периода от първите публикации по те-
мата през Възраждането и проследява пътя на 
развитие до днес. В изложбата са показани ори-
гинални материали и пособия от фонда на музея, 
използвани в работата с деца в детските градини. 
Музейният разказ акцентира върху приноса на 
видни български дейци като Драган Цанков, Ни-
кола Живков, проф. Шишманов, Пенка Касабова, 
Димитър Кацаров и др. за усъвършенстването на 
детските предучилищни заведения. Изтъкната е   
ролята на Американската детска градина в София 
и свързаните с нея Елизабет Кларк и Маргарет 
Хаскел за въвеждане методите на световните 
педагози Фридрих Фрьобел, Уилям Килпатрик, 
Овид Декроли и Мария Монтесори в обучението 
и възпитанието на децата. Изложбата просле-
дява мястото на предучилищното възпитание в 
училищното законодателство през годините.  
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за всички възрасти.
Общ брой на предмети: 30-35 (детски списания, 
албуми по метода на Фрьобел, ръководства за 

предучилищно възпитание, снимки от детски 
градини и други).
Общ брой на постери, размери: 24 табла 50/70 см. 
на ПВЦ разпенено фолио.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 20 кв. метра.
• Витрини - брой, размери: 7-8 витрини стандарт-
ни размери.
• Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване на табла или картини) - линейни метри: 
Таблата се окачват на релси, корнизи и т.н. с 
помощта на корда и щипки. Могат да се поставят 
също и на стативи.
• Аудио-видео апаратура: По желание на прие-
мащата страна към изложбата има предвидена 
презентация с диктор.
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
• Дипляни, брошури - за продажба
• Каталог - за продажба

За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 066 800 440; mail: nmo@abv.bg

Име на изложбата: “Приобщаване – европей-
ски измерения на българската просветна 
традиция“
Автор на изложбата: Любка Тинчева, Веселин 
Лазаров, Бояна Пенчева
Описание на изложба: Проследяват се етапите в 
развитието на българското просветно движение 
до Освобождението, акцентира се на стремежа 
към модерно образование на роден език.
Тема на изложбата: Изложбата представя  лично-
сти, събития и процеси, които имат определящо 
значение за приобщаването на българите към 
Европа чрез развитието на просветната тради-
ция и образованието през целия XIX век. Приоб-
щаването към европейските ценности е една от 
главните цели на българското Възраждане. Пос-
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тигането на национално светско образование е 
пътят към преодоляване на духовната изолация 
на страната ни. То е символ на културното и емо-
ционално израстване на един народ, започнал 
да търси своето място сред европейските нации, 
а неговите духовни водачи – просветители, кни-
жовници и учители – се обединяват от стремежа 
да опознаят, възприемат и овладеят постижения-
та на Ренесанса, Просвещението и Романтизма, 
да приближат и приобщят сънародниците си към 
идеите и постиженията на „просветена Европа“. 
Целият разказ за европеизацията през XIX век 
прелива в строителството на новата държава, 
защото голямото историческо предимство на 
едновековното Приобщаване е, че просветният 
елит, лидерите на обществото през Възражда-
нето, подготвени в Европа и пренесли тук евро-
пейските постижения, са реалните строители на 
новата държава.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за всички възрасти.
Общ брой на постери, размери: 19 бр. табла 50/70 
см. на ПВЦ разпенено фолио.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 20 кв. метра.
• Аудио-видео апаратура За обслужване на из-
ложбата има: Необходимост от мултимедия. Към 
изложбата има предвиден 16-минутен филм 
„Просветни традиции и модерни времена“
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;

За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 066 800 440; mail: nmo@abv.bg

Име на изложбата: “За достойнството и прес-
тижа на учителския труд“
Автор на изложбата: Ангел Шерилов, Веселин 
Лазаров, Димитър Димитров, Искра Събева
Описание на изложба: Мобилна изложба, която 
разказва за развитието на учителското движение 
в България и организациите, начело с Българ-
ския учителски съюз.  
Тема на изложбата: Изложбата представя проф-
съюзното движение на учителите. От Възражда-
нето до 1878 г. учителят успява да заеме водещо 
място в обществения, културен и политически 
живот. Учителите първи в България се органи-
зират, за да защитят достойнството на своя труд. 
Българският учителски съюз (БУС) е създаден на 
21 юли 1895 г. в София. На учредителния конгрес 
са представени 47 дружества с по един делегат. 
Целта на съюза е да се грижи за запазване неза-
висимостта на учителя, като гражданин и общест-
вен деец и за обезпечаване на материалното му 
положение; да се стреми към прогресивното и 
правилно развитие на учебното дело в страната. 
Съюзът се развива като професионална органи-
зация, а в следващите години разцеплението в 
средите на учителите води до формирането на 
Учителската социалдемократическа организа-
ция, Класния съюз, Просветния съюз и Съюза на 

българските учители.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за възрастни посетители.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 25-30 бр. юбилейни сборници, 
вестници, списания, снимки.
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Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 20 бр. табла 50/70 см. на ПВЦ разпенено 
фолио.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 20 кв. метра.
• Витрини - брой, размери: 5-6 витрини стандарт-
ни размери.
• Паравани/стойки, твърди повърхности - линей-
ни метри: 30 м.
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 066 800 440; mail: nmo@abv.bg

Име на изложбата: „Първият кабинет по фи-
зика. Приносът на Иван Гюзелев за експе-
рименталното образование“
Автор на изложбата: Димитър Димитров, Весе-
лин Лазаров, Бояна Пенчева, Искра Събева
Описание на изложба: На 24 табла е проследен 
развоя на физиката по нашите земи от Възражда-
нето до 40-те години на XX век. Показани са ори-
гинални учебници, тетрадки, каталози, снимки, 
разнообразни уреди и апарати. 
Тема на изложбата: Историческият разказ про-
следява въвеждането на физиката като учебен 
предмет през 20-те години на XIX в. Специално 

място е отредено на оригинални материали от 
фонда на НМО: физични уреди; снимки; учебни-
ци; тетрадки на ученици от Радомир, Пловдив и 
Габрово. Показан е първият български учебник 
по физика „Извод от физиката” от 1849 г., съста-
вен от Найден Геров. Авторът въвежда френската 
метрична система и създава първите физични 
понятия. Учебникът е богато илюстриран, което 
го прави нагледен и разбираем. Изложбата ак-
центира и върху ролята на Иван Гюзелев – учител 
в Главното мъжко училище в Габрово и създател 
на първия кабинет по физика в българските земи 
през 1872 г. Горещ привърженик на експеримен-
та, Гюзелев включва учениците в представянето 
на физични опити и демонстрации. Показани са 
уреди и апарати от физичния кабинет и от мете-
орологичната станция, създадена през 1886 г. в 
двора на Държавната мъжка реална гимназия в 

Габрово (днес Национална Априловска гимна-
зия).
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за всички възрасти.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 40 бр. училищни уреди и апа-
рати, учебници и тетрадки по физика, каталози, 
снимки. 
Общ брой на постери, размери: 24 бр. табла 50/70 
см. на ПВЦ разпенено фолио.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 40 кв. метра.
• Витрини - брой, размери: 7-8 витрини стандарт-
ни размери и кубове.
• Паравани/стойки, твърди повърхности за окач-
ване – 30 м.
• Аудио-видео апаратура. За обслужване на из-
ложбата има: Към изложбата има предвиден 
31-минутен филм „Експериментът 1872“ с участи-
ето на Теодосий Теодосиев. 
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език; - да
• Дипляни, брошури - за продажба
• Каталог – Към изложбата има каталог за про-
дажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: бус 
Контакти: 066 800 440; mail: nmo@abv.bg
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Регионален исторически музей – Габрово
Име на изложбата: 
„Пенчо Семов - ВЪЗХОДЪТ”
Автор: Красимира Чолакова
Тема на изложбата: Габровски индустриалци. 
Пенчо Семов е председател или значителен 
акционер в 18 значими фабрики и банки, и 
собственик на недвижими имоти в Габрово и 
околността, Варна, Пловдив, Казанлък и др. Ос-
новна област – текстил и свързаните с неговото 
производство отрасли. Има съществена връзка с 
определяне българския дълг по Ньойския мирен 
договор, връзките с Британски легион, балкански 
икономически връзки. Отзиви за него от Буров - 
„Пенчо Семов притежава не само ум, търпение, 
воля и упоритост, но смелост и дързост, прибаве-
ни към прозорливост и ударна мощ”. 
Групи посетители: възрастни хора, чужденци, 
ученици в горната степен.
20 листа фотоси и факсимилета 70Х100 мм.; Ве-
ществени материали – 4 витрини 60Х60Х70(20 
бр.); Приблизителна площ: 40м2; Текст за екскур-
зовод. Афиш. 
Транспорт – лекотоварен микробус.
Контакт: тел. 066/ 80 97 67; 
е-mail: museum_gabrovo@abv.bg;

Име на изложбата: „Родът Хаджистойчеви”
Автор: Петър Тоцев
Тема на изложбата: Родът Хаджистойчеви е един 
от значимите за Габрово. В него има опълченци, 
фамилия с масово участие във войните от Сръб-
ско-българската до Втора световна. Народен 
представител с принос към закрила на местната 
индустрия, председател на местния клон на Съ-
юза на българските индустриалци, носители на 
ордени за храброст и граждански заслуги. В наше 
време конституционен съдия. Тази фамилия е 
изградила сградата, в която днес се намира Реги-
онален исторически музей – Габрово. 
Посетители: възрастни хора.
Приблизителна площ: 20 м2, 8 табла самостоя-
телни фотоколаж в дървени рамки със самостоя-
телно закачване на стената - 70Х100, 1 витрина 

веществен материал; Текст за екскурзовод
Транспорт лек автомобил.
Контакти: тел. 066/ 80 97 67; 
е-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Име на изложбата: „История на Габрово”
Автор: Петър Тоцев
Тема на изложбата: Хронология на усвоената те-
ритория на днешното селище Габрово  от 12 до 
20 век. Проследяват се три етапа – привилегиро-
вано дерветжийско селище, занаятчийско-тър-
говски балкански град, индустриален български 
център.
Приблизителна площ: 20 л.м.Х 2.10  42 м2 
20 табла на винил, самостоятелно окачване, раз-
мери 60Х115. 
Транспортира се в лек автомобил.  
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Име на изложбата: „Каква невеста си била ти, 
мамо”
Автор на изложбата: Недялка Тодорова, Николи-
на Умурска
Тема на изложбата: Най-старите булчински пре-
мени са от началото на века с характерните за 
българската народна култура обредни атрибути - 
червеното було, булчинският венец, специалната 
венчална връхна дреха, металните накити. 
Навлизането на европейската мода в България 
променя както традиционната сватба, така и пре-
мяната на булката. В бели булчински рокли, вне-
сени от Виена и Париж, започват да се женят дъ-
щерите на дипломати, индустриалци и политици, 
възприема се постепенно в средите на лекари, 
учители, буржоазията и сред по-заможните зана-
ятчийски среди. Булките по селата продължават 
да се женят в традиционни за населените места 
облекла или по-официални рокли, съчетани с 
бяло було. Тази тенденция продължава и след 
Втората световна война, когато бедните следво-
енни години, не позволяват голямо разточител-
ство. 
През 50-те години на ХХ век, модерни стават т.
нар. „комсомолски сватби”, които изместват мяс-
тото на събитието от дома, а основни участници в 
гражданските сватбени ритуали са вече не родни-
ните, а приятелите и колегите на младоженците.

Масово бялата булчинска рокля навлиза в Бълга-
рия от средата на 60-те години на миналия век. 
Дължината и е над коляното, съчетана с було от 
мрежеста материя, чанта, ръкавици и букет от ес-
тествени или изкуствени цветя.
В следващите десетилетия дългата рокля се нала-
га трайно в сватбената мода. Тя е леко разкроена, 
с изчистен силует през 70-те години, с буфан - ръ-
кав и дълъг воал в началото на 80-те, а през 90-те 
навлизат пищните рокли с обръчи, множество 
дантели и украси.
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща както за деца и учащи се, така и за възраст-
ни граждани. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: Изложбата включва над 100 
предмета - булчински рокли, аксесоари, тъкани, 
църковна утвар
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 9 информационни табла с размери: 56/ 
83 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв.- 60-70 кв. м, Витри-
ни – брой,– 5, размери - 60/1, 20, Н -35 см., За 
окачването на постерите и снимките е необходи-
ма релса или възможност за окачване на стена 
или параван, Манекени – изложбата разполага 
със специално закупени манекени за облеклата, 

Озвучаване, Аудио-видео апаратура
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български, на чужд език; изложбата 
разполага с текст на български  и английски език
Афиш, флаери – безплатни афиши

Исторически музей – Димитровград
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За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 0391 66787, 0878290007 
e-mail: museumdg@mail.bg, nelitodorova@abv.bg 
– Недялка Тодорова – уредник „Етнография”

Име на изложбата: Имало едно време
Автори на изложбата: Недялка Тодорова, Нико-
лина Умурска
Тема на изложбата: Изложбата представя експо-
нати от фонд „Етнография” на Исторически музей 
– Димитровград свързани с бита, поминъците и 
духовния живот на селата Раковски, Мариино 
и Черноконево (дн. Димитровград) в края на 
ХІХ-началото на ХХ в.
Димитровград е създаден през 1947 г. върху 
основата на три села – Раковски, Марийно и 
Черноконево, които възникват през ХVІ-ХVІІ век. 
Експозицията представя експонати от фонд „Етно-
графия” на музея, свързани с бита, поминъците 
и духовния живот на тези селища в края на ХІХ - 
началото на ХХ в. 
В началото на експозицията е портретът на Яню 
Дамянов, първият кмет на село Каяджик (Ра-
ковски)след Освобождението на България, пре-
доставен ни от неговият правнук Гочо Христозов. 
Салджия и поборник, неговият подпис стои под 
благодарственото писмо до капитан Петко войво-
да за тримесечната отбрана на Хасковския депар-
тамент през 1878г.
Основен поминък на населението от трите села 

е земеделието. В края на ХІХ-началото на ХХ век 
развитие получава зеленчукопроизводството 
Прокарването на Барон Хиршовата железница 
през 1873 г . дава тласък в развитието на село 
Раковски и развитието на търговията на района. 
Гарата се превръща в естествен търговски цен-
тър. Доброто географско разположение, събира 
тук голяма част от селскостопанската продукция 
на Тракия. Около гарата са построени складове за 
зърно, зеленчуци, памук, месо и др. 
Важно място в живота на хората заема въгледо-
бива. През първите десетилетия на ХХ век част от 
местното население намира препитание в част-
ните и държавни мини. В изложбата могат да се 
видят оръдия на труда, търговски принадлежнос-
ти, миньорски вещи, архивни снимки и др. 
Експозицията представя още интериор на дом от 
началото на ХХ век, традиционно, както и модер-
но за 30-те-40-те г. на ХХ в. мъжко и женско облек-
ло, тъкани, накити и др.
Основни центрове на култура и просвета за насе-
лението са читалищата и училищата. В годините 
след Освобождението, особено в село Раковски 
се създава значителна интелигенция от учители, 
свещеници, лекари, аптекари, инженери, техни-
ци, чиновници, които са в основата на всяко на-
чинание. Те са сред основателите на читалищата, 
на кооперациите, както и на всяко благотворител-
но дело. 
Ученически пособия, книги, документи и вещи от 
началото на миналия век, илюстрират богатия об-

ществен и културен живот на селищата.
Групи посетители: Изложбата представлява инте-
рес както за учащи се, така и за възрастни гражда-
ни. Анотациите са само на български език.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети:  Включва 180 експонати
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 7 броя информационни текстове А-3 на 
винил; 25 броя черно-бели снимки, формат А 4 на 
мукава
За реализацията на изложбата са необходими: 
Площ – 80-90 кв. м.; Витрини – 4 до 6 витрини 
100/100 см.; За окачването снимките и текстове е 
необходима релса за окачване или възможност за 
лепене или окачване на стена или параван. Част 
от изложбата е и картината „Димитровград няко-
га”, автор: Симеон Халачев, 130/166см, за окачва-
нето на която е необходима релса или възможност 
за забиване на пирони; Манекени – 4 бр.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български и английски език;
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Голям микробус

Име на изложбата: „Мостове на дружбата”
Автор на изложбата:Недялка Тодорова, Николина 
Умурска
Описание на изложба: Изложбата „Мостове на 
дружбата” представя колекцията на Историческия 
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За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
микробус
Контакти: 039166787; 0888209897

линварош  - сега Дунайварош,  Унгария – през 1960 
г.; Гросето, Италия – през 1962 г.; Казинцбарцика, 
Унгария - през 1964 г.; Айзенхютенщадт, Германия 
-през 1970 г.; Димитровград, Русия –през 1972 г.; 
Блида, Алжир - през 1971 г.; Дархан, Монголия - 
през 1981 г.
От средата на 70-те години ГНС-Димитровград под-
държа връзки с кметството на град Одрин-Турция. 
В последните десетилетия Димитровград устано-
вява приятелски отношения и с градовете: Южний 
–Украйна, Александруполи-Гърция,  Ферес-Гър-
ция, Кешан, Текирдаг и Узункюпрю –Турция, Фор-
ли-Италия. Официално се побратимява с: Община 
Каламаря, Солун, Гърция през 1990 г., Дзяо-Дзиян, 
Китай през 1996 г., Кутина-Хърватия през 2018 г., 
Димитровград-Сърбия през 2019 г.
Групи посетители по възраст: За учащи и възрастни 
граждани; За чуждестранни посетители
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 83 бр. (ДКЦ и движими вещи)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 10 бр. експозиционни  табла. (100/70 см.) 
(със снимки и текст на български и английски език)
За реализацията на изложбата са необходими: При-
близителна площ в 60 кв.м.; Витрини – 6-7 бр.,  
60/120 см., h – 34 -36 см.; Паравани/стойки (твър-
ди повърхности за окачване на табла или картини) 
- релси или твърди повърхности за окачане на 10 
бр.експозиционни табла с ширина 0,70 м.
Текст за екскурзовод - на български и английски 

музей, свързана с побратимените градове и меж-
дународните връзки на Димитровград  от създава-
нето му до наши дни.
В нея могат да се видят документи, снимки и пред-
мети, отнасящи се до дейността на Димитровград в 
Световната организация на побратимените градове, 
създадена в град Екс лебен, Франция през 1957 г.
Тема на изложбата: Още в началото на своето стро-
ителство през 1947 г., Димитровград става обект на 
всеобщо внимание – както на всички държавни 
институции, така и на международни организации. 
В програмата на всички чужди делегации, посеща-
ващи България през 50-те и 60-те години на ХХ-ти 
век се включва посещение в младия град. Те са 
предимно от т. нар. социалистически страни като 
СССР, Полша, Унгария, Чехословакия, Румъния, 
Албания, Югославия, Виетнам, Корея, Куба, както 
и делегации на комунистическите партии на Фран-
ция, Италия, Гърция, Индонезия, Ирак. Гостуват 
видни световни общественици и деятели на култу-
рата. През 70-те и 80-те години се създават връзки 
и с ГДР, Япония, Алжир, Монголия и др.
Градът играе важна роля в популяризирането на 
идеите за мир и разбирателство между народите 
от цял свят с дейността си в Световната федерация 
на побратимените градове, създадена през 1957 г.
До 1989 г. Димитровград се побратимява с градо-
вете: Нова Хута, Краков, Полша – през 1955г.; Ста-
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Име на изложбата: „Добруджа  – многолика и 
пъстра” 
Автор на изложбата – Лена Кирилова, Надежда 
Иванова
Тема на изложбата: Изложбата е структурирана 
на колекционен принцип и представя  чрез  две 
от най–богатите  и представителни  колекции на  
отдел ”Етнография”, многообразието  и етног-
рафската  специфика на Добруджа,  културните 
взаимовлияния, общобългарския етничен стил и 
съхранените  регионални традиции на различни-
те етнографски групи  в периода от края на XIX  до 

средата на  XX век. 
Двете колекции могат да се представят както в 
обща, така и  в отделна експозиция.
1. „Че са им златни ръцете…” – колекция  „Тради-
ционно народно облекло”
2. „Сребро се ляло, ляло и ковало” – колекция   
„Накити” 
Историческата съдба на Добруджа обуславя голя-
мото разнообразие на етнографски групи, които 
в продължение на няколко века съжителстват в 
тесен културно-битов контакт и  съхраняват до 
късно своите регионални традиции, пренесени 

от Тракия, Балкана и Северна Добруджа. Едно-
временно с това, в резултат на взаимовлиянието 
помежду си, те изграждат единна материална и 
духовна култура, характерна само за тази част на 
България. 
Колекцията „Традиционното народно облекло” 
представя многообразието и спецификата  на но-
сиите, характерни за  отделните  етнографските 
групи на територията на Добруджа от периода 
ХVІІІ–ХХ век. Колекцията впечатлява както със 
своя обем и оригиналност, така и със силно изра-
зената си синкретичност – резултат от сложните 
етнокултурни взаимодействия в региона на пре-
селници от различни краища на България.
Втората колекция съдържа разнообразни по 
предназначение и начин на изработка накити, 
битували в Добруджа в периода XVII – XIX век.   
Със своята многобройност, изключителна май-
сторска изработка и изящна украса впечатлява 
дарението на известния писател Петър Славин-
ски от 1981 г. То включва  над 60 накита, съби-
рани от различни региони на България от актри-
сата Марта Попова и съпругът й – поетът  Стоян 
Попов. 
Групи посетители: Експозицията е насочена към 
чуждестранни и български   гости,  ученици, сту-
денти.
Колекция „Традиционно облекло”

Регионален исторически музей – Добрич
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Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети – 15 костюма, представящи раз-
лични етнографски групи от Добруджа / при 
наличие на необходимите модули и  достатъчна 
експозиционна площ   в изложбата могат да се 
включат  и по – голям брой костюми/.
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери – 20 снимки  и текстове  с размер  А/3
За реализацията на изложбата са необходими:
Приблизителна площ – 50–100  кв.м, Паравани 
/стойки/ за окачане на табла, картини– 6 – 8 с 
приблизителни размери   150 /70см  за     екс-
пониране на снимките и текстовете; Манекени – 
мин. 15; Озвучаване – CD.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод на български и английски, Афиш, флаери, 
Дипляни, брошури за продажба 
Колекция „Накити” 
Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи размери: 60-80  – прочелници, гривни, 
пръстени, огърлици, диадема, обици, висулки, 
пафти
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 15-20  кв.м; витрини – 
6-8; Озвучаване
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод на български и английски; Афиш, флаери; 
Дипляни, брошури за продажба

За пренасяне за изложбата е необходим транс-
порт – лекотоварен автомобил           
Контакт:  е-mail: pr_museum@dobrich.net, 
rim_dobrich@abv.bg

Име на изложбата: „Възрожденски икони от 
Добруджа” 
Автор на изложбата: Вяра Панайотова, Дияна 
Борисова 
Тема на изложбата: Колекцията представя икони 
на  възрожденски  майстори  зографи от периода  
ХVІІ – ХІХ век. Сред тях се отличават творбите на 
Захария Цанюв, Недко Тодорович, Койчо Дос-
юв. Ярки образци на тревненската художествена 
школа, иконите впечатляват с богата палитра от 
контрастни тонове, своеобразен сюжетно – тема-
тичен репертоар и одухотвореност на образите, 
майсторски рисунък. Особено ценни са иконите 
„Св. Св. Кирил и Методий”, които съставляват 
най – богатата  в страната колекция с образите 
на Светите братя. Интерес представляват и т.н. 
ерусалимии – специфични творби на границата 
между художествения наив, примитива и рели-
гиозното чувство. Пълна със светлина и живот, 
изложбата  „Възрожденски икони” представя 
различни страни от духовния свят на добруджа-
неца и  е  част от уникалното иконно наследство 
на  региона.
Групи посетители: Изложбата е насочена към 
български и чуждестранни гости, ученици, сту-
денти

Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 20  икони  с различни размери 
– 130 см/60 ,  110/70, 50/40, 40/30
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 50-100  кв. м; паравани 
/стойки/ за окачане на табла, картини/ - 15-20 
според размера и броя на гостуващите икони; 
Озвучаване – CD 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод на български и английски; Афиш, флаери; 
Дипляни, брошури за продажба
За пренасяне за изложбата е необходим транс-
порт – лекотоварен автомобил 
Контакт: тел. 058/603256; е-mail: pr_museum@
dobrich.net, rim_dobrich@abv.bg 

Име на изложбата: “Пътуване из Йовковия 
свят”
Изложбата представя жизнения и творческия 
път на писателя, като се поставя акцент върху 
основните му книги. Репродуцирани са важни 
документи, ръкописи, книги и снимки, които 
онагледяват синтетичната текстова информация 
на всяко табло.
Автори на изложбата – д-р Кремена Митева, Ма-
ринела Паскалева 
Общ брой на постери и информационни текстове 
– 20 табла с размер 0.80/1.30 м върху винил с 
алуминиеви  държатели.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 50-100  кв. м; Параванни 
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стойки (за окачване на таблата) – 20 броя., Озву-
чаване – за CD.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод, Афиш; Дипляни – за Дом-паметник “Йор-
дан Йовков”; Сборник “Добруджа” – доклади от 
научни конференции, посветени на Йовков.
За пренасяне за изложбата е необходим транс-
порт – лек автомобил.

Контакт:  е-mail: pr_museum@dobrich.net, 
rim_dobrich@abv.bg

Име на изложбата: “Морски пейзажи на Пе-
тър Дачев”
Петър Дачев е малко известен български ху-
дожник, роден в Котел през 1896 г. Потомък на 
Софроний Врачански. По-голям брат на първо-
създателя на българския балет Анастас Петров. 
Изложбата представя морски пейзажи от Север-
ното Черноморие – Балчик, Каварна и др., ри-
сувани вероятно в края на 50-те – началото на 
60-те години на ХХ век.
Автори на изложбата – д-р Кремена Митева, гла-
вен уредник на Дом-паметник “Й. Йовков”, Ма-
ринела Паскалева – уредник в Дом-паметник “Й. 
Йовков”, инж. Йорданка Славова – фондохрани-
тел в Дом-паметник “Й. Йовков”

Общ брой на постери и информационни текстове 
– 30 картини – оригинали, от основен фонд “Пе-
тър Дачев” на Дом-паметник “Йордан Йовков” 
в Добрич, поставени в паспарту, пригодени за 
окачване.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 50  кв.м; Параванни стой-
ки (за окачване на таблата) – 30 броя, може да се 
поставят също на стативи (30 бр.) или да се ока-
чат на стена; Осветление – насочено.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод, Афиш, Дипляни (на български и английски 
език)
За пренасяне за изложбата е необходим – лек ав-
томобил.

Име на изложбата: “Анастас Петров – принц 
на танца”
Фотоизложбата представя жизнения и творче-
ския път на първосъздателя на балета в България 
Анастас Петров, роден в Добрич през 1899 г. Ре-
продуцирани са важни документи и снимки, кои-
то илюстрират дейността му като балетмайстор, 
хореограф и балетен педагог.
Автори на изложбата – д-р Кремена Митева, гла-
вен уредник на Дом-паметник “Й. Йовков”, Ма-
ринела Паскалева – уредник в Дом-паметник “Й. 
Йовков”, инж. Йорданка Славова – фондохрани-
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тел в Дом-паметник “Й. Йовков”
Общ брой на постери и информационни текстове – 
10 табла с размер 0.70/0.50 м, пенокартон.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 20 – 30  кв.м; Параванни 
стойки (за окачване на таблата) – 10 броя; Освет-

ление – насочено.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод, Афиш.
За пренасяне за изложбата е необходим – лек ав-
томобил.

Име на изложбата: Фотодокументална из-
ложба „Дора Габе – дъщеря на равнината“
Автор на изложбата: д-р Кремена Митева, Ма-
ринела Паскалева, инж. Йорданка Славова, Илия 
Вълчев
Тема на изложбата: Изложбата представя снимки 
и документи от богатия фонд на Дом-паметник 
„Йордан Йовков”. Тя проследява както живота, 
така и творчеството на Дора Габе, в чийто център 
стои Добруджа. Въвеждащи текстове и откъси от 
произведения на поетесата създават една по-ця-

лостна представа за автора. Изложбата има обра-
зователен и възпитателен характер.
Групи посетители по възраст: ученици от детска 
градина до гимназия и възрастни
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 15 бр. табла с размери 1.00/ 0.70 м
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв.: 20 – 30 кв. м; Ос-
ветление; Озвучаване: Глас на Дора Габе
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български език; Афиш, флаери
За пренасяне на изложбата е необходим траспорт: 
лек автомобил
Контакти: 0884 311 492; 058/ 602 213, Дом-па-
метник „Йордан Йовков”
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Име на изложбата: „Гетската столица Хелис”
Автори: Мария Николаева (ИМ Исперих); Теодо-
ра Василева (ИМ Исперих); Християн Узунов (ИМ 
Исперих);
Научен консултант: проф. д-р Тотко Стоянов (СУ 
„Св.Климент Охридски”); 
Графично оформление: Георги Деков (ИМ Испе-
рих).
Тема на изложбата: Изложбата отразява  резул-
татите от  30 годишното археологическо про-
учване на Тракийския укрепен център от Ели-
нистическата епоха в Археологически резерват 
„Сборяново”. Върху 12 постерни табла кратки 
текстове и снимки  представят укрепителната 
система, жилищните и стопански квартали, раз-
критите досега работилници – за керамика, кост 
и метал, последните резултати от  Югозападната 
част на града, квартала, в който най-вероятно са 
били жилищата на царската фамилия и висшите 
аристократи. Отделено е място и на прочутата 
Тракийска царска гробница с кариатиди край с. 
Свещари, в която е погребан представител на  
царската династия.  В изложбата са показани 
най-важните открития и находки от последните 
30 години, свидетелство за  политическия, иконо-
мически и културен потенциал на града.Те аргу-
ментират хипотезата, че това е Хелис – столицата 
на Дромихайт, а гробницата под Гинина могила 

– домът му във вечността.  
Групи посетители: ученици, студенти, възрастни, 
училищни и университетски преподаватели, уче-
ни, архитекти и специалисти в областта на музей-
ното дело и културния туризъм.
Общ брой на предмети: 180 до 200 броя от глина, 
метал и камък.
Общ брой на постери: 12 постера (винил) с разме-
ри: 100х130 см.

Приблизителна площ – 80 кв. м. 
За обслужване на изложбата има: плакат и брошу-
ра „Гетската столица в Сборяново”
Транспорт:  Осигурен транспорт в едната посока 
от Исторически музей - Исперих.
Контакт: museumisperih @yahoo.com; директор- 
тел. 08431/4783; Теодора Василева, зав. фонд 
„Археология”- 08431/3631

Исторически музей - Исперих
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Име на изложбата: „Китка от Лудогорието”
Автор на изложбата: отдел “Етнография” на 
ИМ-Исперих
Тема на изложбата: Изложбата представя на-
родни костюми и накити от Исперихски район, 
отразяващи преселението на хора от различни 
етнографски райони на България в Лудогорието, 
преплитането и унифицирането на традициите 
им  в нашия район.
Групи посетители по възраст: учащи от всички 
възрасти, специалисти, възрастни граждани, 
чужди граждани
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Костюми и части от тях - 45 бр., 
Накити - 20 бр.; Предмети свързани с бита и по-
минъка: 25 (размери от 0,5х0,2 м  до  0,5 х 1,00 
х 0,5 м)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 12 бр размер 0,6 х 2м
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 50-60 кв м., Ви-
трини – брой, размери- 2 броя; 0,5 х 0,8 х-0,8 м, 
Паравани/стойки – линейни метри: 12 м линей-
ни; Манекени – 11, 
Аудио-видео апаратура-аудио-възпроизвежда-
що устройство с тонколони
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български, на чужд език, Афиш, флае-
ри; Дипляни, брошури – за продажба

За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 7400 Исперих, ул. „Цар Освободител” 
№ 6, Исторически музей
Тел.: 08431 4783 ; 08431 3619; Факс: 08431 4684; 
museumisperih@yahoo.com
www.museumisperih.com   www.getika.com

Име на изложбата: „Сборяново в картини”
Автор на изложбата: Художници от региона и 
гости на Исперих.
Тема на изложбата: Обекти в историческия резер-
ват Сборяново
(Картини, графики,пастели ,акварели и  кера-
мични пана направени в пленери и участвали в 
изложби в Художествената  галерия –Исперих. )
Групи посетители по възраст: ученици, възраст-
ни, чужденци.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 40 бр. творби с размери: живо-
пис: от 20/25 см до 100/70 см, графики и рисун-
ки: от 17/22 см до 44/54см., поставени в паспарту 
50/70см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв.-30 м.кв.; Паравани/
стойки (твърди повърхности за окачване на табла 
или картини) – линейни метри: 12 бр.стъкла с 
подложки 50/70 см. за графиките и рисунките и 
36 бр. щипки за окачване; Осветление
За обслужване на изложбата има: Афиш, флаери 
– безплатни

За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Микробус
Контакти: ИМ- Исперих, 
museumisperih@yahoo.com, 
тел.: 0889007383; 0889008292.
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Име на изложбата: „Иллюстрированная хро-
ника войны“ 
Автор на изложбата: Марияна Ибришимова-Пе-
трова 
Тема на изложбата: Руско-турската война през 
погледа на военни кореспонденти /1877-1878 г./
Изложбата е подготвена на базата на илюстрати-
вен материал и текст от „Иллюстрированная хро-
ника войны“ - притурка на списание „Всемирная 
иллюстрация”, ежеседмично списание, пионер 
във военния фоторепортаж в Русия. Руският на-
род не остава безучастен към войната на Русия с 
Турция и от редакцията се стремят да дават досто-
верна информация за хода на военните действия 
– в текст и рисунки. 
„От самото начало на великата борба между Ру-
сия и Турция, между цивилизацията и варвар-
ството, ние счетохме за нужно да възпроизве-
дем най-важните моменти, с всички характерни 
особености и забележителни дейци. Нашата цел 
беше публиката да добие цялостна представа за 
настоящата Руско-турска война и изданието да 
остане паметник на една от най-великите епопеи 
на нашето време.” (Редактор-издател: Герман  
Гоппе, С. Петербург 1877 г.)
Списанието си поставя задачата да представи ис-
торията на войната и изпраща в театъра на воен-
ните действия осем свои кореспонденти, които с 

Исторически музей “ИСКРА” - Казанлък
вещина предават атмосферата на войната.
Таблата са подготвени на базата на съхранените 
в Исторически музей Казанлък броеве от „Иллю-
стрированная хроника войны“. 
Освен самостоятелно експонирана, изложбата е 
подходяща и за реализиране на съвместна екс-
позиция. Идеята е при ползване таблата на Исто-
рически музей, Казанлък Музеят-домакин на из-
ложбата да участва със свои експонати свързани 
с Руско-турската война /1877-1878 г./. 
Групи посетители: подходяща за различна по 
възраст публика
Общ брой на постери: 10 броя, размери: 0.50/0.70 
м
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – мобилност на 
изложбата; Витрини – при желание за експони-
ране от Музея-домакин се ползват витрини съ-
образени с неговите експонати; стойки (твърди 
повърхности за окачване на табла или картини) 
или висящи – линейни метри: 6-10 м; Афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: Исторически музей „Искра”, Казанлък  
- Марияна Ибришимова-Петрова – гл. уредник 
отдел „Възраждане”, тел. 0431/9 90 50, 0889 40 
48 40
e-mail mancho58@abv.bg, 

museum.iskra.kz@abv.bg 
www.muzei-kazanlak.org 
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Име на изложбата:  „Всичко, каквото съм сто-
рил, сторих го за отечеството“
Автор на изложбата: Дора Чаушева, Надежда 
Петрова
Тема на изложбата: Живота и революционната 
дейност на Васил Левски.
Представя родното място на Васил Левски Карло-
во, семейството и първите му учители като про-
следява най-важните моменти от неговия живот 
и революционна дейност: участието 
в двете български легии, учителския 
му престой в село Войнягово, бай-
рактарството в четата на Панайот 
Хитов, монашеството, влиянието на 
учителя му по революция Г.С.Раков-
ски, общуването с революционните 
дейци и най-вече въздействието 
на Любен Каравелов, голямата Въ-
трешна революционна организа-
ция, която създава в продължение 
на 4 години от 1868 до залавянето 
му през 1872 г. Включени са всички 
седем оригинални снимки на Васил 
Левски, факсимилета на негови пис-
ма, документи на революционната 
организация и БРЦК. Паметта за 
Апостола оживява и чрез репродук-
циите на редица картини и фотоси на 

Национален музей “Васил Левски” - Карлово
монументални паметници. 
В изложбата може да бъдат включени и копия на 
знамето на революционния комитет в Карлово и 
униформата на Първата българска легия.
Групи посетители по възраст: за учащи, за въз-
растни граждани и чуждестранни посетители – 
може да бъде придружена с текстове на англий-
ски или френски език.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 

групи предмети:  Знаме – 1; униформа – 1
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 20 бр. постери, каширани, 55 х 75 
см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. - 50 кв.м.; Витрини 
– брой, размери - 2; Паравани/стойки (твърди 
повърхности за окачване на табла или картини) 
– линейни метри: 15

За пренасяне на изложбата е 
необходим транспорт: лек ав-
томобил
Контакти: Национален музей 
„Васил Левски” – Карлово, ул. 
Ген. Карцов №57, тел. 0335 
93489 и 0889 797543; v_levski_
museum@mail.orbitel.bg
Дора Чаушева
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порт: лек автомобил, може и по куриер.
Контакти: Национален музей “Васил Левски” – 
Карлово, ул. “Генeрал Карцов” 57
4300 Карлово, Пловдивска област, България, тел.: 
0335/ 934 89, 
e-mail: v_levski_museum@mail.orbitel.bg

Име на изложбата: „Бунтът на духа – основна 
сила по пътя към свободата“
Автор на изложбата: проф. Пламен Митев, Дора 
Чаушева.
Описание на изложба - Фотодокументална излож-
ба
Тема на изложбата: Изложбата е реализирана 
през 2022 г. по проект за отбелязване на 150 
години от Общото събрание на БРЦК в Букурещ 
и 150 години от смъртта на Ангел Кънчев. Из-
ложбата представя развитието на българското 
националноосвободително движение от 1861 
г. с изявите на Геогрги Раковски до смъртта на 
Васил Левски през 1873 г. Авторите включват в 
общия порив за извоюване на Освобождението, 
както радикалните революционни организации 
като БРЦК и ВРО, така и „другите“, както често 
ги наричаме, също имащи за цел просперитета 
и освобождението на българите, но по пътя на 
развитието и еволюцията. В този план в излож-
бата присъстват и „Добродетелната дружина“, 
и ТЦБК, и др. организации, със своите ръково-
дители, печатни органи, програмни документи. 
Акцент в изложбата са Общото събрание на БРЦК 
в Букурещ и смъртта на Ангел Кънчев на приста-
нището в Русе. Показани са и едни от най-новите 
документи, открити в Османския архив за Васил 
Левски и Ангел Кънчев. 
Групи посетители по възраст - Учащи, възрастни 
граждани.
Общ брой на постери и информационни текстове, 

размери: 15 бр. табла – печат върху пено PVC, 60 
х 80 см.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. – 20 
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език – може да бъде предоставен при необходи-
мост
• Афиш, флаери - безплатни
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
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Име на изложбата: „С дъх на билки лечебни и 
магични”
Автори на изложбата: ас. Веска Спасова
Тема на изложбата: Поредната тематична етног-
рафска изложба на Кюстендилския музей е пос-
ветена на билките и тяхната лечебна и магична 
сила. Тя представя над 70 растителни вида от Кюс-
тендилската флора, ситуирани и вплетени в риту-
алност, магичност и лечебна сила. Чрез красиви 
фотографии присъстват и четирите елемента на 
Вселената – вода, огън, земя, въздух. 
В светлината на идеята за обща историко-култур-
на рамка на народната медицина и магичните 
и лечебни свойства на билките, експозицията 
започва с любопитни археологически данни от 
праисторическия древен свят, ролята на жреците, 
ползващи се с привилегията да владеят и упраж-
няват мистични медицински методи. Началото 
на българската народна медицина се свързва с 
времето на траки, славяни, прабългари. Древни-
те вярват, че духът и тялото са неразделни, а ду-
шата е безсмъртна. Известни лекари за времето 
са Орфей, Залмоксис, Асклепий. Специално табло 
е посветено и на лекари като Хипократ, Теофраст, 
Диоскорид, Гален, Авицена. От античния фонд на 
музея са експонирани сравнително редки наход-
ки от медицински инструменти II-III в. – пинсети, 
ушни сонди, сонда-лъжичка, игла с шпатула, бал-

самарии и ампула за съхраняване на течни меди-
каменти, фрагменти от оброчни плочки с изобра-
жение на змия, свързана с култа към Асклепий. 
Изложбата представя на посетителя букет от бил-
ки за болки, разнообразие от лечебни рецепти, 
съвети на учителя Петър Дънов, лечебни методи 
на пророчицата Ванга и още др. С дъх на билки 
са и амулетите и талисманите в изложбата, силен 
апотропей са избраните и представени билки на 
доброто и мощта.
Билките са били и ще бъдат разковничето, което 
може да пази здравето на човека и да го предпаз-
ва от злото. В тях е закодирано доброто „начало”, 

свързано с надеждата. 
Групи посетители по възраст: изложбата е подхо-
дяща за учащи и възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Женски костюми – 9 бр.; мъжки 
костюми – 2; детски носии – 3 бр.; антични пред-
мети – 13 бр., предмети на материалната култура 
- 60 бр., билки и амулети – 100 бр.      
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 4 винила с размери 2,50х1,80 м. 
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. 50 кв. м., Витрини 
- брой, размери – 5 бр. витрини с размери на екс-

Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил 
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позиционната площ 60 х 60 см., Паравани/стойки 
(твърди повърхности за окачване на табла или 
картини) - линейни метри: необходимо е прос-
транство за окачване на винилите., Манекени – 9 
бр. женски, 2 бр. мъжки, 3 бр. детски., Осветление 
– галерийно
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български език, Афиш, флаери – без-
платни
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус, собствен 
Контакти: Веска Спасова, e-mail: vesinka_rila@
abv.bg, GSM: 08954 541 386; 

Име на изложбата: Ромите в Кюстендилския 
край – история, бит и култура
Автори на изложбата: гл. ас. д-р Ангел Джонев, 
Валентин Дебочички, ас. Веска Спасова
Тема на изложбата: Чрез фотоси, факсимилета 
от научни изследвания и публикации от перио-
диката, текст и материали на бита изложбата 
проследява живота на ромите в Кюстендил от 
заселването им по българските земи през XIII-XIV 
век до наши дни. Като част от по-голям междуна-
роден проект, посветен на холокоста на ромите и 
синтите през Втората световна война, тя акценти-
ра на времето преди и след войната. Представя 
теми като „Преместването от град Кюстендил в 
ново селище”, „Комунистическата съпротива и 
циганите”, „Циганите от Кюстендил през Втората 
световна война”, „Училище и просвета”, „Култу-
рен живот” и др. Място е отделено и на техния 
бит, традиции, обичаи и практикувани занаяти. 
Описани са религиозните вярвания сред ромите в 
Кюстендил и свързаните с тях семейни празници. 
Групи посетители по възраст: възрастни и чуждес-
транни посетители.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 22 (100х70), рамкирани, двуезични – 
български и английски език. 
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 30 кв. м., Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване 
на табла или картини) - линейни метри: 30 л.м., 
Осветление - галерийно, Аудио-видео апаратура, 

изложбата предлага видео материал със заснети 
интервюта на възрастни роми, разказващи спо-
мени за Втората световна война, със субтитри на 
английски език.    
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
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зовод - на български, на чужд език; да
Афиш, безплатни - да
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус, собствен
Контакти: гл.ас.д-р Ангел Джонев, e-mail: angel_
jonev@abv.bg, GSM: 08954 541 380
Регионален исторически музей – Кюстендил, От-
дел „Връзки с обществеността”, e-mail: rmuseum.
kn@abv.bg, GSM: 08954 541 369

Име на изложбата: „Деца правят Музей”
Автори на изложбата: Димитрина Димитрова, 
Мирослава Таскова
Тема на изложбата: Образователна и интерак-
тивна изложба, представяща програмата за деца 
на Регионален исторически музей – Кюстендил, 
озаглавена „Музейна работилница за деца”. 
Тя включва постери и предмети, направени от 
участниците, групирани в дванадесет теми – за 
всеки месец от годината. Пет от тях са свързани 
със значими събития от националната и местната 
история – Освобождението на град Кюстендил, 
Априлското въстание, Битката при Велбъжд, Съ-
единението на Княжество България с Източна 
Румелия и последващата я Сръбско-българска 
война. Останалите седем са насочени към за-
познаване с музейните професии на археолога и 
реставратора, фолклора и традициите, както и с 
праисторическата, античната и средновековна-

та култура, чрез движимите културни ценности, 
представени в музейните експозиции: Археоло-
гия и реставрация, Слънчеви часовници, Букви 
и старопечатни техники, Кошничарство, Пътят на 
хляба в древността, Антични мозайки, Играчки 
„Направи си сам”. Темите популяризират значимо 
събитие от месеца, в който се провеждат. Предста-
вени са чрез постери (200х80 см.) със снимки от 
заниманията и текст, и със съответните предмети, 
изработени от децата и доброволно предоставени 
за целта. Така например, месец ноември напомня 
за героизма на българския войник и обикновения 
човек, участвали в Сръбско-българската война 
от 1885 г., като показва цървули, които са част от 
тяхното облекло.  Месец март е свързан с уникал-
ния за България празник „Кюстендилска пролет”, 
чийто корени ни отвеждат до древните траки и до 
завещаните от тях познания за измерване на вре-
мето. С включените слънчеви часовници от гипс и 
глинени копия на праисторически календари де-
цата научават за един от най-старите познати до-
сега календари в Европа, съхраняван в Кюстенди-
слкия музей, както и за едно от великите открития 
на човечеството. Изложбата показва още копия 
на знамена от Априлското въстание, кошници от 
вестници, картонени шлемове, глинени предме-
ти, имитиращи различни находки от неолита, ене-
олита и античността, мозайки, хартиени играчки. 
Тя предлага посещение със съпреживяване чрез 
подреждане на магнитен пъзел върху метален 
цилиндър с изображения на униформи от Ру-

ско-турската освободителна война, преобличане 
в облекло на средновековен стрелец, в четниче-
ска и опълченска униформа, писане с туш и перо, 
изработване на кошници от хартия и коноп. 
Групи посетители по възраст: изложбата е подхо-
дяща както за деца, така и за възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: общият брой на изработените от 
децата предмети, включени в изложбата и пред-
ставящи всички теми, е около 80. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 13  бр. постери всеки с размер 200х80 см.
За реализацията на изложбата са необходими: При-
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близителна площ в м. кв. 20 кв. м., 
Витрини - брой, размери – 4 бр. витрини с раз-
мери на експозиционната площ 60 х 60 см., Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) - линейни метри: 5 от посте-
рите имат стойки, за останалите са необходими 
минимум 10 л.м. повърхност за окачване, Мане-
кени – 3 броя мъжки, 1 бр. детски, Осветление – 
галерийно

За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език: да
Афиш, флаери – безплатни - да
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус, собствен 
Контакти: Мирослава Таскова, зав. отдел „Връз-
ки с обществеността” на РИМ – Кюстендил; 
GSM: 0895 541  369; e-mail: rmuseum.kn@mail.bg; 
rmuseum.kn@abv.bg

Име на изложбата: Възрожденски щампи от 
фонда на Регионален исторически музей – 
Кюстендил 
Автор на изложбата: Валентин Дебочички, Венета 
Милушева
Тема на изложбата: Щампата като един нов вид 
изкуство прониква и се разпространява в българ-
ските земи през епохата на българското Възраж-
дане (ХVІІІ-ХІХ в.). Отпечатвана в много ексземпля-
ри, по-лесни за разпространение от стенописите 
и иконите, щампата служи по-лесно за целите на 
националноосвободителното и културно-просвет-
но движение и допринася много за общото тема-
тично обогатяване на възрожденското ни изобра-
зително изкуство.   
Настоящата изложба представя част от колекцията 
от възрожденски щампи на Регионален истори-
чески музей – Кюстендил, която е една от най-бо-
гатите в България. Съществува в сегашния си вид 
от 1969 г., благодарение на проф. Васил Захариев 
и проф. Асен Василиев, дали на музея значителна 

част от собствените си колекции. Сбирката включ-
ва 125 творби от известни и неизвестни гравьори 
от Атон и Йерусалим, както и от всички български 
майстори и школи. Това богато авторско при-
съствие позволява да се проследи развитието на 
изкуството на щампата в България, да се види 
как българските творци пречупват византийската 
традиция през своето светоусещане и придават 
на установените образци българския колорит и 
звучене. Българските гравюри нарушават канона 
и въвеждат реалистични елементи, следвайки 
общите тенденции в развитието на нашето изоб-
разително изкуство. 
Групи посетители по възраст: Учащи, чуждестран-
ни посетители, възрастни. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 70 бр. шампи с размери 50 х 70 
и 70 х 100 см. 
За реализацията на изложбата са необходими: при-
близителна площ в кв. м. – 100 кв.м., паравани 
и експозиционни стъкла с размери 50 х 70 и 70 х 
100, осветление – галерийно 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български, на чужд език, Дипляни, бро-
шури – за продожба 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакт: тел. 078/550095, 550098; 
e-mail: rmuseum.kn@abv.bg
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Име на изложбата: Накитът – носител на па-
мет, изящество и закрила
Автор на изложбата: Веска Спасова
Тема на изложбата: Изложбата представя разноо-
бразие от накити от ХІХ и началото на ХХ в. и дава 
възможност на посетителите да се докоснат до 
тяхната уникалност и изящество: пафти, метални 
и мънистени колани; брошки и игли за украса; 
разнообразни висулки „трепки” и декоративни 
копчета; накити за ръце – пръстени и гривни; 
гердани, жълтичници; обици, подбрадници, на-
душници; тепелъци и прочелници; амулетна ве-
рижка, муска, накити против уроки „хамалпия”, 
амулетно кръстче, мъжки нагръден накит; ере-
мик, броеници, мънистено портмоненце и мъ-
нистено украшение; филигран, косичник, капица 

с парички, шишенце-ароматизатор от ХVІІІ в. и 
др. Любовта на българката към разнообразните 
накити се споменава в почти всички пътеписи на 
европейци, преминали през нашите земи. Оп-
исани са нанизите от парички, герданите, мно-
гобройното разнообразие от гривни, пръстени, 
прочелници, подбрадници и други. Всички те са 
дело на изкусни майстори – златари, въплатили 
вътрешните си усещания за естетика и красота 
във всяко бижу. Ето защо, в изложбата е отделено 
специално място за пресъздаване на златарско 
ателие с неговия богат инструментариум: нако-
валничка, менгеменце, поти (малки съдове за 
топене на метала), ширт или хате за филиграна, 
метален диск с полусферички за изчукване, на-
ричан „ешек” или „туч”; клещи за теглене на ме-
тални нишки; различни длета, калеми, замбички, 
пинсетки (щепка), златарска везничка, газениче 

за нагряване на метала.  
Освен със своето изя-
щество, накитът носи па-
мет и може да предпазва. 
С насищането на накита 
с рисунки, орнаменти, 
гравировки и други се за-
дълбочава и конкретизи-
ра заложеното в предме-
та значение. Така от „ло-
шотиите” се пазят едни 
от най-уязвимите места 
от човешкото тяло: тепе-

лъците, обиците, трепките, иглите предпазват 
главата; коланите и пафтите – кръста; герданите 
– шията; гривните и пръстените пазят ръцете.
Групи посетители по възраст: за всички възрасто-
ви групи.  
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Женски костюми – 3 бр.; мъжки 
костюми – 3; накити – приблизително 200 бр. 
предмети на материалната култура - приблизи-
телно 50 бр.    
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в кв. м. - 80 кв.м., Витрини 
– 7-10 броя, Манекени – 6 броя, от които 2 за дет-
ски костюми, Осветление – галерийно 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
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Име на изложбата: Кюстендил и Първата све-
товна война
Автор на изложбата: гл. ас. д-р Ангел Джонев
Тема на изложбата: Фотодокументалната изложба 
„Кюстендил и Първата световна война” просле-
дява мястото на Кюстендил във военните дейст-
вия на България по време на световната война. 
Като седалище на Главната квартира на действа-
щата армия, градът придобива важно място в 
историята и напрактика се превръща в столица 
на българската война. Тук периодично пристигат 
царското семейство – цар Фердинанд I, царица 
Елеонора, князете Борис и Кирил, българският 
премиер и министри. Гости са представители на 
съюзниците – Сакскобургготският херцог Карл; 
четвъртият син на германския император принц 
Август Вилхем; германският командващ на Бал-
каните фелдмаршал Макензен, депутати от Рай-
хстага; турският помощник-главнокомандващ и 
военен министър Енвер паша, австроунгарският 
император Карл I; баварският крал Лудвиг III, по-
дпредседателят на Райхстага д-р Паше и други. 
Общественият живот в града е повлиян от при-
съствието на висшите военни – провеждат се па-
ради, клетви на младите войници и се празнуват 
съвместно важни дати от българския и съюзниче-
ския тържествен календар. 
Изложбата пресъздава отделни исторически 
събития и тенденции, групирани в единаде-
сет теми, като Началото на Първата световна 
война и установяването на Главната квартира 

в Кюстендил; Кюстендил и освобождението на 
Добруджа; Генерал Никола Жеков и Кюстендил; 
Опожаряването на Босилеград, Кюстендилска 
околия, от четата на Коста Печанец; Посещенията 
на Австроунгарския император Карл I и Бавар-
ския крал Лудвиг III в Кюстендил; На Дойранския 
фронт 1916-1918 г.; Войнишкият живот между 
боя и строя; Последици от въоръжения конфликт. 
Групи посетители по възраст: За студенти, чуж-
дестранни посетители, възрастни граждани 
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 12 на брой фолирани пълноцветни 
табла с размери 70 х 100 см. Експонират се ед-
ностранно на експозиционни тела-стойки, които 
могат да пътуват с изложбата при необходимост.  
Изложбата се допълва от експонати – предмети, 
снимки и документи, за чието експониране са не-
обходими от 5 до 10 витрини.  
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв.: от 30 до 80 кв. м. 
Изложбата може да гостува с или без допълващи-
те я експонати. Витрини – от 5 до 10 витрини за 
допълващите експонати.
Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване на табла или картини) – линейни метри: 12 
на брой стойки за постери с размер 70х100 см. 
Осветление – галерийно 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български, на чужд език;
Дипляни, брошури – безплатни
За пренасяне на изложбата е необходим транс-

порт: лек автомобил или микробус
Контакти: гл.ас.д-р Ангел Джонев, e-mail: angel_
jonev@abv.bg, GSM: 08954 541 380; 
Регионален исторически музей – Кюстендил, От-
дел „Връзки с обществеността”, e-mail: rmuseum.
kn@abv.bg, GSM: 08954 541 369
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Име на изложбата: „Старинният квартал Ва-
роша – вечната любов в сърцето на градо-
вете”
Автор на изложбата:  Автор на концепцията: Еле-
на Георгиева – Регионален исторически музей 
- Ловеч 
За постерите: Михаела Василева и д-р Кирил 
Алексиев /РИМ – Благоевград/, д-р Светла Атана-
сова, Димитър Харбалиев и д-р Жулиета Гюлева /
РИМ – Велико Търново/, Елена Георгиева /РИМ 
– Ловеч/, д-р Румяна Кацарова /РИМ – Пазар-
джик/, Иво Стоянов /РИМ – Разград/ и Николай 
Ставрев /РИМ – Търговище/.
Графичен дизайнер: инж. Страхил Кръстев
Тема на изложбата: В седем български града има 
квартал Вароша. Според речниците думата „ва-
рош, вароша, варуша” е дошла в българския език 
от унгарския и означава „градски център, старата 
част на град, построена нависоко”. Затова и не е 
случайно, че кварталите с името Вароша, незави-
симо в кой град се намират, обикновено са не-
говата най-стара и най-романтична част. Именно 
от тези квартали започват да се разрастват съвре-
менните градове, там са построени редица ем-
блематични сгради – църкви, училища и къщи, 
отбелязани са много места на отминали събития 
и на обща памет. Изложбата „Старинният квартал 
Вароша – вечната любов в сърцето на градовете“ 

обединява труда на колегите от Регионалните 
исторически музеи в Благоевград, Велико Тър-
ново, Ловеч, Пазарджик, Разград и Търговище, 
приели общата идея – да представят българските 
квартали Вароша и техния дух. Да ни разведат по 
техните улици и сенчести дворчета, да ни запоз-
наят с най-красивите им сгради и съоръжения, да 
споделят с нас спомени.
Постерите представят кратък текст за развитието 
на квартала в съответния град, а също и общи из-
гледи на кварталите и фотоси на емблематични 
техни сгради /стара и съвременна фотография от 
един и същ ракурс/. Идеята намира своето про-
дължение в сборник статии със същото име. 
Групи посетители по 
възраст: подходяща 
за публика от всички 
възрасти
Общ брой на посте-
ри и информационни 
текстове, размери: 15 
броя постери, винил, 
размер 0.70/1.00 м
За реализация на из-
ложбата са необходи-
ми:
Приблизителна площ 
в кв. м. – мобилност 

на изложбата, 15 бр. стойки за постери, Аудио-ви-
део апаратура
За обслужване на изложбата има: Текст на екскур-
зовод на български език, Презентация на излож-
бата – 5 минути, Плакат - безплатен
Сборник статии „Старинният квартал Вароша 
– вечната любов в сърцето на градовете” – за 
продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил, възможно изпращане по 
куриер
Контакти: 068/601 – 399, Елена Георгиева
e_mail: rim_lovech1895@abv.bg

Регионален исторически музей - Ловеч
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- видеозапис на БНТ със заглавие „300 километра 
над Земята” DVD-формат.
За реализация на изложбата са необходими:  при-
близителна площ: 55-60 кв.м; 16 бр. табла (пло-
скости), на които да се поставят 23 бр. цветни 
постера. Размерът на плоскостите може да бъде 
следният вариант: 8 броя с размери 120см/120 
см - за големите и водещото табла, и 8 броя с раз-
мери 180/120 за по-малките; Аудио-видео апара-
тура: CD и DVD player, екран.
За обслужването на изложбата има: текст за ек-
скурзовод: на български език; плакат
За пренасянето на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 068/601–382, 068/601-399, 
e-mail: rim_lovech1895@abv.bg

Име на изложба: „Полетът на първия бълга-
рин в Космоса”
Автори: Ганчо  Ганев, графичен дизайн: Георги 
Николов
Тема на изложбата: Българското участие в опоз-
наването и разгадаването на космическото прос-
транство.
В началото посетителите се запознават с истори-
ята на космонавтиката от 1957 г. до достиженията 
на съвременната наука.
Акцентът се поставя върху жизнения и професио-
нален път на ловчанлията ген. лейтенант Георги 
Иванов - първият български космонавт – детски-
те му години в кв. „Вароша”, военната му служба, 
подготовката за извършения полет на „Съюз-33” 
и драматичното спускане на  спасителната кап-
сула. Има съпътстваща информация за полета 
на бригаден генерал Александър Александров, 
за приноса на ловчанлията  академик Димитър 
Мишев и участието на българските учени в мно-
жество международни програми.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за ученици от 9-12 клас и възрастни 
граждани 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери:  общо 23 бр. цветни постера с информа-
ционни текстове, като от тях 7 бр. са с размери: 
92/89 см и 16 бр. - с размери 88/60 см.

Изложбата е съпътствана от:
- аудиозапис на съобщението по БНР за поле-
та на Георги Иванов - 7,53 - на български език. 
CD-формат
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Име на изложбата: Старопечатни богослужеб-
ни книги от фонда на Регионален истори-
чески музей - Монтана. Временна изложба.
Автор на изложбата: колектив (доц. д-р Ваня 
Иванова - директор, Даниел Йорданов – уред-
ник в отдел „История на България XV – XIX век“, 
Петя Аспарухова – уредник в отдел „Археология“, 
Мариус Илиянов – уредник в отдел „Най-нова 
история“, Аксения Горанова – музеен педагог, 
Румяна Кръстева – фондохранител). 
Описание на изложба: Изложбата се състои от: 17 
постера върху винил (70 х 100 см) с кратки опи-
сания и съответни изображения на основните 
типове богослужебни книги (като екземпляри, 
съхранявани във фонда на РИМ-Монтана); 30 
броя старопечатни богослужебни книги, придру-
жени с 29 анотации на български език (изложени 
са два екземпляра от едно и също издание); цър-
ковна утвар – общо 16 предмета, част от богослу-
жебния култ (кандила – 4 броя, кадилници – 5 
броя, дискоси – 2 броя, чаша за причастие – 1 
брой, лъжица за даване на причастие – 1 брой, 
ръкавели – 1 чифт, част от релефна украса на 
църковна врата). 
Тема на изложбата: В изложбата основният ак-
цент е поставен върху старопечатните издания. 
Цел на временната изложба е да бъде показано 
видовото им разнообразие с оглед на техните 
функции в богослужебния ритуал (каноник, ти-

пик, служебник, требник, цветослов, осмоглас-
ник, псалтир, миней, триод, апостол, евангелие). 
Отпечатани са на различни езици – църков-
но-славянски, новобългарски, гръцки. В кратките 
анотации са отбелязани също година и място на 
издаване, печатница и спомоществователи.
Подобно на повечето издания от този вид, и 
приписките, върху вътрешните корици и фор-
заците на богослужебните книги от колекцията 
на РИМ-Монтана, не са разчетени и не са били 
обект на специализирано изследване. Друг осно-
вен тематичен компонент на временната излож-
ба е църковна утвар  - кандила, кадилници, чаша 
и лъжичка за причастие, мандало от църковна 
врата, наръкавници.
Към временната изложба е изготвена и брошура, 
в която са представени по азбучен ред основните 
типове богослужебни книги, приложен е и реч-
ник на специализираните термини.
Групи посетители по възраст: за учащи, за въз-
растни граждани и за всеки, проявяващ интерес 
към богослужебната книжнина, използвана от 
БПЦ.
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: 30 броя богослужебни книги, 
формат А4, формат А5 и други, по-маломерни 
формати; 17 винила (70 х 100 см.), богослужебна 
утвар – предмети с различни размери между 10 
и 15 см (дължина или диаметър).  

Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: Приемащата изложбата институция 
може да получи плаката и в електронен вариант, 
да го постави на специализирания си електронен 
сайт, на стена във Facebook профил и други. 

Регионален исторически музей – Монтана 
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За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 15 кв.м., 12 ли-
нейни метра
• Витрини - брой, размери: 3 броя.
• Твърди повърхности за окачване - линейни ме-
три: 12 линейни метра. 
За обслужване на изложбата има:
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език: не се предлага. Може да ползва информа-
цията от брошурата и описа на експонираните 
артефакти,  съдържащи сравнително подробна 
информация. 
• Афиш, флаери – безплатни: да – афиш, формат 
А3; безплатна дипляна от 6 страници (нагънат 
лист формат А4), на български и английски език
• Дипляни, брошури - за продажба: брошура, на 
български език,  в обем от 31 стр., формат А5.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил.
Контакти: 0886 63 06 78, 096 307 481; е-mail: 
bgmontanamuseum@abv.bg.

Музей: Регионален исторически музей – Мон-
тана (РИМ-Монтана), ХГ „Кирил Петров“ (отдел 
„Художествен“ в РИМ-Монтана).
Име на изложбата: „Тъпан бие, хоро се вие“. 
Един конкурс и много гледни точки от раз-
лични части на света.
Автор на изложбата: колектив (Николай Пенков 
– гл. уредник, Венцислав Томов – организатор 
изложби и събития, Румяна Кръстева – фондо-

хранител). 
Описание на изложба: Изложбата се състои от 65 
броя детски рисунки, изпълнени с различна тех-
ника. Това са наградени творби от досегашни 
издания на международния конкурс за детска 
рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“ (или на англий-
ски Music and Dances of My People). Конкурсът е 
съпътстващо събитие на Международните праз-

ници на духовите оркестри „Дико Илиев“, про-
веждани в град Монтана от 1988 г. 
Всяка рисунка е паспартирана, със съответна 
анотация. Анотацията съдържа имена на худож-
ник; възраст; местоживеене; техника на рисува-
не, както и наименованието на институцията, от 
чието име участва в конкурса. 
65-те рисунки са поставени в три папки, с дръж-
ки, специално направени за тяхното съхранение 
и по-лесно транспортиране. 
Тема на изложбата: Подбраните детски рисун-
ки представят различни типове светоусещане и 
възможни рецептивни нагласи по отношение 
на едни от най-древните ритуални практики в 
човешката история – музиката и танцът, превър-
нати по-късно в изкуство и забавление. Показа-
ни са детски рисунки, дошли от 38 страни от пет 
континента. Вариативността и многоаспектността 
са търсени не само във времеви и простран-
ствен план, но и при съзнателния подбор на 
рисунки с различна жанрова детерминираност 
(портрет, натюрморт, фигурална и нефигурална 
композиция) и разнообразни техники на изпъл-
нение: живописни – акварел, акрил, батик, ри-
сувана коприна, темпер, стъклопис; графични: 
линогравюра, молив, монотипия, компютърна 
графика, кредов картон, пастел, суха игла, туш, 
флумастер; смесени: колаж, гваш (акварел и тем-
пер) и апликация.  
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Групи посетители по възраст: ученици от всички 
училищни степени; преподаватели по изобра-
зително изкуство; професионални художници; 
професионални учени – етнолози, културолози, 

фолклористи; всеки, който проявява интерес към 
детското творчество и/или различните жанрове 
и техники на рисуване.
Общ брой на предмети, приблизителни размери 

по групи предмети: 65 картини – 32 броя верти-
кални, 33 броя хоризонтални, паспартирани, със 
залепени анотации, 50 х 70 см. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: постери – формат А3, предоставят се по 
10 броя, при поискване броят им може да се уве-
личи. Приемащата изложбата институция може 
да получи плаката и в електронен вариант, за да 
го постави на специализирания си електронен 
сайт, на стена във Facebook профил и други. 
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.: 23 кв.м., 46 ли-
нейни метра
• Осветление: да се избягва пряка слънчева свет-
лина. 
• Озвучаване: DVD с произведения на Дико Или-
ев.
За обслужване на изложбата има:
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език: не се предлага. Може да ползва информа-
цията от каталога, където е представена накратко 
историята на конкурса за детска рисунка и е при-
ложен неговият регламент. 
• Афиш, флаери – безплатни: да. 
• Каталог - за продажба: да.
За пренасяне на изложбата – лек автомобил.
Контакти: 096 307 218 – ХГ „Кирил Петров“; 
е-mail: bgmontanamuseum@abv.bg.
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Име на изложбата: „Благородният деятел, 
беззаветно любящ България“
Автор на изложбата: Иванка Кибритова, главен 
уредник на къща музей „Константин Величков“ 
Пазарджик
Тема на изложбата: Живот и дейност на Констан-
тин Величков
Групи посетители по възраст: всички възрастови 
групи
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 15 цветни табла от винил, размер 50/70 
см
За реализация на изложбата са необходими: релси 
с куки за окачване
За обслужване на изложбата има: тематична бесе-
да на български за екскурзовод

За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил или по куриер
Контакти: 
Директор – 034/44  31 13; 
отдел „Връзки с обществеността” - 034/44 31 08, 
вътрешен 106; моб. тел.: 0877 25 98 26; 
Къща музей „Константин Величков“ - тел.: 034/ 
44 57 59; 
моб. тел.: 0878 22 79 76;
e-mail: museumpz@abv.bg; pr@museum-pz.com

Име на изложбата: „Гергьовден в стария Па-
зарджик”
Автор на изложбата: Лиляна Шулева- етнолог и 
Вася Гергинова – гл. уредник в отдел „Етногра-
фия” 

Тема на изложбата: Представяне на обичаите за 
осигуряване на здраве на хората, добра реколта, 
млечност и приплод на добитъка.
Групи посетители по възраст: учащи; възрастни; 
чужденци
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети:  190-200 бр.  (тъкани, посуда, 
облекло, накити)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: винили  - 1 бр. (2/0,80 м) и 7 бр. (1/0,65 
м); анотационни текстове
За реализация на изложбата са необходими:
приблизителна площ  - 160 кв. м.; манекени: 2 
мъжки, 6 женски и 2 детски; витрини: хоризон-
тални - 2 бр.(1/1/0,30 см) и 8 бр. (1,50/1,50/0,30 
м); постаменти
За обслужване на изложбата има: тематична бесе-
да на български за екскурзовод
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 
Директор – 034/44  31 13; 
отдел „Връзки с обществеността” - 034/44 31 08, 
вътрешен 106; моб. тел.: 0877 25 98 26;  
отдел „Етнография” - тел.: 034/ 44 57 19, моб. 
тел.: 0885 05 97 79; 
e-mail: museumpz@abv.bg; pr@museum-pz.com

Регионален исторически музей – Пазарджик
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Име на изложбата: „Ела се вие, превива” (Ро-
допска сватба)
Автор на изложбата: Лиляна Шулева – етнолог и 
Вася Гергинова, гл. уредник в отдел „Етнография” 
Тема на изложбата: Представяне на богатата 
сватбена обредност на родопското население от 
Пазарджишка област, което е с християнско и мю-

сюлманско вероизповедание 
Групи посетители по възраст: учащи; възрастни; 
чужденци
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: 350-400 бр.  (тъкани, посуда, 
облекло, накити)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 1 бр. – формат А 3; 10 бр. – формат А 4 и 
анотационни текстове
За реализация на изложбата са необходими: 
приблизителна площ  - 160 кв. м.; манекени: 4 
мъжки и 10 женски; вертикални табла (твърда 
повърхност – за окачване на по-тежки тъкани) – 
10 бр.  (1,60/1,40 м); витрини : хоризонтални – 5 
бр. (1/0,50/0,30 м); хоризонтални 5 бр.(1/1/0,30 
см); постаменти
За обслужване на изложбата има: 
тематична беседа на български за екскурзовод
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: Директор – 034/44  31 13; 
отдел „Връзки с обществеността” - 034/44 31 08, 
вътрешен 106; моб. тел.: 0877 25 98 26;  
отдел „Етнография” - тел.: 034/ 44 57 19, моб. 
тел.: 0885 05 97 79; 
e-mail: museumpz@abv.bg; pr@museum-pz.com
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Име на изложбата: 
„В мрака на далечните епохи”.
Автор: доц. д-р по биология Иван Райчев, 
Ива Цолова.
Тема (ключови думи) – Природа, Палеонтология, 
останки от вкаменени животни (фосили). Преди 
около 40-60 млн. години територията на сегаш-
ната Дунавска хълмиста равнина е била дъно на 
т.н. Тортонско море. Този древен воден басейн 
е заемал почти цялата площ на северозападна 
България, където е била и южната му граница. 
Дълбочината на морето е била малка - около 
50-60. Водата е била сравнително топла, слабо 
солена и богато населена с живот. Организмите 
населявали Тортонското море са били предимно 
единични и колониални корали, множество ви-
дове морски миди и охлюви. Намерени са наход-
ки на вкаменени останки от морски организми 
(т.н. фосили) в землищата на плевенските села 
Ясен, Дисевица, Търнене, Опанец, Биволаре и 
Божурица. От фосилните находища в Плевенско 
до сега са установени общо около 250 вида ор-
ганизми, главно миди и охлюви, но са намерени 
още отпечатъци от рибни видове и зъби от аку-
ли. В изложбата ще бъдат показани вкаменени 
останки от животни (миди, охлюви и морски 
таралежи) обитавали Тортонското море, както и 
други фосили от по-ранни и по-късни геологични 

периоди.
Групи посетители по възраст – изложбата е под-
ходяща както за учащи, във връзка с изучаване 
на еволюционните процеси, така и за по-широк 
кръг от посетители, тъй като включва уникални 
експонати – останки от животни, живяли преди 
много милиони години.
Общ брой на предметите, приблизителни размери 
по групи предмети: 100 бр.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: общо 7 бр. постери с размери А3, под-
лепени на картон. 6 бр. информация за експона-
тите и 1 бр. уводен текст. Могат да се поставят на 
стена, под стъкло или на статив.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 25-30 м2, витрини - 5-6 
бр. с размери 100/100 см., 
Аудио-видео апаратура - CD филм „Светът на ди-
нозаврите”
За обслужване на изложбата има: Афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт – микробус.
Контакт: e-mail: plevenmuseum@dir.bg

Регионален исторически музей – Плевен
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Име на изложбата: „От Виена и Константино-
пол. Етнография на града“
Автор на изложбата: доц. д-р Ангел Янков, проф. 
д-р Николай Ненов, 
Тема на изложбата: Изложбата „От Виена и Кон-
стантинопол. Етнография на града“ представя 
европеизацията на всекидневието в българските 
градове и прехода към Модерността в края на ХІХ 
век. В това време Пловдив и Русе са главните ико-
номически двигатели на младата българска дър-
жава, а ефектът от създаденото благосъстояние 
се отразява и върху начина на живот на техните 
жители. Възприемането на практики от Модер-
ността е резултат на влиянието на две империи, 
чиито столици са се превърнали в символи за 
страните от Балканите. Константинопол усвоява 
европейски модели и ги адаптира за елита в Ос-
манската империя, а Виена е посредник на влия-
нието от Западна Европа, но и сама създава стил. 
Индустриалната революция отваря нови възмож-
ности за обмен, създава нови пътища с помощта 
на железницата, а парният двигател е навсякъде 
- по реки и в пивоварни. Телеграфът и телефонът 
скъсяват разстоянията, а медиите пренасят нови-
ни и реклами от цял свят.
Русе и Пловдив са впечатляващи български 
градове, които оказват силно влияние върху Се-
верна и Южна България. Те са проводници на 
стила на Виена и Константинопол, но изграждат 

свой собствен дух. Градовете търсят себе си чрез 
образите на други градове – затова съществува 
Кючюк Париж в Пловдив, а Русе е разпознаван 
като Малката Виена. Названията на хотели и рес-
торанти показват с кого местните жители се съиз-
мерват. В Пловдив любими места за празненства 
са хотелите „Молле“ и „Люксембург“ (с театър). 
В Русе това са „Букурещ“, „Виена“ и „Исляххане“, 
в салона на който се поставят пиеси от читалище 

„Зора“.
Преходът към Модерността намира отражения 
във всички сфери -  градоустройството, архи-
тектурата (в Пловдив работят чешките архитекти 
Хенрих Майер, Йосиф Шнитер. Русе попада под 
властта на австро-унгарския вкус чрез виенча-
ните Фридрих Грюнангер, Едуард Винтер, Петер 
Паул Бранг), интериора на градските къщи, които 
се уреждат във „виенски“ и „цариградски“ стил, 

Регионален етнографски музей - Пловдив
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музиката, фотографията, дамското и мъжко об-
лекло, аксесоарите, кухнята, храненето.
Младата буржоазия придобива нов външен 
вид, подчертаван от дрехи, аксесоари, поведе-
ние и луксозни предмети. Модата се наричала 
„алафранга“ - „по френски“, което през ХIХ век 
означава „по европейски“. Алафрангата е част 
от българското възрожденско самочувствие, от 
представителността на дома и модата в облекло-
то – приспособяване на европейското в местен 
вариант. 
Изложбата „От Виена и Константинопол. Етногра-
фия на града“ се реализира във връзка с Българ-
ското председателство на Съвета на Европейския 
съюз през 2018 г.
Групи посетители по възраст: всички възрасти
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 70 бр. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 8 бр.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. 70 кв.м.; Витри-
ни - брой, размери; Паравани/стойки (твърди 
повърхности за окачване на табла или картини) 
- линейни метри: 10 бр. сглобяеми модули, изра-
ботени от ПДЧ
Аудио-видео апаратура: 2 бр. аудиорамки
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език; Каталог – на 
български и английски език
За пренасяне на изложбата е необходим транс-

порт: микробус
Контакти: Регионален етнографски музей – Пло-
вдив ethnograph@abv.bg, тел. 032/625 257 
Регионален исторически музей – Русе pr@
museumruse.com, тел. 082/825 002

Име на изложбата: „Бързо, точно, срочно! (из 
историята на съобщенията)”
Автори на изложбата: уредник Грозделина Геор-
гиева, уредник Лора Христозова
Тема на изложбата: Изложбата проследява исто-
рията на съобщенията от древността до средата 
на ХХ век. Богато онагледена с илюстративен 
и текстови материал, разказващ за контактите 
между хората преди създаването на модерните 
съобщения, тя проследява хронологически раз-
витието на съобщителната техника във времето.
Текстовете са разпределени в 11 табла. 
Споменати са най-важните години и етапи на 
развитие на съобщенията по нашите земи от 
османския период – с „татарската конна поща” 
и „мензилите” (станциите). Отбелязано е въвеж-
дането на телеграфа у нас (1855 г.) – проследява 
се неговото  усъвършенстване и разпростра-
нение във времето. Морзов апарат от 1857 г. е 
най-ранният експонат в колекцията. Уникален е и 
лентовия телеграф с монтиран бронзов свещник 
на него.
Тук ще разберете как е била организирана по-
щенската уредба в края на ХІХ век, защо задъл-
жително се е носило оръжие при потеглянето на  

пощата, каква е била униформата на пощальо-
ните, както и откъде идва знакът, извезан върху 
пощенските шапки. Могат да се видят автентични 
документи и формуляри, използвани в пощен-
ската администрация, както и възстановка на по-
щенска станция от 40-те год. на ХХ век. 
Любопитно е, че първият телефонен разговор е 
проведен в Пловдив от канцеларията на Алеко 
Богориди – губернатор на Източна Румелия до 
кабинетите на неговите подчинени. Пак от Пло-
вдив по време на Първото земеделско-промиш-
лено изложение 1892 г. е проведен и първият 
междуградски разговор със София от кабина, по-
строена специално за целта в градската градина.  
Експозицията представя уникални експонати – 
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едни от първите телефонни апарати, появили се 
в България в края на ХІХ в. с княжеския герб, те-
лефони на фирмите „Берлинер”, „Уестърн Елек-
трик” и телефон за конферентен разговор на „Си-
менс и Халске”. Изключително атрактивен е един 
от първите стенни монетни апарати „Ериксон”, 
монтиран в България.
В колекцията от пощенски марки са показани ек-
земпляри от първите български марки (1879 г.) с 
номинал от 5 сантима. Отбелязано е, че Първото 
филателно дружество в България е създадено в 
Пловдив през 1893 г.    
През 1879 г. е отпечатана Първата картичка в 
следосвобожденска България от типа „отворе-
но писмо”, с държавен герб и таксов знак за 10 
сантима. По време на Първото пловдивско изло-
жение е издадена и първата българска илюстро-
вана картичка. 
Групи посетители: за широка аудитория – бъл-
гари и чужденци, ученици, студенти, възрастни 
граждани.
Общ брой предмети с размери по групи: 100 броя; 
Телефони (стационарни и стенни), телеграфи, 
номератори и др. съобщителна техника; 
Телеграфен стълб и всички елементи, използва-
ни за осъществяване на свързочна връзка, както 
и монтьорския набор при повреди; Картички, 
марки, печати и документи от зараждането на 
пощите.

Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 9 броя богато илюстрирани табла 0.70/ 
1 м; 2 броя табла 0.50/ 0,70 м
За реализация на изложбата са необходими:  площ 
– 50 кв.м.; витрини – 2 броя; твърди повърхности 
за окачване на постерите и текстовете; манеке-
ни –  1 бр.; осветление – основно и насочващо 
с аплици
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод; пресинформация; плакат; покана;  копия 
на стари пощенски картички (за продажба)
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: товарен бус

Име на изложбата: „Знаци на времето”
Автор на изложбата: уредник Лора Христозова, 
н.с. Биляна Попова
Тема на изложбата: Изложбата представя колек-
ция от старинни лампи и часовници, притежание 
на РЕМ – Пловдив. Проследява се в исторически 
план развитието на времеизмервателните и ос-
ветителните прибори. 
Водещо място в концепцията на изложбата, за-
ема идеята за времето и методите за неговото 
осмисляне, структуриране и измерване. 
Слънчевите часовници са първите прости при-
бори за измерване на времето. Те се състоят от 
предмет, даващ рязка и дълга сянка (гномон), и 
циферблат, на който са нанесени деления, съот-
ветстващи на часовете. Водните часовници са на-
зовавани от гърците „клепсидри”, което буквал-

но означава “крадла на вода”. Този тип часовник 
не произвежда време, точно обратно, то тече в 
него. Съдът, в който изтича водата, е снабден със 
знаци, които показват нивото на течността и от-
читат времето. Огнените часовници представля-
ват тънка свещ, дълга около метър, с нанесена 
по цялата ù дължина скала. Огнените часовници 
показват сравнително точно времето, а освен 
това през нощта осветяват жилищата на хората. 
Пясъчните часовници се правят във вид на два 
фуниевиднообразни стъклени съда, поставени 
един в друг, а струйката пясък изтича от единия 
в другия съд. 
Според технологията на изработка лампите 
притежание на РЕМ – Пловдив, се разделят на 
няколко вида: лампи калаена композиция, лам-
пи от порцелан, лампи от бял и цветен мрамор, 
керамични лампи, лампи от цам. Калаената ком-
позиция е технология на изработка, съставена от 
калай и цинк, отгоре с покритие от благороден 



77MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

метал, каквато е преобладаващата част от колек-
цията. 
В изложбата са показани образци на часовници, 
представители на известните английски марки 
„Ралф Гут”, „Джордж Приор”, „Едуард Приор” и 
др. Най-старият експонат е „Ралф Гут” от 1722 г. 
Часовникът е изработен от сребро, със сребърен 
циферблат, с три предпазни капака, според то-
гавашните изисквания за съхранение на часов-
ника. Декориран е богато с рог ог костенурка и 
сребро.
Показана е и газена лампа, принадлежала на 
първия кмет на Пловдив – Атанас Самоковлиев. 
Представена е историята на времеизмервател-
ните уреди през различните епохи. Запознаваме 
широката аудитория с разпространението на га-
зените и електрическите лампи като алтернатив-
но средство за осветление на дома в средите на 
градското население. 
Представен е градски интериор – дамски будоар 
и търговска кантора – като знакови места за при-
ложение и разпространение на новата европей-
ска мода в България от края на ХІХ и началото на 
ХХ век.
Групи посетители: за широка аудитория – бъл-
гари и чужденци, ученици, студенти, възрастни 
граждани.
Общ брой предмети с размери по групи: 136 броя; 
часовници: джобни – макс. диам. 7 см.; настол-
ни – макс. височ. 40 см., шир.       20 см., стенни 
– макс. височ. 80 см., шир. 40 см.; лампи: макс. 

височ. 56 см.; свещници: макс. височ. 40 см.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 10 броя табла с размер 50/70 см.; 1 брой 
винил с размер 1,50/1 м.
За реализация на изложбата са необходими: площ 
– 50 кв.м.; витрини – 2 броя (за джобни часовни-
ци); 6 броя (за лампи и настолни часовници); 2 
броя (за  търговска кантора и будоар); кубчета и 
повдигащи аксесоари – 20 бр.; твърди повърхно-
сти за окачване на табла – 11 броя с размери 2/1 
м.; твърди повърхности за окачване на стенни 
часовници – 3 бр.; манекени – 2 броя мъжки; 1 
брой дамски; осветление – основно и насочващо 
с аплици 
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод; пресинформация; афиш; каталог
За пренасяне на изложбата е необходим: товарен 
бус

Име на изложбата: 
„Традиционни български накити и носии“
Автори: доц. д-р Ангел Янков и колегата му Гроз-
делина Георгиева-Саватинова,
Тема на изложбата: Експонатите – пафти, носии, 
обеци, пръстени, гердани, изработени от сре-
бро, бронз и месинг, със сърма и позлата, са от 
колекцията на Регионален етнографски музей – 
Пловдив. Изложбата представя накити и носии 
от цялата българска територия, най-вече от епо-
хата на Възраждането. Предметите проследяват 
трансформациите на влиянията от Ориента към 

Европа и навлизането на Модерността през ХVІІІ-
ХІХ век.
Изложбата е предназначена за всички възрастни. 
Изложбата се състои от 120 експоната и табла с 
анотации
За реализация на изложбата са необходими: 3 бр. 
манекени, витрини и възможност за окачване на 
таблата.
За обслужване на изложбата има: плакат и брошу-
ра на два езика. 
За пренасяне на изложбата е необходима лекото-
варна кола.
Контакти: a_yankov@abv.bg

Име на изложбата: „Времето на Алафрангата“
Автор на изложбата: Грозделина Георгиева и 
колектив
Описание на изложба: За град Пловдив алафран-
гата е разказ, пренасящ във времето историите 
за взаимодействието на културните модели и 
възприятия. 
В средата на ХІХ-то столетие градът се утвърждава 
като един от важните административни, зана-
ятчийски и търговски центрове на Европейска 
Турция. Широките търговски контакти с Европа 
и Близкия изток, близостта на Цариград, обуче-
нието на младежи в чужбина, многобройните 
колонии от дипломати, търговци и мисионери 
създават благоприятни условия за разчупване 
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на патриархалния и създаване на модерен стил 
на живот. Именно този преход от традицията към 
модерността носи името „а ла франга“, което ще 
рече „по френски маниер“. Алафрангата е кул-
тура, знак за приобщаване към новото, към ев-
ропейското. Това е промяна, която настъпва във 
всички сфери на бита и културата, в начина на 
живот на българите. Алафранга се нарича новата 
възрожденска къща и нейният интериор и „мо-
билировка“, изисканите маниери на изразяване 
и общуване, а също и модата в облеклото, носено 
от госпожите и господата в големия град. В ре-
зултат от тези нововъведения в българска среда 
се получава едно смесване между завареното и 
дошлото „отвън“, един нов еклектичен стил, кой-
то може да се оприличи с ефекта на кривото ог-
ледало. Макар че първоначално е посрещнат на 
нож от консервативното ориенталско общество, 
за около 3-4 десетилетия стилът алафранга до-
бива свой завършен образ и се схваща вече като 
официална градска мода.
Тема на изложбата: Изложбата е разделена на 
10 различни теми, които разкриват периода на 
преход от традиционна към градска култура. 
Обхващат значимите събития до края на ХІХ в., 
които и до днес се свързват с промените в града 
под тепетата. 
Табл. 1 – Времето на Алафрангата; Табл. 2 – 
Алафрангата – врата към Европа; Табл. 3 – Стилът 

„Алафранга“ в уредбата на дома; Табл. 4 и 5 – Мо-
дата „Алафранга“ в мъжкото и в дамското облек-
ло; Табл. 6 – Забавленията; Табл. 7 – Кефът... или 
новите градски удоволствия; Табл. 8 – За първи 
път в Пловдив; Табл. 9 – Модерните съобщения; 
Табл. 10 – Първото Пловдивско изложение.
Групи посетители – за всички възрасти, за бълга-
ри и чужденци. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Около 200 ДКЦ от различен ха-
рактер, които участват в изложбата.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Фотоси от алафрангите в Стария Пло-
вдив са отпечатани върху банери – 13 броя с раз-
мери: 6 бр. (100x170 см); 6 бр. (100х190 см), 1 бр. 
хоризонтален (180х200 см) и 10 табла с текст на 
български и английски език (70х100 см).
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. - около 60 кв.м с 
витрини за таблата и предметите от изложбата и 
отделна площ за големите банери с изображения 
на алафранги от Пловдив;
• Витрини - брой, размери: 8-9 витрини за пред-
почитане са вертикални, но може и хоризонтал-
ни, като таблата ще са над тях;
• Паравани/стойки за окачване: 1 бр. параван и 
възможност за окачване на табла;
• Манекени – 3 мъжки и 7 женски;
• Озвучаване – с аудиорамка;
• Аудио-видео апаратура – да;
За обслужване на изложбата има:

• Текст за екскурзовод – на български и на ан-
глийски език;
• Афиш, флаери – безплатни;
• Каталог - за продажба: да.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: бус
Контакти: Доц. д-р Ангел Янков – директор 0878 
215 334, Грозделина Георгиева – уредник 0878 
914 275
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Име на изложбата: „Престилката – символ и 
апотропей“
Автори на изложбата: Грозделина Георгиева, доц. 
д-р Ангел Янков
Описание на изложба: Традиционното облекло е от 
най-консервативните елементи в народната кул-
тура. Вековни наслоения и различни традиции са 
вплетени в носиите от различни краища на стра-
ната ни, които познаваме от ХIХ век, а това важи с 
пълна сила за най-представителната и видна част 
от него – престилката, която е известна с различни 
наименования: фута, миндил, пристелкя, скутач и 
др. Тя се слага отпред на тялото и маркира детерод-
ните органи – най-важната част за жената, затова 
е основен елемент в костюма. Задната престилка 
в двупрестилчената носия (характерна за Северна 
България) е известна с различни наименования: 
завеска, завишка, бръчник, окрел, вълненик, пи-
щимал, кърлянка.
Но освен утилитарна, престилките имат социална и 
ритуална функция и това допринася за още по-го-
лямото им разнообразие. Според случая се носят 
различни видове и с различна символика – едни са 
за празник, други за делник, едни са за млади, дру-
ги за стари. Цветовете и орнаментите върху прес-
тилките са натоварени със символика. Везбената 
орнаментика върху отделните елементи на носията 
(риза, престилка, пазва) е  изпълнена чрез расти-
телни, геометрични и антропоморфни стилизации 
или старинни митологични образи. Най-красивите 
и знаково натоварени са приготвяни за сватбата. С 

възрастта цветовете потъмняват и знаците намаля-
ват.
Престилката символизира женската утроба, зато-
ва тя участва в магични обреди срещу безплодие. 
Престилката се използва за примамване на плодо-
родието. Престилката е ориентир за етнографската 
група, региона, социалния произход, възрастта и 
семейното положение на жената.  
Тема на изложбата: 1 табл. – Наследство и дарител-
ство; 2 табл. – „Тъкала е Донка престилки“; 3 табл. 
– Престилката – място и роля в традиционното об-
щество; 4 табл. – Престилката – вярвания и обред-
ни функции; 5 табл. – Предпазни и продуциращи 
символи върху престилките; 6 табл. – Символика 
на цветовете върху престилките.
Групи посетители: За най-широка публика – малки 
и големи, българи и чужденци.
Общ брой на предмети: над 200 ДКЦ.
Общ брой на постери: общо 10 банера винил: 1 бр. 
със заглавието (100х200 см); 3 бр. с картини от ко-
лекцията и 6 бр. с текстове към изложбата – всички 
с размер (100x140 см).
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв.  – около 80 кв.м.;
• Витрини – 9 броя, както и свободно стоящи ма-
некени 8 броя;
• Паравани/стойки за окачване, линейни метри: 9 
банера с картини и текст на български и английски 
език; около 20-30 метра;
• Манекени – 8 бр. (женски);
• Осветление – да; 

• Озвучаване – да;
• Аудио-видео апаратура за обслужване на из-
ложбата – има 5 видеофилма на различни теми, 
засягащи изложбата, наследството, колекцията и 
дарителството; 
• Текст за екскурзовод - на български и английски 
език;
• Афиш, флаери – безплатни – да, флаери и постер;
• Дипляни, брошури - има 16 вида картички от ко-
лекцията;
• Каталог - за продажба – наличен, „С любов към 
изтъканото“.
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
бус 
Контакти:  Доц. д-р Ангел Янков – директор 0878 
215 334, Грозделина Георгиева – уредник  0878 914 
275
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Име на изложбата: „И ВЛАКОВЕТЕ ЗАМИНАХА 
ПРАЗНИ….“
Автор на изложбата: гл.ас.Стефан Шивачев, д-р 
Видин Сукарев
Тема на изложбата: Евреите от векове живеят в 
Пловдив като част от уникалния модел на етниче-
ска толерантност заедно с българи, гърци, турци, 
арменци и останалите народностни и религиоз-
ни малцинства. Изложбата разказва за живота на 
евреите в Пловдив през вековете и тяхното спа-
сяване през 40-те години на ХХ век.
Групи посетители по възраст: ученици,студен-
ти,възрастни,чужденци
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: без предмети за мобилия вари-
ант
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 21 броя табла върху твърд материал с 
размери 90/100 см и 1бр. 40/100см
За реализация на изложбата са необходими: табла 
или стена с подходящи за окачване шини.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт 
Контакти: hm_plovdiv@mail.bg, 032 /629409

Име на изложбата: „БЪЛГАРСКОТО ЧУДО“
Автор на изложбата: гл.ас.Стефан Шивачев, д-р 
Видин Сукарев
Тема на изложбата: Първото българско земе-

делско – промишлено изложение и стопанското 
развитие на България в края на XIX и началото 
на XX в./. То представя за първи път пред Европа 
стопанските възможности на България и съще-
временно запознава българите с техническите 
новости на времето. Изложбата съдържа инфор-
мация за провеждането на изложението и за ис-
торическите личности, които участват в органи-
зирането и провеждането на събитието
Групи посетители по възраст: ученици,студен-
ти,възрастни,чужденци
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: без предмети за мобилия вари-
ант
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Изложбата включва 7 броя табла-на 
твърда основа 50/70см, 1бр.60/100см ,1бр.-
80/80см и две големи панорами/върху пено-
картон/- на Пловдив и на българския павилион 
с размери 750/2600 см.
За реализация на изложбата са необходими: табла 
или стена с подходящи за окачване шини.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт 
Контакти: hm_plovdiv@mail.bg, 032 /629409

Име на изложбата: „Светът на Яворов“
Автор на изложбата: гл.ас. Стефан Шивачев
Тема на изложбата: Изложбата представя живота 

и делото на поета и революционера П.К.Яворов , 
опитвайки се да даде възможност на посетителя 
да надникне в сложната му натура. 
Групи посетители по възраст: ученици, студенти, 
възрастни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 2 бр. копия върху канаваца на 
портрети на П.Яворов, рисувани от  от художни-
ците В.Стоилов и М.Кръстев
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 8 бр. табла върху твърд винил 50/70 и 
6 бр.табла върху твърд винил 60/80; 98 бр.копия 
на оригинални снимки с различни размери, под-
ходящи за експониране във витрини.
За реализация на изложбата са необходими: витри-
ни, табла или стени с подходящи шини за окач-
ване
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: да
Контакти: hm_plovdiv@mail.bg, 032 /629409

Име на изложбата: “РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕ-
ЧЕСТВО”
Автор на изложбата: Екип на Регионален истори-
чески музей – Пловдив
Тема на изложбата: Изложбата проследява раз-
витието на Пловдив от края на 19 до втората 
половина на 20 век, оформянето му като център 
на борбата за новобългарско образование и 

Регионален исторически музей – Пловдив
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самостоятелна църква и важната му роля в сле-
досвобожденската история на България. Излож-
бата разказва за едни от най-видните пловдив-
ски фамилии, променили характера на града и 
участвали активно в построяването на църкви и 
училища, хора, отдали своите сили за изгражда-
нето на модерната визия на Пловдив. Тук можем 
да споменем фамилиите на Чалъковци, Гешови, 
Чомаков, Найден Геров, Хр. Г. Данов, Ал. Богори-
ди, Г. Кръстевич, К. Стоилов, Обрейкови, Калпак-
чиеви, Герджикови, Томасян, Пееви, Генадиеви, 
Кудоглу, Станчеви, А. Букорещлиев и др.
Групи посетители по възраст: за учащи, за въз-
растни граждани
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Състои  се  от 32 табла с размери - 80 
/120 см.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език; Афиш, флае-
ри – безплатни; Дипляни, брошури - за продаж-
ба; Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим траспорт: 
лека кола

Име на изложбата: ХРИСТО Г. ДАНОВ - КНИЖА-
РЯТ, КОГОТО НАРИЧАХА МИНИСТЪР
Автор на изложбата: Вера Кисьова, Светла Геор-
гиева, Елена Илиева
Тема на изложбата: Изложбата припомня  родо-
любивата дейност на големия възрожденец и ос-
новател на модерното българско книгоиздаване. 

Визира началото на издателската дейност на Да-
нов, поставена с отпечатването на календарчето 
„Старопланинче” през 1855 г. и първите учебни-
ци, съставени и издадени в съдружие с Йоаким 
Груев. Проследява разнообразната и богата 
учебникарска продукция на издателството на Да-
нов в годините до Освобождението на България. 
Благодарение на неговата голяма разпростра-
нителска мрежа всички български училища се 
снабдяват с учебници по различните предмети и 
степени на българското образование. Представе-
ни са снимки и документи от откриването на пе-
чатницата на Данов в Пловдив през 1878 г., дей-
ността му като организатор и участник в Първото 

земеделско-промишлено изложение през 1892 г. 
и като кмет на Пловдив от 1896 до 1899 г. Показа-
ни са семейни снимки и родословното дърво на 
фамилията на Данов, както и на експозицията на 
къщата-музей „Христо Г. Данов”. 
Фотодокументалната част се допълва с оригинал-
ни печатни издания и учебни помагала на изда-
телството на Христо Данов, негови лични вещи, 
снимки и документи.
Групи посетители по възраст: за учащи, за въз-
растни граждани
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
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групи предмети: При предварителна договорка с 
наемащата страна се определя броя на експона-
тите и техния вид.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Включва  12 фотодокументални табла на 
винил-100/70 см и 20 учебни картини.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език; Афиш, флае-
ри – безплатни; Дипляни, брошури - за продаж-
ба; Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим траспорт: 
лека кола

Име на изложбата: „БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕ-
НИЕ В ИЗКУСТВОТО”.
Тема на изложбата: Събитията от есента на 1885 
г. и техните герои намират отражение в произ-
веденията на българското графично, живопис-
но и декоративно изкуство, на литературното и 
драматургично творчество, а военните победи 

звучат във войнишките песни и маршове. Съе-
динението става тема в произведенията на голе-
мите ни художници и писатели – Георги Данчов, 
Николай Павлович, Иван Вазов. Самите те – учас-
тници и наблюдатели на събитията, подтиквани 
от родолюбива вътрешна потребност, ни оставят 
забележителни образци от портрети, алегории 
и образи. Веднага след 6 септември на първите 
страници на водещите европейски издания отно-
во се появяват български сюжети. Журналисти и 
графични кореспонденти публикуват своите ре-
портажи, коментари, скици и рисунки за събити-
ето. Поместват се изгледи от Пловдив – театърът 
на българските събития, както и лицата на авто-
рите и актьорите на румелийската революция.  
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: Изложбата предлага 22 броя 
табла на твърда повърхност с размери 50/70 см и 
2 бр.табла с размери 150 /100 и 160/100 см.
Контакти: Регионален исторически музей – Пло-
вдив, e-mail: hm_plovdiv@mail.bg

Име на изложбата: СЪХРАНЕНАТА ПАМЕТ“ 
(Съхранената памет за Съединението от 
1885г. в българските музеи, архиви, библи-
отеки и частни колекции);
Автор на изложбата: Мария Карадечева
Тема на изложбата: Съединението на България 
на 6 септември 1885 г. е едно от най-значими-
те събития в родната ни история, а Пловдив е 
мястото със съществен принос в успешното му 
реализиране. През 1985г. отваря врати мемори-
алната експозиция „Съединение на България от 
1885г., която вече 37 години приютява и пред-
ставя пред публика ценни реликви, свързани 
с подготовката, осъществяването и военната 
защита на българското съединение. Има ли не-
известни факти или материални свидетелства за 
хората, дръзнали да подготвят и осъществят този 
смел акт? Каква е ролята на нашите поборници, 
за които е наложен стереотипа, че са предимно 
хайдути, войводи и дейци на предосвобожденска 
България? През 2015 г. колегите от регионалните 
музеи на София, Варна, Пазарджик,  Пловдив,  
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Русе,  Хасково,  Стара Загора,  Шумен,  Държавна 
агенция архиви, историческите музеи на Асенов-
град, Казанлък, Карлово, Котел, Чирпан, Градска 
художествена галерия - Пловдив, Галерия - музей 
„Класика“ – София, Народна библиотека „Иван 
Вазов” - Пловдив и частните колекционери Ан-
дон Андонов, Александър Алексиев и Николай 
Гичев, съдействаха да преоткрием историята на 

Съединението и любезно предоставиха оригина-
ли, които бяха включени в национална изложба 
на Регионален исторически музей – Пловдив.
В мобилния вариант изложбата представя ди-
гитални изображения на част от материалните 
свидетелства – предмети, снимки документи. 
Тя включва 20 табла на твърд винил с формат 
70/120 см. и 12 броя ДКЦ на РИМ-Пловдив. При 
гостуването си в различни музеи от страната, из-
ложбата може да бъде обогатена с ДКЦ от съот-
ветния приемащ музей.
Групи посетители по възраст - за  учащи, възраст-
ни и чужденци.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 12
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 20 бр., размери 70/120 см
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. 40 кв.метра
• Витрини – 5 броя, едната с размери 
120/120/70см, другите 4 - 70/120 см
• Паравани/стойки  (твърди повърхности за окач-
ване на табла или картини) - линейни метри: 
твърди повърхности 30 линейни метра
• Аудио-видео апаратура
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
• Афиш, флаери - безплатни
• Дипляни, брошури - за продажба
• Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-

порт: лека кола.
Контакти: Пловдив, 4000, Площад „Съединение“ 
№ 1, Регионален исторически музей – Пловдив, 
+35932629409, info@historymuseumplovdiv.org
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Име на изложбата: 
„Портрет имаш, жена нямаш“ 
Автор: Пламен Събев
Тема на изложбата: Изложбата представя пътя 
на българската емиграцията в първата половина 
на ХХ в. към Северна и Южна Америка, Европа и 
Автралия с акцент върху чисто човешкото изме-
рение на това социално явление. В Исторически 
музей – Попово има събрани голямо количество 
материали – снимки, документи и лични вещи на 
емигранти. Те са съхранили драматизма от раз-
дялата на семействата, пропилените пари, разо-
чарованието, което в повечето случаи съпътства 
емигранта. Всички те са използвани за разработ-
ването на изложбата.
Темата е актуална и днес и това създава възмож-
ност за паралели и сравнения, като публиката е 
насочвана към тях с пестеливи документални 
текстове. 
Изложбата осмисля и представя съдбите на обик-
новените хора, които персонално са извън фоку-
са на историята, но като група са съзидатели на 
значими събития от нея.
Реализирана е с финансовата подкрепа на Мини-
стрество на културата.
Групи посетители по възраст: Учащи и възрастни
Общ брой на предметите: 15/лични вещи на 
емигранти/; Снимки и документи: 30; Карта: 1 
/120х80/

За реализация на изложбата са необходими: 
Манекен: един /наш, окомплектован/; Постери: 
18 /80х180/; Табла с банкноти: 2 /50х70 см./; Ви-
трини: 4 – 6; Приблизителна площ: 60 – 80 м2
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зоводи: български 
Транспорт за пренасяне: лек автомобил 
Контакт: 0608 43564; 0878 675 815

Име на изложбата: „От киноцентъра до му-
зейната витрина“
Автор на изложбата: Ивелина Неделчева, Пла-
мен Събев
Тема на изложбата: Изложбата представя облек-
ла, предмети и фотоси, свързани с българското 
кино, които днес са част от фонда на Исторически 
музей – Попово. 
Автентичните народни облекла, накити и аксесо-
ари, са използвани при заснимането на телеви-
зионния сериал „Капитан Петко войвода“. Съби-
рани са от селищата в районите на Гюмюрджина, 
Софлу, Дедеагач, Доган Хисар (родното място на 
Капитан Петко), в Елховско, Ивайловградско и 
др. Колекцията първонално е дарена от Студио за 
игрални филми „Бояна” на Тракийското друже-
ство в с. Светлен, Поповско.  
Представени са и вещи и награди на киноопера-
тора, заснел филма „Капитан Петко войвода“ – 
Димо Коларов. Той е роден в Попово и приживе 

Исторически музей – Попово
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ги подарява на музея в родния си град. Могат да 
се видят и камерата, с която майсторът на чер-
но-бялото изображение Бате Димо снима много 
от известните български филми и фотоси от сни-
мачната площадка.
Група посетители по възраст: Подходяща за всич-
ки възрасти посетители.
Общ брой предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: около 150 бр. експонати, гру-
пи предмети – 15 костюма и части от тях (при 
наличие на достатъчна експозиционна площ 
и необходими модули в изложбата могат да се 
включат до 150 части от облеклото); накити – 5 
бр.; документи – 10 бр.; снимки, размер 30/39.5 
см. – между 4 и 52 бр., в зависимост от площта; 
кинокамера – 1 бр.; статуетка-награда – 1 бр.; 
медали – 2 бр.
Общ брой на постери: 2 бр., формат А3.
За реализацията на изложбата са необходими: 
приблизителна площ – 40 кв. м., витрини – 2 
бр., паравани/ стойки (твърди повърхности) за 
окачване на постери и снимки – 20 линейни ме-
три; манекени – 15 бр. – 12 женски, 2 мъжки и 1 
детски. 
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод на български; афиш.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус или пикап.
Контакти: e-mail: museumpopovo@gmail.com
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Име на изложбата: По следите на времето – 
изложба на колекция от часовници и ка-
лендари от фондовете на РИМ – Разград”
Автор на изложбата: Виктор Костадинов, Михаил 
Маринов 
Тема на изложбата: В контекста на дигиталната 
епоха пред публиката да бъдат презентирани 
алтернативни средства за отмерване на времето, 
каквито са класическият календар, механичните 
часовници, да провокира посетителя към разми-
съл за ценността на времето. Посредством тексто-
ве и визуални изображения да представи часов-
никови кули в България и Европа, притежаващи 
висока архитектурна и художествена стойност, 
както и да информира за историята на часовни-
карството в ново и най-ново време.
Групи посетители по възраст: ученици, възраст-
ни, пенсионери
Общ брой на предмети: 63 предмета 
Общ брой на постери, размери: 18 табла (размери: 
50х70, 100х70, 50х70)
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. – 40.
• Витрини - брой, размери 4-5 броя, 95х50см. 
• Текст за екскурзовод - на български.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 087 890 1434

Регионален исторически музей – Разград



87MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

Име на изложбата: „Пафтите – вселена от зна-
ци“
Автор на изложбата: проф. д-р Николай Ненов, 
Искра Тодорова, Десислава Тихолова
Тема на изложбата: Пафтите, както и повечето на-
кити, използвани на Балканите, указват прехода 
от един социален статус към друг. Вярвало се, че 
символите и знаците, изобразени върху тях, са 
сакрални и предпазват хората от зловредни сили. 
Пафтите имат масова употреба. Откриват се по 
пазари, по-рядко се изработват по поръчка. На-
правени от злато, сребро, с вграден седеф или 
кост, те са белег за социални и имуществени раз-
личия, принадлежност към определена прослой-
ка на обществото. 
Обособени са няколко групи пафти: с растителни 
мотиви, с изображения на животни, съдържащи 
геометрична украса, небесни светила, рели-
гиозни мотиви, архитектурни мотиви, накити 
с филигран и камъни, с реалии. Освен знаци и 
символи, характерни за българската обредност, 
в изображенията на пафтите се откриват и модни 
влияния. Това е причината в тях да присъстват 
елементи от пищността на западноевропейския 
барок, от характерния стил на ХVІІІ век „леля 
деври“, разпространен из Османската империя, 
описван и като левантийски барок. 
Изображенията върху пафтите не са самостоя-
телно изкусно произведение извън контекста на 

костюма. Те съдържат в себе си вселена от маги-
чески знаци и символи, а в същото време – мод-
ни влияния. Това е причината в тях да откриваме 
елементи от пищността на западноевропейския 
барок, от характерния стил на ХVІІІ век „леля 
деври“, разпространен из Османската империя, 
описван и като левантийски барок. 
Сложният свят, в който пафтите съществуват, е 
основната причина за техните разнообразни 
форми, обеми и пластични решения. И все пак, 
онова, което ги прави част от накитите в облек-
лото на българите от домодерната епоха, е тях-
ната принадлежност към визуалния етничен код, 

с помощта на когото пафтите са разпознавани 
като „свои“. Те са обредни вещи – виждаме ги 
сред даровете за младата невеста, в украсата на 
„Буенеца“ от Североизточна България – главното 
обредно лице в Лазаруването. Пафтите могат да 
бъдат и форма на дарение, подобно на сребър-
ните украси на иконите в църквите.
Групи посетители по възраст: всички възрасти 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 70
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 10
За реализацията на изложбата са необходими: Ви-

Регионален исторически музей - Русе
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трини - брой, размери; Осветление
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език;
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: Регионален исторически музей – Русе 
pr@museumruse.com, тел. 082/825 002

Име на изложбата: „Предметите говорят“
Автори: Силвия Трифонова-Костадинова, Магда-
лена Трифонова
Тема на изложбата: Изложбата „Предметите гово-
рят“ е част от по-голям проект на Регионален ис-
торически музей – Русе, който обхваща пореди-

ца от задачи, свързани с изучаване, осмисляне и 
визуализиране на паметта за миналото. Акцентът 
попада върху семейни реликви от периода на ХХ 
век, които хората пазят в домовете си. Предме-
тите разказват истории, провокират спомени за 
хора, места, случки и паметни събития от живота 
на своите притежатели. 
Артефактите от изложбата „Предметите говорят“ 
са дарени от русенци. Събирани са в продълже-
ние на пет месеца. Целта им бе да конструират 
историята на Русе от ХХ век. 
Проектът „Предметите говорят“ следва тенден-
цията за отваряне на музейните пространства за 
широка аудитория - не само като краен потреби-
тел на културен продукт, а като активен участник 
в неговото създаване. На публиките се предоста-

вя възможност сами да предлагат, изграждат и 
оформят концепции и да реализират изложби, 
съвместно с музейните специалисти. С оглед на 
това проектът може да бъде определен като свое-
образен експеримент, който изучава нагласите и 
очакванията на посетителите към съдържанието 
на съвременните музеи.
Настоящата изложба е част от събитията, посвете-
ни на Европейската година на културното наслед-
ство 2018 г. и бе включена в Културния календар 
на Министерството на културата.
Групи посетители по възраст: всички възрасти 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 14 бр. размер: 140/85
За реализацията на изложбата са необходими: Ос-
ветление
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български;
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Може да бъде транспортирана и чрез ку-
риер
Контакти: Регионален исторически музей – Русе 
pr@museumruse.com, тел. 082/825 002

Име на изложбата: „Да спи зло под камък! 
Апотропеи”
Автор на изложбата: Десислава Тихолова
Тема на изложбата: Изложбата представя мо-
делите на митологично мислене, отразени в 
различни фолклорни вярвания, забрани и пре-
поръки за поведение, целящи предпазване на 
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човешкия индивид от неблагоприятни външни 
влияния. Тези модели намират израз, не само в 
различните видове текстове, но и като изобра-
жения върху накити и предмети от злато, сребро, 
дърво, мед и стъклени мъниста. Традиционното 
фолклорно мислене осъзнава света като систе-
ма, в която наред с човека съществуват множе-
ство враждебни за него същества.В стремежа си 
да неутрализира тяхното вредоносно влияние, 
човешкото общество формира система от вяр-
вания, свързани с прадпазващата сила на думи, 
действия или предмети, наречени амулети. 
Представите за света, неговите граници, момен-
тите на календарен и социален преход определят 
апотропейния характер на персонажи като Бог, 
Богородица, светците, небесните създания, под-
земните персонажи, както и множество животни, 
почитани в миналото като тотеми. С апотропейна 
сила са натоварени и основни геометрични фигу-
ри, осъзнавани като модели на света и границите 
в него.
С развитието на човешката култура множеството 
вярвания са загубили своята мотивация, а част от 
амулетите се осъзнават единствено като накити 
или аксесоари.
Изложбата включва музейни предмети, изра-
ботени от мъниста, както и авторски изделия, 
вдъхновени от многообразието на традицията. 
Изложбата дава възможност за съвместно екс-
пониране на мънистени предмети и аксесоари, 
предоставени от музея-домакин.

Визуализирането е осъществено с любезно пре-
доставените фотоси на предмети и обредни аксе-
соари от мъниста от фондовете на музеите в Пло-
вдив, Пазарджик, Перник, Велинград, Смолян, 
Бургас, Казанлък, Велико Търново, АЕК „Етър”, 
Шумен, Исперих, Силистра. 
Групи посетители по възраст: за всички възрасти. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 

групи предмети: 23 броя предмети, изработени от 
мъниста.
Общ брой на постери и информациони текстове, 
размери: 8 постера, 120/80 см.
За реализация на изложбата са необходими: при-
близителна площ 30 м.кв.,витрини – 4 бр.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод на български и на английски език;афиш, 
дипляни – на български и на английски. 
За пренасяне на изложбата е необходим: лек авто-
мобил
Контакти: 082 825 002, pr@museumruse.com 

Име на изложбата:  „Жените в обществото“
Автори на изложбата: доц. д-р Николай Ненов, 
Десислава Тихолова, Искра Тодорова
Тема на изложбата: Изложбата представя проме-
ните в живота на българските жени в последното 
столетие. Проявите на модерното време дават 
възможност на жените за нов тип реализация и 
изява, различни от социалните роли на съпруги, 
домакини и майки. С умалени копия на костюми 
от фонда на музея, представени посредством кук-
ли, са илюстрирани различни модни тенденции 
от края на ХІХ до средата на ХХ в. Модата отразява 
не само динамичното влияние на европейската 
култура в българското общество, но и един от 
факторите, даващи независимост на жената и 
свобода за нови социални проявления и образи.
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Приблизителна площ – 30 кв. м.; Витрини – не 
по-малко от шест витрини, размери 100/50 см.;  
Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване на табла или картини) - линейни метри:  15 
л.м.; Манекени – брой 1 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български и английски език; Афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 082 820 997, 082 825 002, pr@
museumruse.com, desi_kaliopa@abv.bg 

Име на изложбата: Банките в Русе
Автор на изложбата: Кремена Тодорова
Тема на изложбата: Изложбата е посветена на 140 
години от учредяването на Акционерно и спести-
телно дружество „Гирдап“ – първата в България 
частна банка, на 1 декември 1881 г. в Русе. От 
Освобождението до 1944 г. в града се създават 
и работят 151 банкови институции и клонове на 
банки, банкерски къщи, кредитни кооперации и 
застрахователни дружества. Изложбата включва 
банковата система преди Освобождението с ос-
новаването на общополезните земеделски каси, 
които ограничават лихварството и подпомагат 
земеделските производители, а през 1903 г. са 
основа за създаването на Българска земеделска 
банка. След Освобождението, през 1884 г. свой 
клон в Русе открива Българска народна банка, 
в края на 1890 г. е основано Първото българско 
застрахователно дружество „България“, а през 
1895 г. с изцяло български капитали е основана 
Българска търговска банка. Сред основателите на 
първите кредитни учреждения са представители 
на русенските делови среди, а също и фамилии 
като Бурови и Губиделникови – неизменна част 
от банковата система в страната. Изложбата про-
следява връзките между финансовия капитал и 
индустрията.
Групи посетители по възраст: учащи и възрастни 
граждани
Общ брой на постери, размери: 15 броя постери, с 
размери 85/160 см

Групи посетители по възраст: подходяща за вся-
какъв тип публика
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 13 кукли (вис. 40 см), възмож-
ност за предоставяне на аксесоари и предмети от 
музея-домакин.
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 10 постера (120/90 см), 2 постера 
(180/90 см). 
За реализацията на изложбата са необходими: 
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За реализацията на изложбата са необходими:
• Ттвърди повърхности за окачване, линейни ме-
три: 30 л.м.
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
• Афиш, флаери - безплатни
• Дипляни, брошури - за безплатни
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: автомобил
Контакти: тел.: 082/825 003; e-mail: kmiteva83@
gmail.com

Име на изложбата: Природа в риск
Автори на изложбата: Венцеслав Петков, Краси-
мир Киров, отдел „Природа“
Описание на изложбата: Изложбата „Природа в 
риск“ се състои от дървени модули-щайги, които 
се монтират една за друга, като изграждат стена 
с дължина 5 м. и широчина 60 см. Височината е 
2,20 м. Стената, в която са разположени експона-
тите се разглежда и от двете страни, т.е. образува 
остров и не може да бъде долепена за стената на 
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залата. Изложбата е съпътствана и от шест ин-
формационни табла, които се окачват на стените 
в залата. Те са с размери 80х140 см. 
Тема на изложбата: В изложбата са представени 
артефакти от фондовете на Регионален истори-
чески музей – Русе, отделите „Природа“, „Етно-
графия“, „Нова история“ и „Най-нова история“, 
както и на частни лица. Основен акцент заемат 6 
бр., конфискувани експоната и заедно с 45 дру-
ги експонати от фонда на музея и собственост на 
частни лица, се образува тематична колекция 
с примери от цял свят, която притежава рядко 
многообразие на екзотични примери. Всички те 

изграждат музеен разказ, който дава възможност 
да се представят проблеми, рискове и форми на 
отношение към животинското многообразие, за 
което ние като цяло носим отговорност пред по-
коленията. 
Теми в изложбата: Животът преди човека – ес-
тествено появяване и изчезване на видове (ди-
нозаври, пещерни мечки, мамути); Великите ге-
ографски открития, пътя на подправките и моно 
културите (Киви, Додо, Галапагоска костенурка, 
чай, кафе, черен пипер) и инвазия от неместни 
видове; Какво представлява Конвенцията CITES 
за регулиране на търговията с животни; Действа-

щите мерки и правила в тази насока в момента; 
Европейските видове в CITES; Домашните лю-
бимци като част от CITES регулацията; примери 
за застрашени видове от дивата флора и фауна; 
Поверия, незнание, суета и алчност – опасности 
от първостепенно значение.
Групи посетители по възраст: учащи, за чуждес-
транни посетители, за възрастни граждани
Общ брой на предмети: 52 броя
Общ брой на постери: 6 броя с размери 80х140 см
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. - 40 м. кв. 
• Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване 6 бр. 
• Осветление - необходимо е осветление за шест 
броя пана 
• Озвучаване – вградено в изложбата
• Аудио-видео апаратура – вградена е в изложба-
та. Необходимо е в залата да има електричество.
• Текст за екскурзовод - на български
• Дипляни, брошури - безплатни
• Каталог - безплатен
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 7000 Русе, пл. „Ал. Батенберг“ 3, тел: 
082 825 002, pr.museumruse@gmail.com



93MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

Име на изложбата: 800 години от основаване-
то на скалния манастир „Св. Архангел Ми-
хаил” при с. Иваново
Автор на изложбата: Евгени Георгиев
Описание на изложба: Изложбата е постерна и 
представя с текст, снимки и схеми Ивановския 
манастир, на фона на скалните манастири по 
Ломовете
Тема на изложбата: Изложбата разказва история-
та на манастира в периода XIII-XV в. и основните 
структурни части, разположени от двете страни 
на река Русенски Лом. Специален акцент е ли-
чността на създателя на обителта – Св. патриарх 
Йоаким I. Разгледани са стенописите, връзките 
на манастира с българския царски двор, ктитор-
ските сцени и мястото му като духовно и културно 
средище. Коментирано е знанието на местните 
хора за скалните манастири и предприетите 
мерки за опазване на обекта под закрилата на 
ЮНЕСКО. 

Групи посетители по възраст: За възрастни граж-
дани и за учащи
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 15 постера, 85х160 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
твърди повърхности за окачване - линейни ме-
три: 25 м. 
Текст за екскурзовод - на български, на чужд език;
Афиш, флаери - безплатни
Дипляни, брошури - за продажба
Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: Регионален исторически музей - Русе, 
Евгени Георгиев, тел. 0878615607
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Име на изложбата: Монетите на римската ко-
лония Деултум
Автор: проф. д-р Димитър Драганов
Тема на изложбата: Изложбата е уникална, за-
щото е реализирана със съвършено нов тип мо-
билни витрини, конструирани специално за екс-
пониране на монети. Те са снабдени с касета за 
разполагане на монетите, компютър, монитор и 
лупа. Посетителят може да види “на живо” и през 
лупа всяка една монета; освен това всеки екзем-
пляр може да бъде разгледан на монитора чрез 
цветна илюстрация, увеличена няколко пъти и 
снабдена с всички необходими данни: описание 
на изображенията, размери, тегло.
Представена е най-пълната колекция в света 
с монети на колонията Деултум (на ок. 25 км от 
Бургас), която е притежание на Нумизматичния 
музей - Русе. Експонирани са всички монетни 
типове и номинали и са анализирани и обясне-
ни всички монетни изображения (част от които 
уникални за Тракия и Мизия). Деултум е един-
ствената римска колония в днешните български 
земи, емитирала свои парични знаци. Наричан 
е “малкият Рим в понтийска Тракия” Дори само 
този факт е достатъчно основание научният инте-
рес към историята и монетното дело на Деултум 
да е изключително голям. Чрез тази изложба Де-
ултум се превръща в най-онагледения античен 
град в България.

Нумизматичен музей - Русе
Групи посетители: подходяща за всички възрасти
Общ брой предмети : 320
Брой постери: 12; размери: 140/100 см. Постерите 
са монтирани в алуминиеви стойки; необходима 
площ: една зала: ок. 50-100 кв. м.; витрини – 10 
бр. мобилни витрини, собственост на Нумизма-
тичен музей-Русе
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод, афиши и флаери – безплатни, дипляна.
Контакт: dragannum@abv.bg

Име на изложбата:  МОНЕТИТЕ НА СКИТСКИТЕ 
ЦАРЕ
Автор: Проф. д-р Димитър Драганов
Тема на изложбата: Изложбата представя 
най-пълната и най-значимата в научно отно-
шение колекция от монети на скитските царе в 
света. Колекцията дава цялостна представа за 
всички монетни типове и номинали, сечени от 
скитските царе в Добруджа. Монетосеченето 
на скитските царе е едно от най-загадъчните в 
западнопонтийския ареал. Затова интересът на 
учени и колекционери към него е изключително 
голям. 
Известни са имената на следните седем скитски 
царе, властвали в Добруджа: Атей, Канит, Тануза, 
Елис, Харасп, Акроза, Сариак. От тях само Атей, 
съвременник на македонския цар Филип II, е 
коментиран в съчиненията на древните автори. 

Единствените сигурни доказателства за реалното 
съществуване на останалите шест царе са моне-
тите, върху които са изписани техните имена.  
Почти нищо не се знае за родословието и поли-
тическата им кариера. Единствено задълбочено-
то изследване на откритите монети би могло да 
разбули загадката около историята и монетосе-
ченето на скитските царе в Добруджа.
Групи посетители: подходяща за всички въз-
расти.
Общ брой експонати (монети): 230
Брой постери: 14. Постерите са монтирани в 
алуминиеви стойки, които са собственост на 
Нумизматичен музей-Русе. Размери на стойките: 
195/80 см.
Витрини:  8 бр. Електронните витрини (снабдени 
с компютър и монитор) са уникални и констру-
ирани специално за експониране на монети. Те 
са собственост на Нумизматичен музей-Русе.
Необходима площ: 50-80 кв. м.
За обслужване на изложбата има: текст за ек-
скурзовод – на български и английски; афиши и 
флаери – безплатни; брошура - за продажба.
Пренасяне на изложбата: със собствен транспорт.
Контакти: dragannum@abv.bg
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Име на изложбата: Руска портретна фотография
Автор на изложбата: Румен Кузов
Тема на изложбата: В изложбата са включени 40 раз-
печатки /лице и гръб/ на фотографии на началници 
и кадети, подарени от русенец, учил във военното 
училище във Суми през 1907-1910 г. Интерес пред-
ставляват посвещенията на фотографиите.
Групи посетители по възраст: няма ограничения във 
възрастта на посетителите
Общ брой на предмети: 40 бр. рамки А4 споставени 
разпечатки, до 40 оригинални фотографии.
Общ брой на постери и информационни текстове: 2 бр. 
плакати
За реализация на изложбата са необходими: Подходя-
щи места за окачване на 40–те рамки и стъклен куб /
витрина / за оригиналите
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
Транспорт за 2 кашона - лек автомобил или по поща-
та с куриер
Контакт: Румен Кузов, 0877 421 088, 
rkouzov@uni-ruse.bg

Име на изложбата: „Русенски фотоателиета - края 
на 19 - начало на 20 век”
Автор и собственик: инж. Румен Кузов
Тема на изложбата: Русе е един от първите българ-
ски градове, в които се разкриват фотоателиета. 
Благоприятното географско положение, търговските 
връзки по река Дунав с Австрия и  Унгария ,близостта 

до Букурещ са фактори за подем на фотографското 
изкуство в града. Първоначално в Русе пребивават 
пътуващи фотографи, предимно австрийци, а по-къс-
но разкриват ателиета. В края на 19 в. работят над 10 
фотографа. Конкуренцията между тях и добрата им 
професионална подготовка създават „русенска фото-
графска школа”.
В изложбата са включени снимки от частната колек-
ция на автора и представя известните ателиета  в Русе 
през разглеждания период. Виртуален вариант на из-
ложбата е на сайта на Община Русе/галерии.
Група посетители по възраст: Изложбата е адресира-
на към всички възрастови групи от страната и чужби-
на.
Общ брой на предметите: между 20 и 50 снимки в за-
висимост от площта и изискванията на възложителя.
Общ брой постери и текстове, размери: 40 бр.табла 
А4, 2 бр.- А3.
За реализацията на изложбата са необходими: прибли-
зителна площ - вертикална-40 м2, витрини - 1-2 бр.; 
аудио-видео апаратура - има мултимедийна презен-
тация.
За обслужване на изложбата има: текст на екскурзовод 
на български език, афиш, флаери.
Каталог за продажба: има възможност за отпечатване 
при заявяване на изложбата.
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: за 
2бр. кашони.
Контакт: rkouzov@ecs.ru.acad.bg

Име на изложбата: „Македония зад фронта”
Автор и собственик: инж. Румен Кузов
Тема на изложбата: В изложбата са включени снимки 
от частната колекция на автора и представя войнския 
живот на бълг армия в тила на фронтовата линия на 
македонския фронт през Първата световна война.
Представени са:военно-полеви болници, предста-
вления на полкови театър, моменти от граждански и 
религиозни празници и др. Виртуален вариант на из-
ложбата е на www.youtube.com/watch?v=yZmQmiZFI0k
Група посетители по възраст: всички възрастови гру-
пи 
Общ брой на предметите: между 10 и 30 снимки в 
зависимост от изложбената площ и изискванията на 
възложителя.
Общ брой постери и инф. текстове, размери: 35 бр.
табла А4   2бр.-А3
За реализацията на изложбата са необходими: прибли-
зителна площ-вертикална-40 м2; витрини - 1-2 бр.; 
има мултимедийна презентация;
За обслужване на изложбата има: текст на екскурзовод 
на български език, афиш, флаери.
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: за 
2бр. кашони.
Контакт: rkouzov@ecs.ru.acad.bg

Ретро арт - Русе
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Име на изложбата: Петър Попов – избрани 
творби от фонда на РХГ
Автор на изложбата: Русенска художествена гале-
рия
Тема на изложбата: Петър Попов (1925 - 1985)  за-
вършва Живопис в НХА при Акад. Д. Узунов през 
1949 г. Учи и при Илия Петров. Живял и работил 
в Русе. От 1952 до 1985 участва в национални и 
регионални изложби, излага и в чужбина. Петър 
Попов е проектант – художник в Русенската опера 
в периода 1958 – 1985 .
Русенската галерия притежава 48 творби, в излож-
бата са подбрани 25 платна, рисувани от 60-те до 
80-те години на 20 век – пейзажи, композиции, 
голи тела, изпълнени  с маслени бои и пастел. Те 
дават възможност да бъдат проследени личния 
път и творческо израстване на Петър Попов, който 
остава един от най-модерните художници не само 
в групата на русенските художници, но и в цялото 

Русенска художествена галерия
българско изкуство на 20 век. 
Групи посетители по възраст: изложбата е подхо-
дяща ученици (студенти) и възрастни. 
Общ брой на предмети,  приблизителни размери по 
групи: общо 25 предмета в следните формати: Ма-
лък (30 х 60 см.) – 3 бр.; Среден (60 х 80 см.) – 7 
бр.; Голям (80 х 140 см.) – 15 бр.
Общ брой на постери и информационни текстове : 
1 бр. с размер А3
За реализацията на изложбата са необходими: при-
близителна площ в м.кв. – 80 кв. м; стандартно 
осветление за експониране на произведения на 
изобразителното изкуство, мултимедия 
За обслужване на изложбата има: текст за екскурзо-
вод – на български и на английски език, каталог за 
продажба, 1 DVD филм
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус.
Контакти: 082 821 735, elenasv@abv.bg

Име на изложбата: Колекция „Чуждестранна 
графика”
Автор на изложбата: Художествена галерия – Русе
Тема на изложбата: Колекция „Чуждестранна гра-
фика” включва 35 произведения на художници 
от Европа и Азия. Те постъпват във фонда на Ху-
дожествената галерия предимно през 80-те-90-те  
години на 20 век. Рисунки и графики, изпъленени 

в различни техники, отразяват графичното из-
куство на отделни национални школи и стилови 
направления в продължение на два века. Селек-
цията и оформянето на колекцията (паспартиране 
и рамкиране) се осъществи през 2013 година, във 
връзка с представянето й в рамките на честването 
на 80 годишнината на Художествена галерия-Русе. 
В изложбата присъстват автори като Андре Ланс-
кой, Сергей Шаршун, Люсиен Даселборн, Анри 
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Фантен-Латур, Со Цъ Уан, Емин Коч, Роберт Янчо-
вич, Велизар Кръстич и др. Изложбата е подходя-
ща за всички възрастови групи. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 35
Малък (30 х 50 см.) – 6 бр.
Среден (50 х 70 см.) – 24 бр.
Голям (80 х 100 см.) – 5 бр.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 1 бр. постер А3, информационен текст А 4
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – 90  кв. м.; твърди по-
върхности за окачване на картини – 38 линейни 
метри; стандартно осветление за експониране на 
произведения на изобразителното изкуство 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-

зовод – на български и на английски език; Афиш; 
Каталог – за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим: микробус.
Контакти: 082 821 735, elenasv@abv.bg 

Име на изложбата: „Под патината на времето. 
Реставрация на 34 творби от фонда на ХГ – 
Русе“
Автор на изложбата: Красимира Кирилова
Тема на изложбата: Изложбата „Под патината 
на времето. Реставрация на 34 бр. творби от 
фонда на ХГ - Русе“ включва творби от 40 - 60-те 
години на 20. век, реставрирани по програма на 
Министерството на културата, тема „Дейности по 
опазване и представяне на движимото културно 
наследство и визуалните изкуства в музеите и 
художествените галерии“. Произведения на 
Димитър Гюдженов, Никола Ганушев, Крум 
Иванов, Васил Стефанов - Чилито, Марчо 
Киров и др. показват своята художествена 

сила и майсторство на автора след намесата 
на реставратора Татяна Трифонова и новото 
рамкиране. 
Групи посетители по възраст - за учащи, за 
чуждестранни посетители, за възрастни граждани.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 34 бр. живописни творби.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 2
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ - 100 м. кв. / 40 л.м.
• Осветление за стена
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд 
език;
• Афиш, флаери - безплатни
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
микробус
Контакти: ruseartgallery@abv.bg, 0888387363
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Име на изложбата: Японски гравюри
Автор на изложбата: ХГ „Д.Добрович”  гр.Сливен
Тема на изложбата: „Японски гравюри 17–19 век” 
– колекция от фонда на Художествена галерия 
„Димитър Добрович” – Сливен. 
Японците наричат това изкуство „Укио Е”. Това 
понятие има десетки вариации по смисъл. През 
16.век то се използва като определение за все-
кидневна дейстнвителност, за нрави, обичаи; 
през 17 век то е лиричен знак за свят на наслаж-
денията и любовта; през 18 век плаващ свят или 
съзерцание; през 19 век – вечно променящ се 
свят. За Европа обаче както думата, така и сами-

Художествена галерия “Димитър Добрович” - Сливен
те гравюри дълго време ще бъдат словесна аб-
стракция и шарена опаковка на екзотични стоки 
от една далечна и загадъчна страна...
Японските художници не рисуват непосредстве-
но от натура. Те създават върху листа нов изме-
нен свят, където господства идеята за подобие 
на всичко и законът за цялостно съобразяване 
с мисълта за непрекъснато движение на обкръ-
жаващия ни свят. Линията в него е най-голямото 
вълшебство на японската гравюра. Тя е носител и 
на конструктивните и на емоционалните качества 
на творбата.
Представените в изложбата гравюри срещат зри-

теля с някои от известните майстори на „Укио Е” 
- АНДО ХИРОШИГЕ /1797 – 1868/, СОДЗУКИ ХАРУ-
НОБУ /ОКОЛО 1725 – 1770/, КОЦУШИКА ХОКУСАЙ 
/1760 – 1849/ и др.
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети:  50 бр.; 50/70 см-размер на 
рамките
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 75 л.м. експози-
ционна площ; 
Осветление – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКС-
ПОНИРАНЕ:
Гравюрите, да не се излагат на пряка слънчева 
светлина. Експонирането да бъде направено с 
необходимото  за графични произведения освет-
ление. Препоръчително е спазването на подхо-
дящ температурно-влажностен режим (темпера-
тура  20-22˚C  и  влажност на въздуха 50% ).
За обслужване на изложбата има: Афиш, флаери 
– безплатни; Дипляни, брошури – за продажба
Контакти: ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ДИМИТЪР 
ДОБРОВИЧ”  СЛИВЕН, e-mail: gallery_sliven@abv.
bg
Сливен, 8800, бул. “Цар Освободител” 13
тел. - 044/ 622 083;  0892 218 198
Име на изложбата: Икони от сливенския край
Автор на изложбата: ХГ „Д.Добрович”  гр.Сливен
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
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групи предмети: 10бр.-60/80; 25бр.-40/30; 1бр.-
120/80 см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 30 л.м.
За обслужване на изложбата има: Каталог – за 
продажба
Контакти: ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ДИМИТЪР 
ДОБРОВИЧ”  СЛИВЕН 
e-mail: gallery_sliven@abv.bg
Сливен, 8800, бул. “Цар Освободител” 13
тел. - 044/ 622 083;  0892 218 198 

Име на изложбата: Йордан Кювлиев  –  живо-
пис
Автор на изложбата: ХГ „Д. Добрович”  гр.Сливен
Общ брой на предмети, приблизителни размери 

по групи предмети:  45 бр.; 50/70 см - размер на 
рамките
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. – 90-100 л.м. екс-
позиционна площ
• Осветление   ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКС-
ПОНИРАНЕ:
Картините да не се излагат на пряка слънчева 
светлина. Препоръчително е спазването на под-
ходящ температурно-влажностен режим.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Подходящ автомобил (бус) за безопасно 
пренасяне на картините както и предружител на 
изложбата.
Контакти: ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ДИМИТЪР 
ДОБРОВИЧ”  СЛИВЕН 
e-mail: gallery_sliven@abv.bg
Сливен, 8800, бул. “Цар Освободител” 13
тел. - 044/ 622 083; 0892 218 198
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Име на изложбата: “Наградната система на 
България от Освобождението до края на ХХ 
век.”
Автор на изложбата: Йорданка Цветкова и Албена 
Чобанова
Тема на изложбата: В изложбата “Наградната сис-
тема на България” представяме 150 автентични 
образци на ордени, знаци, почетни звания и ме-
дали подредени по старшинство и разделени в 
две основни групи:  наградна система от 1878 г. 
до 1944 г. и отличията от наградната система на 
Н.Р.България от 1944 г. до 1991 г. Най-високите по 
старшинство са разделени в две основни групи: 
монархическа орденски степени от монархиче-
ските отличия са І и ІІ степен на ордена “За воен-
на заслуга” и ІІ степен на ордена “За гражданска 
заслуга” и техните звезди. Орденът “За храброст” 
е най-старият и най-популярен у нас и в чужбина 
български военен орден. Учреден е на 13 януари 
1880 г. със специален указ на княз Александър 
Батенберг. В указа за учредяването му между дру-
гото се казва, че отличието е създадено, за да се 
възнаградят “заслугите на лицата, които са се от-
личили във войната (руско-турската освободител-
на война) и за поощрение “за в бъдеще на онези, 
които ще извършат подвизи на бойното поле”. 
Колекцията от ордени, почетни звания и медали, 
включени в наградна система на НРБ (1946-1991), 
е пълна. Най-високото отличие на Н.Р.България е 

Регионален исторически музей - Смолян
почетното звание “Герой на НРБ”, а носителите на 
званието са 58 души.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 150 бр.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 150 анотации на всеки от предметите; 
17 информационни текстове за всяка от групите  
ордени, почетни знаци, почетни звания и медали 
участващи в изложбата; уводно табло; 6. 
За реализация на изложбата са необходими: площ в 
кв. м.:100 кв. м.; 15-17 бр. витрини с размери при-
близително: 90/60 см. 
За обслужване на изложбата има: текст за екскурзо-
вод: на български
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
лек автомобил. 
Контакт: тел. 0301/ 6 57 53; e-mail: museumsmolyan@
museumsmolyan.eu; museum-sm@mail.bg; 

Име на изложбата: „Традиции и багри от Родо-
пите”
Автор на изложбата: Ваня Йорданова
Тема на изложбата: Изложбата представя Родопите 
като район със специфичен начин на живот, насе-
лен от две конфесионални групи с общ български 
етнически корен. Акцентира върху самобитни чер-
ти от културата на среднородопското население. 
Очертава се относителната обособеност в културно 
отношение на Средните Родопи от останалата част 

на планината. Същевременно най-активно се тър-
си изключително богатото културно разнообразие 
в този сравнително малък район, главна проява 
на което са костюми и тъкани. Характерните осо-
бености в традиционната култура на родопчани са 
представени посредством три тематични плана: 
светът на мъжа-овчар, мъжа-занаятчия и гурбет-
чия, различен по дейности и пространство от света 
на жената; светът на жената-тъкачка и пазителка 
на дома и светът на детето. Елементи от обичай-
но-обредната система присъстват в хода на общия 
разказ.
Изложбата е подходяща за всички възрастови групи.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: В изложбата са представени над 
250 броя движими културни ценности: едри тъка-
ни – козиняви и кичени халища, чолове (18 броя, с 
различни размери, между 60 х 190 см до 190 х 300 
см); дребни тъкани – аглъци, месали, торби, ръ-
кавици, възглавници; дървени съдове и мандра-
джийски пособия – бурилка, бъклица, столчета, 
ведра, геги, резбовани лъжици, рабош; сватбени 
сандъци – 4 броя – около 88 х 37 х 50 см; уреди за 
обработка на вълна – дараци, рудан, чекрък, мо-
товилки, хурки; медни съдове – сахани, капаклии, 
купи, тасове, мангал, синия (синия диаметър – 80 
см; мангал –  обща височина – 45 см); ковано же-
лязо -  прибори за огнище; чанове – 10 бр.; гипсо-
ви отливки на обредни хлябове; 
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Общ брой на постери и информационни текстове - 
пет въвеждащи текста, формат А3 и анотационни 
текстове към предметите.
За реализацията са необходими: приблизителна 
площ – 60 кв. м.; витрини, открит показ за едрите 
предмети; възможност за адаптиране на изложба-
та към налични по размери и брой витрини; ед-
рите тъкани се окачват на стена; броя им може да 
варира според размерите на залата; манекени – 
общо 10 бр. (4 женски костюма, 2 мъжки, 4 детски);
За обслужване на изложбата има: текст за екскурзо-
вод на български език, афиш.
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
микробус.
Контакт: museumsmolyan@museumsmolyan.eu; 
museum-sm@mail.bg; 

Изложбата „Върви, народе възродени” към 
познание, духовно съвършенство, европейско 
единение” на Регионален исторически музей 
– Смолян, е създадена в рамките на проекта на 
ИЕФЕМ при БАН „Празникът на св. св. Кирил и Ме-
тодий – от националното към европейското духов-
но пространство. История, тенденции, перспекти-
ви”, защитен пред Фонд „Научни изследвания”.
Фотодокументалната част представя делото на 
св.св. Кирил и Методий и историята на негово-
то почитане сред българите от Възраждането до 
съвремеността. Любопитни факти запознават 
посетителя с химни в прослава на св. св. Кирил и 
Методий; със знамена с ликовете на светите братя, 

развявани от училища и благотворителни друже-
ства, но и на бойните полета; с отличия, пощенски 
издания и сувенири - материализирана почит 
към познанието; с достиженията на «отличника». 
В изложбата се показват «материални свидетел-
ства», свързани с честването на празника на све-
тите просветители и почитта към просвещението, 
сред тях и образци на фалеристиката, филателията 
и нумизматиката. Акцент в изложбата са фенери, 
облепени с архивни снимки от различни краища 
на България, показващи училищни празници и 
шествия за 24 май. В «музейния разказ» са вклю-
чени прожекции на тематич-
но подбрани документални 
филми. Преживяването на 
публиката се допълва с пред-
ложението да се подпише 
«Книгата на посетителите» на 
глаголица или на кирилица, 
както и с възможността да се 
изработи буква-глаголица от 
плъст. 
Изложбата позволява да 
бъде обогатявана с нови екс-
понати на всяко едно от мяс-
тата, където гостува, тъй като 
темата за просветата и почи-
тта към нея е универсална.
Представена е за първи път в 
РИМ-Смолян, на 1 ноември 
2011 г. – Ден на народните 

будители, след това на 11 май 2012 г. в Национа-
лен етнографски музей – София. 
17 фотодокументални табла с размери 70 см (осно-
ва) 105 см (височина)
9 бр. „фенери” за факелно шествие
Образци на нумизматиката, фалеристиката и фи-
лателията; училищни пособия и др., за които са 
необходими 6 бр. хоризонтални витрини 
TV за прожекции
Рекламен постер и дипляни
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Име на изложбата: „За Владигеров – лично”
Автори на изложбата: Надя Сотирова, Светлана 
Авдала
Художествено оформление: Стоян Бунджулов, 
Ивелина Велинова
Тема на изложбата: Скрити във фамилните ал-
буми, представените фотографии се излагат за 
първи път в тази изложба. Откраднати мигове от 
ежедневието на Маестро Владигеров, те са живо 
присъствие  на един уникален и неповторим чо-
век.
Композиторът Панчо Владигеров е имал отно-
шение към фотографията. Непосредствен  и се-
тивен човек, той цени уникалността  на мига – на 
внезапните хрумвания, на блесналите погледи и 
спонтанни жестове, на хумора, роден в разгово-
ра  ..... За да го улови, 
Маестрото често сам 
хващал фотоапара-
та и снимал. Такъв 
е и в музиката си  - 
блестящ импровиза-
тор, който когато е 
трябвало да покаже, 
просто е сядал на пи-
аното и е свирил, без 
излишна многослов-
ност и обяснения.  
Изложените фото-

Държавен културен институт къща музей “Панчо Владигеров” - София
графии разкриват колко неповторим е той като 
реакция и ни карат само да съжаляваме, че не го 
познаваме лично.            
Но не може да се каже, че Владигеров  е само чо-
век на момента. Спонтанните му музикални хру-
мвания минават през многочасова композитор-
ска обработка, където тежката  дума има “Баба 
гума”. Ако  човек, който не познава музиката и 
личността на Владигеров само разлиства ръкопи-
сите му, той едва ли би видял зад грижливо, поч-
ти   калиграфски  изписаните ноти един  толкова 
емоционален, непосредствен човек.  Снимките и 
звучащата му музиката обаче го разкриват. 
Групи посетители по възраст: Изложбата е ад-
ресирана до ученици, от най-ранна училищна 
възраст, студенти, възрастни – почитатели на 

българска музика.  Изложбата е създадена по 
повод юбилейна годишнина на Владигеров, тя 
бе посрещната с голям интерес в София, Берлин, 
Москва, Шумен, Бургас. През 2014 година се на-
вършват 115 години от рождението на Владиге-
ров.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата представя около 40 
фотографии.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Изложбата е фотодокументална и се 
състои от 22 табла, плакати подлепени на картон, 
формат 50/70 см, на които са отпечатани и анота-
ционните текстове.
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ в м. кв. – 50 кв.м; Парава-
ни/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) – линейни метри: най-удоб-
ния начин на окачеване е пред стена на подходя-
ща релса с щипки и корда. Нужни са 40 линейни 
метра площ; Осветление – насочващо освеле-
ние; Озвучаване – CD  с музика на Владигеров; 
Аудио-видео апаратура –  CD и DVD player колони  
и екран. Изложбата се съпътства от документален 
филм  „Домът на Якубица” - 27 мин., продукция 
на къща музей „Панчо Владигеров” със субтитри 
на английски език.
Филмът разказва за онова, което днес се случва в 
тясното пространство на къщата музей на компо-



103MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

зитора в кв.“Лозенец”. Все още срещата с „Домът 
на Якубица” буди спомени за учителя и човека. 
Зад разказите на ученици и приятели прозира 
размисъл за днешният ден и за онова уютно ми-
нало, озарено от топлото, незаменимо  присъст-
вие на Маестро Владигеров. 
Филмът е реализиран със съдействието на Ми-
нистерството на културата.
За обслужване на изложбата има: афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лека кола или бус
Контакти: тел. 02/ 8687389, 0889 616 738, e mail: 
vladigerov_muzei_sofia@mail.bg

Име на изложбата: „Райнхард – Владигеров 
-  взаимовлияния и проекции”
Автори на изложбата: Надя Сотирова, Светлана 
Авдала
Художествено оформление: Стоян Бунджулов, 
Ивелина Велинова
Тема на изложбата: Изложбата представя мал-
коизвестни страни от творческата биография на 
българския класик Панчо Владигеров, които по 
безпорен начин доказват ранното високо при-
знание на европейския интелектуален елит за 
неговата изключителна дарба и творческа ин-
венция.
Владигеров 12 години /1920 -1932 г./ работи в 
театрите на Макс Райнхард в Берлин и Виена. 
Двадесет годишният тогава композитор е пока-
нен от водещия театрален режисьор и продуцент 

за композитор и музикален ръководител. Това 
е един от най - плодотворните периоди за Вла-
дигеров. Към музикалните си хрумвания от този 
период, той се връща многократно по-късно.
Настоящата изложба представя това сътрудни-
чество в културния контекст на Берлин и София 
през 20-те години на миналия век. За първи път 
тези документи се експонират пред широката 
общественост. Оказа се, че те са и единствените 
доказателства в европейски и световен мащаб 
за дългогодишната работа на Владигеров в този 

творчески тандем. Данните в немските и австрий-
ски архиви за съвместната им работа са оскъдни. 
Настъплението на фашизма и войната променят 
съдбите и пътищата на Райнхард и Владигеров - 
двама по произход  евреи - заличават следите, 
разпиляват свидетелствата. За това съдействат и  
Берлинската стена, дистанцията на времето, лип-
сата на доказателства и живи очевидци.  Само 
грижливо изписаните от Маестрото стотици нот-
ни страници - музика за спектаклите на Райнхард, 
програмите и афишите, събирани и грижливо па-
зени от него и семейството му, са свидетелствата 
на това време. 
Влиянието на новото модерно изкуство в Герма-
ния и Австрия в 20-те години на 20 - ти век бързо 
прониква и в България. Немските възпитаници 
Панчо Владигеров, Хрисан Цанков, специализант 
в тетрите на Райнхард, художникът Иван Пенков 
и диригентът Коста Тодоров, обединяват усилия 
около поставянето на „Тебеширеният кръг” на 
Клабунд  на сцената на Народния театър и пред-
ставят новите тенденции в изкуството. Те се при-
емат с променлив успех от консервативния худо-
жествен вкус, но и тогава критиката единодушно 
дава висока оценка на музиката на Владигеров.
Талантът на Маестрото, съчетан с професиона-
лизмът, широтата на възгледите, европейският 
замах, отблясъци на работата му в Берлин, са 
гаранция за въздействието на неговата музика и 
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тогава и сега.
Групи посетители по възраст: изложбата е пред-
назначена за ученици – горен курс на средните 
училища, студенти, възрастни тя е подходящ 
съпътстващ продукт на театрални фестивали.  
Изложбата е създадена по повод на годишнина 
на Владигеров във вариант на български и на 
немски език и бе посрещната с голям интерес в 
София и Виена.  През 2014 г. се навършват 115 
години от рождението на Владигеров.
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: В изложбата са представени 
ок.75 броя архивни материали – снимки, доку-
менти, афиши, програми, лична кореспонден-
ция, отзиви в печета
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Състои се от 15 броя пана, пенокартон, 
формат 70/120 см. Към постерите могат да се 
изложат и оригинални материали – авторови ръ-
кописи, първи издания, лична кореспонденция, 
снимки в 4 хоризонтални витрини.
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ в м. кв. - 80 кв.м.; Витрини 
– 4 броя, размер 80-100/120-140 см; Паравани/
стойки (твърди повърхности за окачване на табла 
или картини) – линейни метри: Най - удобен на-
чин за закачване е с корда и щипки на паравани 
или пред стена – до 45 л.м.; Осветление – общо, 
при възможност и насочващо;  Озвучаване – диск 

с аранжименти на Милчо Левиев по театралната 
музика на Владигеров;  Аудио-видео апаратура - 
CD и DVD player  и екран. По темата са реализира-
ни съпътстващи продукти:
- Документален филм -50 мин. „Рапсодия Влади-
геров” – копродукция на БНТ, къща музей „Пан-
чо Владигеров”фондация „Духовното наследство 
на панчо Владигеров”, Нов български универси-
тет със субтитри на английски и немски език 
- Мултимедия „Кръгове” – 12 мин. със субтитри 
на английски език
За обслужване на изложбата има:  Има дипляни 
на немски език и афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лека кола или бус
Контакти: 02/ 8687389, e mail: vladigerov_muzei_
sofia@mail.bg

Име на изложбата: „Софийски музикални 
седмици – a tempo”
Автор на изложбата: Светлана Авдала, Надя Со-
тирова
Художествено оформление: Стоян Бунджулов, 
Ивелина Велинова
Тема на изложбата: Международен фестивал 
„Софийски музикални седмици” и Къща музей 
„Панчо Владигеров” – София представят излож-
бата „Софийски музикални седмици – a tempo”, 
посветена на 40 годишния юбилей на Фестивала, 
110 годишнината от рождението на Панчо Влади-
геров и други кръгли годишнини на наши имени-

ти творци и изпълнители. Показаните материали 
са илюстрация на един богат, наситен и пълно-
ценен живот на „Нашият софийски фестивал”, 
на неговите върхове и по – трудни години, на 
галерията от именити изпълнители, диригенти и 
състави, белязали с изкуството си този музикален 
форум.Фестивалът СМС, както и Варнененско 
лято и Мартенски музикални дни имат  важно и 
ценно място в музикалния ни живот, особено в 
близкото ни минало.  Те бяха проводниците на  
европейско и световно присъствие, създаваха 
възможности за контакти и  взаимовлияния, въ-
преки „желязната завеса”. Особен акцент на из-
ложбата е погледът към фестивала от архива на 
Панчо Владигеров, от неговия дом на улица „Яку-
бица”, естествено превърнал се във втори център 
на фестивала, от присъствието на Владигеров и 
неговите талантливи ученици и т.н. Снимките ще 
събудят и Вашите спомени за гостите, срещите, 
събитията и най-вече за неотразимата атмосфера 
на Фестивала през годините. През 2014 г. се на-
вършват 45 години от създаването на фестивала.
Групи посетители по възраст: учащи, възрастни, 
почитатели на музикалното изкуство и музикал-
ните фестивали 
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: над 130 материала – снимки, 
програми, афиши, представящи върхови момен-
ти в историята на фестивала, организирани  в 23 
табла
Общ брой на постери и информационни текстове, 
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размери: Изложбата се състои от 23 художествено 
- документални пана с информационни текстове, 
формат 70/100, пенокартон
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ в м. кв. - 80 кв.м.;  Парава-
ни/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) – линейни метри: най-удобен 
начин на окачване с щипки и корда на паравани 
или пред стена. Необходими ок. 50 л.м.;  Освет-
ление - насочващо; Аудио-видео апаратура - CD 
и DVD player  и екран – изложбата се съпътства 
от кратка мултимедия за историята на фестивала.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: кола или товарен бус
Контакти: тел. 02/ 8687389, e mail: vladigerov_
muzei_sofia@mail.bg

Име на изложбата: „С ускорен ритъм”
Автори на изложбата: Светлана Авдала, Надя Со-
тирова, 
Художествено оформление: Стоян Бунджулов, 
Ивелина Велинова
Тема на изложбата: Изложбата „С ускорен ритъм” 
реализирана в партньорство с  ОЕБ „Шалом, 
представя еврейското музикално присъствие в 
България. Изброяването само на някои имена 
на музикантите с еврейски произход като Панчо 
Владигеров, Алексис Вайнсенберг, Петър Ступел, 
Жул Леви, Дина Шнайдерман, акад. Николай Ка-
уфман, Милчо Левиев, Морис Аладжем, Весeлин 
Пантелеев Ешкенази, очертава изключително 

пъстра картина от жанрове, индивидуални стило-
ве и специфични музикантски дейности. Много 
от тях имат световна известност, други -  пионе-
рите, родоначалниците на школи, дейности и 
направления като Алберт Пинкас, Аврам Литман, 
Мильо Басан, Херцел Леви, а също и проф. Бен-
цион Елиезер, Бенедикт Молохов, проф.Самуил 
Видас се нуждаят от изследвания и популяризи-
ране. 
В тоновото изкуство евреите намират не само 
емоционален одушник. То им дава  усещането 
за свобода, което често в сложния им път, дейст-
вителността е ограничавала. В много от случаите 
музиката им е тръгвала от семействата и еврей-
ската улица, заживявала е в общността, оживя-
вала е в гетата и лагерите, продължавала е своя 
път в кибуците или се е вливала в самодейността, 
за да стигне до професионалните оркестри и го-
лемите концертни зали. Не е случаен фактът, че 
до 40-те години на 20-ти век  в България, евреи 
инициират създаването на първите джазови 
формации. Много от големите имена в нашата 
музика като  Милчо Левиев, Морис Аладжем, 
Александър Владигеров работят в този жанр. От 
друга страна независимо от индивидуалните сти-
лови особености, еврейските музиканти носят бе-
лезите на своя етнос по отношение на оптимис-
тичния дух, усещането за автошарж и умението 
да се импровизира и разговаря чрез музиката, да 
се сътворява тя в колектив, което я прави отво-
рена към други култури и влияния. Творци като 

Зико Грациани, Борис Левиев, Жул Леви, Бенци-
он Елиезер,  Бенедикт Молхов, Морис Аладжем, 
Александър Владигеров, свързват своето изку-
ство  със сценичното театрално действие, с диа-
лога и играта не само в музиката, но и  в театъра.  
Музикантите с еврейски произход в България 
свързват по различни начини своята съдба и из-
куство с българската музикална култура. Тяхното 
творчество е най-естествената изява на особено 
актуалния днес междукултурен диалог, чрез уни-
версалния език на музиката, който е съдействал и 
съдейства за обмена и  взаимодействието  между 
двете култури. То е и още едно доказателство за 
обичта на България към еврейството и фактът на 
Спасяването на българските евреите от лагерите 
на смъртта – европейски и световен пример за 
етническа толерантност.
Групи посетители по възраст: Изложбата е адре-
сирана към представители на еврейската общ-
ност по места, учащи, възрастни, музиканти. Тя е 
с интерактивен характер и провокира посетите-
лите към продължаване на темата с нови свиде-
телства и артефакти. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Във фотодокументалните пана са 
включени над 120 снимки, документи и свиде-
телства за големите имена с еврейски произход 
в българската музикална култура
Общ брой на постери и информационни текстове, 
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размери: Изложбата включва 27 табла, пенокар-
тон, формат 50/70 см
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ в м. кв. 80-100 кв.м.;  Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) – линейни метри: най-удоб-
ния начин на окачване е пред стена на подхо-
дяща релса с щипки и корда или на паравани. 
Нужни са 60 линейни метра площ;  Осветление - 
насочващо; Озвучаване; Аудио-видео апаратура 
- CD и DVD  player и екран
По темата са изготвени 4 документални филма:
- За историята на еврейското певческо дружество 
и неговия диригент Моис Цадиков
- Кауфман & Кауфман
- Бенедикт Молхов и театъра
- Притъмнее ли, значи е на разсъмване
Всеки от филмите е по 27 мин. Поредицата е ко-
опродукция на къща музей „Панчо Владигеров” 
и БНТ. 
За обслужване на изложбата има: Афиш
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: кола, товарен бус
Контакти: тел. 02 8687389, e mail: vladigerov_
muzei_sofia@mail.bg
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Име на изложбата: Вечно жива старина. В чест 
на 150-годишнината от издаването на „Бъл-
гарски народни песни” на Братя Миладинови
Автори на изложбата: проф. дфн Анатол Анчев, 
Анита Комитска
Тема: Идеята на авторите е чрез тази изложба да 
покажат връзката между духовната и материална-
та култура, да разкрият част от богатството и мно-
гообразието на българската традиционна култура 
на базата на публикувания материал в сборника 
на Братя Миладинови. Текстове от песни от сбор-

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
ника и описания на сватба са илюстрирани с жен-
ски празнични носии, аксесоари към тях, пред-
мети от бита и снимков материал. Така, както е в 
сборника, са представени етнографски експонати 
от различни региони от българската етническа те-
ритория – предимно от Македония, но също така 
от Панагюрище и Софийско. Изложбата съдържа 
петте автентични издания на сборника на Мила-
диновци „Български народни песни” (1861, 1891, 
1942, 1961, 1981), литература, свързана с живота и 
делото на Братя Миладинови, експонати от фондо-
вете на Националния етнографски музей, снимки. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Изложбата, състояща се от около 100 екс-
поната, е във вид на: 2 пана, всяко с размер 0.70 м 
на 1.00 м; 12 витрини, в които са изложени експо-
нати. На стената са поставени: килим, таван, рам-
ка, престилка, коцел, покривка от шевици и др. На 
пода в залите са изложени: манекени, облечени в 
женски празнични носии, колона и др.  Всички тек-
стове са на български, английски и японски език. 
За реализацията на изложбата са необходими: мул-
тимедия за представяне на визуален и музикален 
фон към изложбата (при възможност). 
За обслужване на изложбата има: Плакат, брошура 
(на български, английски и японски език), покана 
за откриването.
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
микробус

Контакт: jana_die@yahoo.com

Име на изложбата: СПОДЕЛЕНА ТРАКИЯ
Автори на изложбата: Валентина Ганева-Райчева, 
Наталия Рашкова
Тема:  Изложбата е част от работата по изследова-
телския проект „Изселници и мигранти от двете 
страни на българо-турската граница: наследство, 
идентичност, интеркултурни взаимодействия”, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания” 
(www.2sidesborder.org). Тя съдържа фотографски 
свидетелства от проучванията на екипа в гр. Одрин, 
Република Турция, в периода май 2009 г. – юли 
2010 г., както и от посещения на потомци на бежа-
нци по родните места в Кешанско и Узункюприйско 
през юли 2010 г. Авторите предлагат виждане, кое-
то акцентира на интеркултурните контакти и взаи-
модействия, на конструирането на общи символни 
пространства и споделяне на наследства.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 20 пана, всяко с размер 1 м на 1,12 м. 
Визуалните разкази, пресъздадени от около 100 
снимки, са съпътствани от споделени размисли на 
потомци на тракийци от Източна Тракия и турци с 
корени от България. Всички текстове са на българ-
ски и английски език.
За реализацията на изложбата са необходими: зала 
с възможност за окачване, 40 линейни метра; му-
лтимедия за представяне на акценти от теренната 
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работа.
За обслужване на изложбата има: Афиш, флаери 
(на български и английски език) – безплатни
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
лек автомобил или малък микробус

Име на изложбата: Споменът диша. Проф. То-
дор Ив. Живков – човекът, ученият, учителят
Автори на изложбата: доц. д-р Валентина Гане-
ва-Райчева, ИЕФЕМ – БАН, проф. дфн Анатол Ан-
чев, ИЕФЕМ – БАН

Тема на изложбата: Изложбата е фокусирана върху 
основни моменти от живота и дейността на проф. 
Живков. Тя не е само документална, нито само ет-
нографска, още по-малко – механичен сбор от две-
те. Включените архиви, документи, снимки, лични 
вещи, предмети от бита, научни трудове, теренни 
тетрадки и др. диалогизират с експонираните ет-
нографски материали от Чипровския край от ко-
лекциите на Етнографския музей към ИЕФЕМ при 
БАН и Историческия музей – Чипровци.
Тази изложба е нашият спомен за професор доктор 
на филологическите науки Тодор Иванов Живков. 
Спомен за човека и изследователя, който не се бо-
еше да разрушава порядъка в науката, да полеми-
зира с утвърдени теоретични модели, за учителя, 
който обичаше да въвлича своите събеседници, 
колеги и ученици, в научни дебати. Тя е нашият 
диалог с него в днешния ден, когато той трябваше 
да навърши 75 години.
Групи посетители по възраст: Изложбата е насоче-
на към по-специализирана публика – ученици в 
хуманитарни гимназии, студенти и учени в облас-
тта на фолклористиката, етнологията, етнография-
та, културната и социална антропология, социоло-
гията, филологическите науки, но също и за по-ши-
рока публика, която се интересува от проблемите 
на културата и фолклора.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 
5 бр. витрини или паравани, върху които и пред 
които са разположени снимки, документи и лични 

вещи, свързани с личния, социалния, политиче-
ския и академичния живот на проф. дфн Тодор Ив. 
Живков.
Възстановка на работния кабинет на проф. Тодор 
Ив. Живков – бюро, пишеща машина, изпитен 
конспект по етнология, билетчета за изпит по етно-
логия и др.
Фотоалбум и тетрадка за спомени (за посетителите)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 6 табла (пенокартон) 50 х 70 см; 2 табла 
(пенокартон) 70 х 100 см
За реализацията на изложбата са необходими:  При-
близителна площ – 40–60 кв. м.; Витрини – 5 бр. 
витрини или паравани (ширина ок. 3 м и височина 
ок. 2 м); Аудио-видео апаратура – 2 бр. монитори 
(филм и слайдшоу)
За обслужване на изложбата има: Книжка (А5) – на 
български и на английски език с допълнителна ин-
формация за живота и дейността на проф. Тодор 
Ив. Живков; Превод на информационните табла и 
надписите на английски език – ламинирани листо-
ве (А4); Плакат
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
автомобил
Контакти: проф. дфн Анатол Анчев, ИЕФЕМ – БАН
e-mail: anatol22011@abv.bg
доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ – БАН
e-mail: valrai@abv.bg
гл. ас. д-р Светла Казаларска, ИЕФЕМ – БАН
e-mail: svetla_kazalarska@yahoo.com
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Име на изложбата:  Картини от българските 
земи. XIX век 
Автор на изложбата: Научен архив – БАН
Тема на изложбата: Изложбата е от копия на ак-
варели от фонда на Феликс Каниц съхраняван в 
Научния архив на БАН, и е представена с автен-
тичните заглавия на картините и с имената на 
художниците, които действително са ги рисували.
Благодарение на информацията от каталог на 

Научен архив - БАН
изложба организирана във Виена през 1885 г. и 
открит в библиотека Райърсън, САЩ, знаем вече 
със сигурност че Л. Петровиц и А. Ригер, вдъхно-
вени от скиците на пътешественика и голям при-
ятел на България Феликс Каниц са нарисували 
тези прекрасни пейзажи от България.
Групи посетители по възраст: без ограничения 
във възрастта на посетителите
Общ брой предмети: 40 бр. рамкирани копия на 
акварели, скици, информационен текст и порт-
рет на Феликс Филип Катиц (по опис)
За реализация на изложбата са необходими: 40 
места за окачване разпределени в минимум 80 
линейни метра
За обслужване на изложбата има: подготвен ал-
бум за продажба (ограничени количества) 
Изложбата е изработена върху висококачестве-
на хартия, 6-цветен печат, рамкирано паспарту, 
защитно антирефлексно фолио и корда за окач-
ване. Доставя се в кашона с различни размери и 
приблизителното тегло с опаковката е  50 кг
Контакти: Научен архив – БАН, София, 1040, ул. 
“15 ноември” №1, тел. (02) 979 5332, лица за кон-
такт: доц. д-р Ружа Симеонова (директор),  (02) 
979 5350 - Валентин Георгиев

Име на изложбата: Михаил Арнаудов – жи-
вот, посветен на България и науката
Автор на изложбата: Научен архив – БАН
Тема на изложбата: Изложбата ознаменува 135-
та годишнина от рождението на Михаил Арна-
удов и е създадена по документи от личния му 
архив, дарен от самия него на Научния архив 
на БАН през 1977 г. Принос за нейния съдържа-
телен характер имат и неговите наследници в 
лицето на Искра Арнаудова, родственик и автор 
на най-пълната литературна анкета за твореца и 
човека М. Арнаудов.
Представените архивни документи, част от които 
се показват за първи път, илюстрират най-важни-
те моменти от живота му: неговата преподавател-
ска дейност в Софийския университет, научно из-
следователската му и академична работа, както и 
богатото му книжовно и духовно наследство. 
Целеви групи посетители: учащи от горните кла-
сове, студенти, възрастни. Език на изложбата - 
български
Общ брой постери: 21 бр. 70х100 см и 2 бр. - 50х70 
см
За реализация на изложбата са необходими: 23 
места за окачване разпределени в минимум 70 
линейни метра
За обслужване на изложбата може да се подготви 
информационна брошура за продажба
Изложбата е изработена върху винилови платна, 
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отстрани с подгъв а отгоре носеща летва и корда 
за окачване. Приблизителното тегло с опаковка-
та е  20 кг и размери 40х40х80 см
Контакти: Научен архив - БАН, София, 1040, ул. 
“15 ноември” №1, тел. (02) 979 5332, лица за кон-
такт: доц. д-р Ружа Симеонова (директор),  (02) 
979 5350 - Валентин Георгиев

Име на изложбата: Мила Родино
Автор на изложбата: Научен архив – БАН
Тема на изложбата: Изложбата e посветена на 
150 годишнината от рождението на Цветан Ра-
дославов. При откриването й председателят на 
БАН - акад. Воденичаров прочете слово в което 
представи чествания Цв. Радославов като патри-
от, достоен българин но и като един всестранно 
развит човек, истински енциклопедист. Авторът 
на химна на България получава превъзходно об-
разование, защитава докторската си работа във 
Виена, но се връща в родината си и дълги години 
е от най-обичаните учители с софийските Първа, 
Втора и Трета мъжка гимназия.
Експозицията “Мила Родино” е реализирана със 
съдействието на Историческия музей в Свищов 
- родното място на Радославов, Художествената 
галерия “Николай Павлович” и СОУ „Цветан Ра-
дославов“ - Свищов.
Групи посетители: учащи от всички класове, сту-
денти, възрастни. Език на изложбата - български

Общ брой постери: 21 бр. 70х100 см и 2 бр. - 50х70 
см
За реализация на изложбата са необходими: 23 
места за окачване разпределени в минимум 70 
линейни метра
За обслужване на изложбата има: подготвена ин-
формационна брошура със CD диск за продажба. 
Изложбата е изработена върху винилови платна, 
отстрани и отдолу с подгъв а отгоре носеща летва 
и корда за окачване. Приблизителното тегло с 
опаковката е  20 кг и размери 40х40х80 см
Контакти: Научен архив - БАН, София, 1040, ул. 
“15 ноември” №1, тел. (02) 979 5332, лица за кон-
такт: доц. д-р Ружа Симеонова (директор),  (02) 
979 5350 - Валентин Георгиев
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Име на изложбата: „Човекът в миналото” към 
Национален антропологичен музей
Автори на изложбата: чл.-кор. д-р Йордан Йорда-
нов, д-р Бр. Димитрова, Н. Петкова
Тема: Представени са физическите типове на 
хората, сведения за заболяванията и травмите, 
оставили следи върху костите им, и лечебните и 
ритуалните въздействия върху тях.
Визуализирани са отделни образи от различни 
епохи чрез пластична антропологична рекон-
струкция на главата по черепа.
Групи посетители по възраст: за учащи и възраст-
ни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 84 броя (63 броя костни експона-
ти, 21 антропологични пластични реконструкции)
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 50
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 100-150 м2; Ви-
трини – брой, размери – 10 високи (или поста-
менти) и 10 ниски; Осветление
За обслужване на изложбата има: Дипляни, Ката-
лог – за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: товарен микробус
Контакти:  museum.nam.ban@gmail.com; 
yordanov@bas.bg

Национален антропологичен музей - София
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Име на изложбата: „Войната, в която не мо-
жехме да не участваме“
Автори: доц. д-р Соня Пенкова, Лилия Криворо-
ва, Деяна Костова, Славея Сурчева
Тема на изложбата: Изложбата „Войната, в която 
не можехме да не участваме“ е посветена на Вто-
рата световна война и представлява въздействащ 
прочит на събитията на световната сцена и тяхно-
то отражение върху българската политика. Чрез 
иновативен дизайн и тематично сепариране на 
пространството експозицията пресъздава съби-
тията, личностите и решенията, довели до включ-
ването на България във войната на страната на 
Тристранния пакт и последвалата й преориен-
тация и присъединяване към Антихитлеристката 
коалиция.
Още със заглавието си изложбата провокира 
размисли и не оставя посетителите да бъдат безу-
частни наблюдатели, предизвиква ги да осмислят 
изборите, които българската държава прави, и 
тяхната цена, да си обяснят причините за участи-
ето на България във войната и въобще имала ли 
е алтернатива и как е защитила националния си 
интерес в сложната геополитическа обстановка. 
С архивен материал, фотографии, насищане с ар-
хивни филмови кадри и звуци от войната излож-
бата атакува всички сетива на посетителите и ги 
провокира да съпреживеят драматизма на вре-
мето. Решена в цветовете на контраста – черно 

и бяло, тя предизвиква размисъл върху нюансите 
в българската позиция на фона на възможните и 
невъзможни избори пред държавата. Съпътства-
щият фоторазказ за развитието на събитията на 
международната политическа и военна сцена 
допълнително засилва усещането, че България 
се намира в капана на безалтернативността. 
Разказите за постигнатия, макар и за кратко, иде-
ал за национално обединение, за героизма на 
българските летци, жертващи себе си в името на 
другите, и за спасяването на българските евреи 
противопоставят предизвикателството да съхра-
ниш себе си и да останеш верен на човешките 
добродетели на безсмислената жестокост, безна-
дежност и смърт, задушаващи света в годините 
на войната.
Изложбата предполага сепарирането на отделно 
пространство, в което на аудио гидове могат да 
се чуят историите на съвременници на войната 
– генерал-лейтенант Васил Бойдев, Евдокия Фи-
лова, съпруга на министър-председателя Богдан 
Филов, майор Иван Латковски, фелдфебел Борис 
Райнов, Самуел Ардити, който разказва спомени-
те си като шестгодишно еврейско дете в България 
в годините на войната, художника Никола Танев, 
генерал-лейтенант Никола Михов и полковник 
Никола Костадинов.
Пет интерактивни приложения за киоск допълват 
представите на публиката за световния конфликт: 

времева линия, включваща информация за съ-
битията във войната на българската и световна-
та сцена, подробно представяне на българското 
участие в конфликта, симулатор на начина на 
кодиране на най-известната шифровъчна маши-
на Енигма и две приложения за най-малките по-

Национален военноисторически музей - София
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сетители, които по увлекателен и забавен начин 
научават повече за световните лидери и най-ва-
жните събития от времето на войната.
Групи посетители: Изложбата е предназначена 
за широк кръг посетители, за българска и англое-
зична публика; Целева група – учащи се (учени-
ци и студенти).
Общ брой на предмети: 67 експоната, от които 52 
могат да разположени в 7 витрини с размер 140 
х 60 см., височина на цокъла 75 см., височина на 
стъклен капак 40 см., а останалите 15 могат да са 
извън витрини.
Общ брой на постери: Изложбата се реализира 
чрез огромни фототабла и фотоси, с разположе-
ни върху тях текстове, таблици, карти и др. Броят 
варира, в зависимост от пространствените въз-
можности. 
Приблизителна площ: Изложбата е реализирана 
на площ от 500 кв. м., но може да бъде пригодена 
и за по-малка площ, съобразно наличните даде-
ности, желанието и техническите възможности на 
отделните музеи, без това да нарушава идейния 
замисъл и концепцията. 
За обслужване на изложбата има: Плакат; аудио 
гидове на английски език; 5 приложения за тъч-
скрийн; военен календар с българското участие 
във войната по дати; звукови файлове с автентич-
ни звуци от войната и речи на Чърчил, Сталин, 
Хитлер и цар Борис III; архивни филмови кадри 
от войната.
Транспорт: За пренасяне на изложбата е необхо-

дим микробус
Контакт: 02 946 1805, nvim.pr@gmail.com

Име на изложба: „13 март 1913. Одрин – про-
коба или илюзия”
Автори: д-р Соня Пенкова и Мариета Станева
Реализация: д-р Стоян Николов, асистент Нико-
лай Иванов и Йорданка Тотева
Тема на изложбата: Изложбата е реализирана с 
нетрадиционен подход, който дава възможност 
за по-голяма комуникация с публиката. 
Темата не е избрана случайно. Превземането на 
Одринската крепост е не само част от стратеги-
ческия замисъл на Висшето военно командване 
на българската войска и операция, която зара-
ди своя принос във военното 
изкуство и днес се изучава във 
всички военни академии. Одрин 
е „ябълка на раздора” между  са-
мите висши военни, между тях, 
царя и политиците, при прего-
ворите по време на примирието 
(20 ноември 1912 г. – 21 януари 
1913 г.) и при подписването на 
Лондонския мирен договор (17 
май 1913 г.). Заглавието на из-
ложбата съдържа скрит въпрос, 
който предполага размисъл, и 
затова експозиционният разказ 
е насочен към това, което се 
случва при Одрин и това, което 

не можа да се случи.
Първата част дава визуална представа за кре-
постта като фортификационно съоръжение и 
застъпва темите за Одрин като стратегически 
обект в плановете на Главното командване, за 
модернизацията и превъоръжаването на Българ-
ската армия в навечерието на Балканските вой-
ни, първия период на обсадата (до примирието 
ноември 1912 г.) и превземането на крепостта 
с неговите последици. Представено е въоръже-
нието и снаряжението на българските, турските 
и сръбски сили. Сред изложените експонати са 
лични вещи на командването на Одринския 
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театър: генерал-лейтенант Никола Иванов, ко-
мандващ 2-ра армия, и неговия началник-щаб 
полк.Никола Жеков, генерал-лейтенант Георги 
Вазов, командващ войските на Източния сектор, 
генерал-майор Вълко Велчев, началник на 11-а 
дивизия. Акцент в изложбата са бойните зна-
мена на полковете, участвали при щурма (10-и 
пехотен родопски, 12-и балкански, 23-и пехотен 
шипченски, 29-и пехотен ямболски, 32-и пехотен 
загорски, 54-и 51-и пехотни полкове) и пленени 
бойни знамена при Одрин на фона на архите-
ктурния символ на града Султан Селим джамия.
Във втората част зрителят е активен участник. Той 
може да чете избрана литература по темата, да 
направи справка в малка картотека или да раз-
глежда пощенски картички от времето. Може 
да посети едновремешно кафене и да прочете 
вестниците, с които софиянци са следели събити-
ята в Одрин през 1912-1913 г. В пространството е 
ситуиран и детски кът с карта на крепостта, върху 
която децата могат да подредят разположението 
на различните военни части. В залата се прожек-
тират и архивни кадри от Балканската война, пре-
доставени от Българска национална филмотека. 
Оригиналната идея да се разкажат лични исто-
рии на истински участници в събитията при Од-
рин (1912 – 1913 г.) на фона на голямото военно 
събитие е осъществена с подкрепата на Съюза на 
артистите в България.

Монолозите изпълняват: Валери Йорданов, Да-
ниел Ангелов, Дарин Ангелов, Евгени Будинов, 
Захари Бахаров, Никола Мутафов, Стоян Младе-
нов и Филип Аврамов.
Изложба е предназначена за ученици и студенти и 
възрастни посетители.
Изложба в настоящия й вид е разгърната на площ 
от  около 250 м2 . Включва: 107 бр. експонати,16 
табла с текстове (на български и английски)   с 
размери: 60 см х 50 см, 4 бр. карти с размери: 120 
см х 120 см и 1 бр. карти с размери: 140 см х 140 
см; 23 бр.фотоси с размери: 60 см х 50 см; 4 бр. 
транспаранти от винил с размери: 300 см х 220 
см.
Изложбата може да бъде пригодена и за по-мал-
ка площ, съобразно наличните дадености, жела-
нието и техническите възможности на отделните 
музеи, без това да нарушава идейния замисъл и 
концепцията.
За обслужване на изложба има: афиш
За пренасяне на изложба е необходима лекотова-
рна кола.
Контакт: тел. 946 18 05 и 846 81 19; 
e-mail: m.museum@bol.bg
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Име на изложбата: „Борис Христов. Рим...”
Автор на изложбата:  Светослав Чулин, Елена 
Драгостинова 
Тема на изложбата: Рим на Борис Христов. Фото-
графиите, подобно на пощенски картички раз-
казват за Вечния град, от който Борис Христов е 
изпращал своите послания към близки и прия-
тели в родината, след като се е установил в Рим. 
Изложбата с фантастични ракурси е поглед към 
един град, към който ще погледнем с други очи, 
дори само като знаем, че в него е вграден артис-
тичния дух на великия българин. Фотокамерата 
прониква и в пространствата на вилата на Борис 
Христов в аристократичен Рим, на ул. „Мадона ди 
Кампильо”, където по волята на щедрия дарител 
бе основана Българската академия за изкуство и 
култура. През 2017 г. отбелязваме 30-годишнина-
та от първия майсторски клас в този дом с всеот-

дайния Маестро. 
Групи посетители по възраст: Без ограничение
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 32 табла с фотографии
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 12 табла с фотографии и информацион-
ни текстове. Размери - 60Х90 
За реализация на изложбата са необходими: Систе-
ма за окачване на табла. Таблата са с окачалки 
на гърба
За обслужване на изложбата има: екскорзувод 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил, поща „от врата до врата” 
или пренос чрез пътуващо лице с обществен 
транспорт   
Контакти: Елена Драгостинова, Директор на Му-
зея „Борис Христов”, тел 0887 062 -660; София, ул. 
„Цар Самуил” № 43

Име на изложбата:  „Отдаденост”
Автор на изложбата: Елена Драгостинова 
Тема на изложбата: Пенка Касабова (1901- 2000) 
- голямата любов на Борис Христов, „педатог на 
педагозите”, първата българка с висше образо-
вание в областта на предучилищното възпитание 
(Чикаго, САЩ), създателка на детски градини в 
България, човекът, който владее изкуството да 
открива и развива дарбата и да създава лично-
сти. Жената, която е убедена, че „ръката, която 
люлее люлката управлява света”, педагожката, 
която проследователно изгражда връзката дете - 
родител - училище - държава - общество.   
Групи посетители по възраст: Без ограничение
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 12 табла с фотографии
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 12 табла с фотографии и информацион-

Национален музей „Борис Христов” - София 
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ни текстове - колаж от автобиографични книги на 
Пенка Касабова. Размери - 60Х90 
За реализация на изложбата са необходими: Систе-
ма за окачване на табла, които имат окачалки на 
гърба
За обслужване на изложбата има: екскорзувод 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил, поща „от врата до врата” 
или пренос чрез пътуващо лице с обществен 
транспорт   
Контакти: Елена Драгостинова, Директор на Му-
зея „Борис Христов”, тел 0887 062 -660; София, ул. 
„Цар Самуил” № 43
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Име на изложбата: „Камъкът в българската 
поезия”
Автор на изложбата: Живка Янакиева
Тема на изложбата: Изложбата е разработена в 
два варианта: 
І вариант: В четири витрини се експонират висо-
ко естетични природни образци на скъпоценни 
камъни, чиито красота, цвят или твърдост са из-
ползвани за изграждане на различни поетични 
образи. Редом с тях могат да се прочетат откъси 
от стихове за съответния камък. Неразделна част 
от изложбата са 5 постера с подбор от стихове на 
български поети, които чрез минералите в пряко 
или преносно значение постигат своите поетични 
внушения. Подтемите на постерите са “Български 
дух, реч и природа” и “Символика, образи, лири-
ка…”.
ІІ вариант: Постерна изложба с пет броя постери 
с подбор от стихове на български поети, които 
чрез минералите в пряко или преносно значение 
постигат своите поетични внушения. Подтемите 
на постерите са “Български дух, реч и природа” и 
“Символика, образи, лирика…”.
Показани са в хармонично единство поезия и 
минерали, което е провокирано от ширещата се 
представа, че минералите са „нежива” природа и 
рядко се вижда тяхната роля като вдъхновител и 
източник за духовно преживяване. 
В различни времена авторите на художествени 

произведения често използват свойствата на ми-
нералите като символ на съвършенството и кра-
сотата. 
Качествата и свойствата на скъпоценните камъ-
ни са използвани за създаването на символика, 
утвърдила във всички културни езици постоянни 
представи за красотата на природните явления,  
облаците, цветовете на изгрева и залеза, зелените 
полета, морската шир, и разбира се на човешките 
качества и отношения. 
Наименованията на скъпоценните камъни об-
разуват придобили езикова гражданственост 
устойчиви определения, характеризиращи същ-
ността на предметите. Някои от тях са навлезли в 
поетическата стилистика и авторския почерк на 
класиците ни, а така и на съвременните български 

поети: „рубинени уста” (Христо Смирненски), „кех-
либарното лято” и „елмазена влага” на Елисавета 
Багряна, „изумрудена верига” (Николай Райнов), 
„бисерни слова” (Йордан Кушев), „мир гранитен” 
(Иван Вазов), „диамантни къдреци” (Мара Белче-
ва), „алмазна роса” и „алмазна утрин” на Николай 
Лилиев, „ясписни вълни” (Теодор Траянов)... 
Групи посетители по възраст: деца, ученици, въз-
растни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 
І вариант: 45-50 бр. минерали и скъпоценни ка-
мъни
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 5 бр. постери с размери100 х 70 сm
За реализация на изложбата са необходими (площ, 
витрини, осветление, озвучение)
І вариант: Витрини – хоризонтални, с приблизи-
телни размери 100х100х30 cm
Осветление
Площ: вертикална - 10 m2, хоризонтална – 20 m2
За обслужване на изложбата има: Плакат, презен-
тация
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт:
І вариант: лек автомобил
ІІ вариант: куриер
Контакти: Лариса Нешева, тел: 0878418815; 
larisanesheva@abv.bg

Национален музей „Земята и хората“ - София
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Име на изложбата: „Поезията на камъка”
Автор на изложбата: Живка Янакиева и Светла 
Енчева
Тема на изложбата: Изложбата е разработена в 
два варианта: 
І вариант:  В четири витрини се експонират висо-
ко естетични природни образци на скъпоценни 
камъни, чиито красота, цвят или твърдост са из-
ползвани за изграждане на различни поетични 
образи. Редом с тях могат да се прочетат откъси 
от стихове за съответния камък. Неразделна част 
от изложбата са 6 постера с подбор от стихове на 
български и чуждестранни поети , които чрез ми-
нералите в пряко или преносно значение постигат 
своите поетични внушения. Подтемите на посте-
рите са: “Пръстени-талисмани”; “Диамант, рубин, 
сапфир, смарагд”; “Кварц, аметист, ахат, кристал”;  
“Български дух, реч и природа” и “Символика, об-
рази, лирика…”.
ІІ вариант: Постерна изложба със шест броя посте-
ри с подбор от стихове на поети, които чрез мине-
ралите в пряко или преносно значение постигат 
своите поетични внушения. Подтемите на посте-
рите са: “Пръстени-талисмани”; “Диамант, рубин, 
сапфир, смарагд”; “Кварц, аметист, ахат, кристал”;  
“Български дух, реч и природа” и “Символика, об-
рази, лирика…”.
Показани са в хармонично единство поезия и 
минерали, което е провокирано от ширещата се 

представа, че минералите са „нежива” природа и 
рядко се вижда тяхната роля като вдъхновител и 
източник за духовно преживяване. 
В различни времена авторите на художествени 
произведения често използват свойствата на 
минералите като символ на съвършенството и 
красотата. Качествата и свойствата на скъпоцен-
ните камъни са използвани за създаването на 
символика, утвърдила във всички културни езици 
постоянни представи за красотата на природните 
явления – облаците, цветовете на изгрева и зале-
за, зелените полета, морската шир, и разбира се 
– на човешките качества и отношения - „Слънцето 
рубин е засиял” (Омар Хаям), „здрачът аметистов” 
(Джеймс Джойс) „янтарен, тежък ден” (Ана Ахма-
това), „кехлибарното лято” (Елисавета Багряна). 
Тази традиция преминава непокътната и в съвре-
менното литературно творчество, където иноска-
зателното присъствие на камъните днес изживява 
нов ренесанс. 
Подбраните творби отразяват дълъг период от 
човешката история – авторите са представители 
на различни култури и поетични направления. 
Започвайки от Фирдоуси, Омар Хаям и Руставе-
ли, през Микеланджело, Шекспир, Байрон, Гьоте, 
Хайне, Пушкин, Неруда и много други и се стигне 
до поезията на Петя Дубарова. Любителите на по-
езията могат да прочетат непубликувани досега и 
специално направени за изложбата преводи от 
поета Иван Есенски. Голямо внимание е отделено 
на българската поезия със стихове от Вазов, Яво-

ров, Дебелянов, Смирненски, Лилиев, Багряна, 
Джагаров и много други. Направен е специален 
подбор от портрети и шаржове на поетите от из-
вестни художници. 
Групи посетители по възраст: деца, ученици, въз-
растни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 
І вариант: 45-50 бр. минерали и скъпоценни ка-
мъни
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 6 бр. постери с размери 100 х 70 сm
За реализация на изложбата са необходими (площ, 
витрини, осветление, озвучение)
І вариант: Витрини – хоризонтални с приблизи-
телни размери 100х100х30 cm
Осветление
Площ: вертикална - 10 m2, хоризонтална – 20 m2
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За обслужване на изложбата има: Плакат, презен-
тация
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт:
І вариант: лек автомобил
ІІ вариант: куриер
Контакти: Лариса Нешева, тел: 0878418815; 
larisanesheva@abv.bg

Име на изложбата: „Минералите – неувяхва-
щите цветя на природата”
Автор на изложбата: Лариса Нешева
Тема на изложбата: Представя минералното 
разнообразие, изграждащо земната кора в 4 те-
матични колекции: скъпоценни и декоративни 
камъни от цял свят (природни образци, изде-
лия и фасетирани камъни), гигантски кристали 
и природни картини от Бразилия и минерали от 
България.
1. Тема “Скъпоценни и декоративни камъни”
Включва природни и фасетирани минерални об-
разци от редица представители на традиционни 
и някои екзотични скъпоценни и декоративни 
камъни, а именно: разновидности на берил – 
изумруд, морганит, гошенит, аквамарин, на тур-
малин – рубелит, верделит, индиголит, на гранат 
– алмандин и пироп, на кварц – цитрин, аметист, 
планински кристал, морион, топаз, тигрово око, 
ахат, нефрит, жадеит, малахит, родонит, амазо-
нит, дюмортиерит и др.
2. Тема “Титантски кристали от Бразилия”
Включва 15 бр. гигантски кристали от разновид-

ности на кварц - цитрин, планински кристал, 
кварц с включения от турмалин, морион, опушен 
кварц, аметистови геоди и др. 
3. Тема “Минерали от България”
Представени са образци, характеризиращи част 
от минералното разнообразие на България – 
кристални друзи от кварц, сфалерит, галенит, 
халкопирит, калцит, родохрозит от Родопите, 
калцит от нах. Росен, гипс  - монокристали, срас-
тъци и розетковидни агрегати от Раднево, турма-
лин от Владая, хематит, барит и мраморен оникс 
от Кремиковци, актинолит и гранат от Крумов-
град, опализирано дърво от Хасковски минерал-
ни бани и др.
4. Тема “Природата рисува”
Включва 8 броя природни картини – естествени 
скални плочи с дендрити от манганови оксиди и 
хидрооксиди от Бразилия.
Групи посетители по възраст: деца, ученици, въз-
растни
Общ брой на предмети, приблизителни размери 

по групи предмети: 150 бр. минерални образци с 
размери от 1 см до 80 см
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 5 бр. информационни материали - А4, 
които могат да се кашират върху картон с раз-
мери  70 см х 50 см; 10 бр. ламинирани фотоси с 
размери 30см х 40см
За реализация на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – не по-малко от 50 кв. м; 
Витрини – 10 - 12 бр. с размери 120 х 50 х 40см; 
Постаменти 8 -10 бр. с различни размери; Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) – 8 линейни метра; Осветле-
ние
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод, плакат, презентация, дипляна, транспа-
рант
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: автомобил с товароносимост 1,8 т (по въз-
можност с подвижна платформа)
Контакти: Лариса Нешева, тел: 0878418815; 
larisanesheva@abv.bg

Име на изложбата: „Съкровищата на Земята – 
кристали и скъпоценни камъни”
Автор на изложбата: Живка Янакиева, Лариса 
Нешева, Петко Петров
Тема на изложбата: Представя минералното 
разнообразие на Земята в следните тематични 
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колекции: скъпоценни и декоративни камъни от 
цял свят (природни образци, изделия и фасети-
рани камъни), гигантски кристали и минерални 
агрегати – природно изкуство.
1. Тема “Скъпоценни и декоративни камъни”
Включва природни и фасетирани минерални об-
разци от редица представители на традиционни 
и някои екзотични скъпоценни и декоративни 
камъни, а именно: разновидности на берил – 
изумруд, морганит, гошенит, аквамарин, на тур-
малин – рубелит, верделит, индиголит, на гранат 
– алмандин и пироп, на кварц – цитрин, аметист, 
планински кристал, морион, топаз, тигрово око, 
ахат, нефрит, жадеит, малахит и др.
2. Тема “Гигантски кристали от Бразилия”
Включва 6 бр. гигантски кристали от разновид-
ности на кварц - цитрин, планински кристал, 
кварц с включения от турмалин, морион, опушен 
кварц, аметистови геоди.
3. Тема „Природно изкуство”
Представя минерални агрегати с причудливи 
форми или рисунък, които се възприемат като 
природно изкуство.
Групи посетители по възраст: деца, ученици, въз-
растни
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 80 бр. минерални образци с раз-
мери от 1 см до 80 см
Общ брой на постери и информационни текстове, 

размери: 5 бр. постери с информация на българ-
ски, руски и английски език - с размери  120 см 
х 80 см
За реализация на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ – не по-малко от 50 кв. м; 
Витрини – 5 бр. с размери 120 х 50 х 40см; По-
стаменти 6 бр. с различни размери; Повърхности 
за окачване на постери – 10 линейни метра; Ос-
ветление

За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод, плакат
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: автомобил с товароносимост 1,8 т (по въз-
можност с подвижна платформа)
Контакти: Лариса Нешева, тел: 0878418815; 
larisanesheva@abv.b
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Име на изложбата: „Киното: магия и техника“
Автор на изложбата: екипът на Национален поли-
технически музей
Тема на изложбата: кинопрожекционна техника, 
кинокамери, филмови афиши
Групи посетители по възраст: 7-80 г.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 68 бр. експонати и 62 бр. киноа-
фиши
Общ брой на постери и информационни тексто-
ве, размери: 4 банера с размери 90х210 см с ба-
нер-стойки
За реализация на изложбата са необходими: експо-
зиционна площ ( 100-130 м2), 9 витрини с различ-
ни размери и 62 бр. снап-рамки (100х70 см)
За обслужване на изложбата има: информационна 
брошура
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил – товарен, тип „пикап“ (по-
крит) или микробус
Контакти: 1303 София ул.“Опълченска“ № 66, тел. 
02 9318018, e-mail: polytechnic@abv.bg; polytechnic.
pr@abv.bg; http://www.polytechnicmuseum.org

Име на изложбата: „Техниката у дома през 
първата половина на XX век“
Автор на изложбата: екипът на Национален поли-
технически музей
Тема на изложбата: домашна техника, битова тех-

ника
Групи посетители по възраст: 7-80 г.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 80 бр. предмети с различни раз-
мери
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 18 постера, разположени на 2 мобилни 
конструкции, всяка с размери 180х200 см
За реализация на изложбата са необходими: експо-
зиционна площ от около 50-80 м2 и 8 бр. витрини 
с различни размери
За обслужване на изложбата има: детска книжка с 
образователна програма и информационна ди-
пляна
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил – товарен, тип „пикап“ (по-
крит) или микробус
Контакти: 1303 София ул.“Опълченска“ № 66, тел. 
02 9318018, e-mail: polytechnic@abv.bg; polytechnic.
pr@abv.bg; http://www.polytechnicmuseum.org

Име на изложбата:  „НИКОЛА ТАНЕВ. ЩРИХИ ОТ 
МИНИ ПЕРНИК“
Описание на изложба: художествени произведения 
и експонати - миньорски лампи.
Автор на изложбата: Васил Макаринов, Мадлен 
Янева, Владислава Нинова, инж.Веселина Енева.
Тема на изложбата: Изложбата представя една 
по-непозната страна от творчеството на известния 

български художник Никола Танев. Картините са 
рисувани през 1947 г. и са част от цикъла „Мини 
Перник“. До представянето им между 18 март - 07 
април 2022 г. в НПТМ тези произведенията ни-
кога не са били показвани пред обществеността. 
Изложба включва още снимков и документален 

Национален политехнически музей – София
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материал, както и автентични миньорски лампи. 
Всички текстове са на български и английски език.
Групи посетители по възраст - Ученици и студенти 
по изкуствата, чуждестранни посетители, възраст-
ни граждани и за всички любители на творчество-
то на художника.
Общ брой на предмети: 25 художествени произве-
дения и миньорски лампи.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 
• Встъпителен текст: 120 х 160 cm (отпечатва се 
върху стена или върху друг материал)
• Текст за мини „Перник“: 100 х 70 cm
• Цитат от Д. Аврамов: 2 х 35 cm
• 8 бр. художествени произведения 59 х 78 cm
• 13 бр. миньорски лампи
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в 50 м. кв.
• Витрини - брой, размери: 1 бр. 120 х 40, h = 
160 (или близка по размери; миньорските лампи 
може да са разпределени в повече от една витри-
на)
• Афиш – да 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: e-mail: polytechnic@abv.bg и  
polytechnic.pr@abv.bg
тел.: 0876 175 745,  02/931 80 18, 02/832 40 62

Име на изложбата: „Техниката около нас по 
времето на народната власт“
Автор на изложбата: Екип на Национален поли-
технически музей - София
Тема на изложбата: „Техниката около нас по 
времето на народната власт“ е продължение на 
добре познатата мобилна експозиция „Техниката 
у дома през първата половина на ХХ век“. Излож-
бата тематично е фокусирана върху техниката в 
домовете и в канцелариите/служебните кабинети 
и помещения.
Изложбата обогатява познанията на днешните 
публики за всекидневния живот в България през 
втората половина на ХХ век – до периода на про-
мените, започнали след 10.11.1989 г. Включените 
предмети са разделени тематично както следва: 
кухненски уреди, домашна прожекционна техни-
ка, детски играчки с технически характер, видео и 
фото техника, звукозаписващи и звукопроизвеж-
дащи уреди, телефони, пишещи машини, компю-
търна и периферна техника.
Посетителите имат възмож-
ност и за пряко участие в из-
ложбата. По-възрастните - да 
запишат собствените си или 
тези на близките си хора ин-
тересни лични истории в спе-
циално подготвен за целта 
„Споменик“, а децата и уче-
ниците да попълнят забав-
ната „Тетрадка-лексикон“, 

която представя живота на техните връстници във 
времето, когато се носят чавдарски и пионерски 
връзки...
Групи посетители по възраст: 3-103 г.
Общ брой на предмети: 109 бр.;
По групи: Храни и напитки- 4 бр.; Кухня – 7 бр.; Все-
кидневна – 16 бр.; Офис техника – 10 бр.; Красота 
и козметика – 18 бр.; Разни – 21 бр,; Играчки – 3 
бр.; Реквизит – 50 бр.
Общ брой на постери и информационни текстове: 
Рол-банери – 7 бр.
За реализацията на изложбата са необходими:
• Приблизителна площ в м. кв. – 60 кв. м. 
• Витрини;
• Афиш, флаери,  дипляни, детски лексикон - без-
платни
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил тип пикап
Контакти: e-mail: polytechnic@abv.bg, тел.: 0876 
175 745,  02/931 80 18, 02/832 40 62
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Име на изложбата: „Евгения Илиева-Лепавцова 
(1895-1981) – позната и непозната”
Автор: Ангел Динев, Ваня Донева-Ценкова
Тема на изложбата: Представя известната бъл-
гарска художничка чрез нейни платна с битови 
картини, скици на традиционни костюми и аква-
рели, лични вещи, съхранени в РИМ-Стара Загора. 
Изложбата е онагледена с традиционни костюми, 
тъкани, накити на различни етнографски групи, 
предимно от Тракия.
Евгения Илиева-Лепавцова (1895–1981) - живо-
писец, педагог, художник в Националния етног-
рафски музей, е родена в Стара Загора. Завършва 
„Живопис“ в Художествената академия при проф. 
Ив. Мърквичка и проф. Ст. Иванов.
През 40-те год. на ХХ век, като художник в Нацио-
налния етнографски музей в София, Евгения Ле-
павцова започва да рисува основно акварели на 
български носии, облечени върху манекени, живи 

Регионален исторически музей - Стара Загора
модели или в натура. Създава и много скици, ески-
зи, картини с битов сюжет – композиции с висока 
документална и научна стойност. Художничката е 
наградена от Министерството на информацията 
и изкуствата за рисунките си в изложбата на НЕМ 
„Български народни носии“ (1946 г.). По-късно 
печели конкурс за стилизирани рисунки на тра-
диционни костюми за художествените ансамбли 
(1947 г.). Евгения Лепавцова участва с художест-
веното документиране на нашето традиционно 
облекло в четирите тома на албума „Български на-
родни носии“, в които автор на научните текстове е 
Мария Велева.
Групи посетители – подходяща е за всички въз-
расти
Общ брой на предмети – над 130 бр. експонати, гру-
пи предмети – картини 40 бр., традиционни костю-
ми от различни етнографски области, традиционни 
тъкани и накити, албуми, палитра с четки и др.
Общо брой на постери: 2 бр., формат А 3
За реализацията на изложбата са необходими: при-
близителна площ – 60 кв.м.; витрини –  5 високи, 
5 хоризонтални; паравани/стойки (твърди повърх-
ности за окачване на табла или картини) – 40 м.; 
манекени – 10 бр. – 7 женски и 3 мъжки
За обслужване на изложбата има: афиш.
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
микробус.
Контакт: е-mail: rim@museum.starazagora.net

Име на изложбата: „Животът преди и след 
електричеството”
Автор: доц. д-р Евгения И. Иванова, доц. д-р Свет-
ла Димитрова
Тема на изложбата: Битът на старозагорци от края 
на ХІХ век, когато в града все още не е имало елек-
тричество и от 30-те год. на ХХ век насетне, когато 
по-голямата част от Стара Загора е електрифицира-
на и битовите електрически уреди масово навлизат 
в домовете.
Групи посетители: подходяща е за всички възрасти, 
и за българи и за чужденци
Общ брой на предмети: над 80 бр. експонати, групи 
предмети –едрогабаритни вещи (пералня, хладил-
ник, маси, столове, телевизор, радиошкаф), дома-
кински уреди от различни епохи, облекло и тъкани.
Общо брой на постери: 2 бр., формат А 3
За реализацията на изложбата са необходими: при-
близителна площ – 40 кв.м., витрини –  не, пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) – 10 м., манекени – 4 бр. – 3 
женски и 1 мъжки, 
За пренасяне на изложбата е необходим транспорт: 
по-голям микробус или малък закрит камион. Из-
ложбата се подрежда за 2 работни дни от 2 човека!
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Име на изложбата: Народното изкуство на 
Троянския край (Колекция медникарство 
на фамилия Тотеви)
Автор на изложбата: Десислава Вутова
Тема на изложбата:  От средата на XІX в. медникар-
ството получава значимо развитие в Троянския 
край. Като истински пазители на естетиката и тра-
дициите в занаята се открояват представителите 
на потомствена медникарска фамилия Тотеви. 
Основите на занаятчийския поминък в семей-
ството поставя Тотю Дудев. Той учи занаята в един 
от големите медникарски центрове – Търново. 
Неговите синове Найден и Димитър продължа-
ват утвърдения от бащата модел на изграждане и 
украса на медните съдове, който наследява синът 
на Найден – Тотю Тотев. 
Фамилия Тотеви изработват наложилите се през 
столетията медникарски форми. В тяхното пре-

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян
създаване стриктно спазват правилото външното 
изграждане и украсата на съда да бъдат подчине-
ни на неговата функционалност.  
Изложбата представя пълноценно работата на 
потомствена медникарска фамилия Тотеви. Ко-
лекцията съдържа купи, тасове, сервизи за вино, 
ракия, ликьор, чинии, сахани, синии. 
Групи посетители по възраст: подходяща за всич-
ки възрасти
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 100 бр. движими културни цен-
ности.  
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: три броя информационни табла, кома-
текс, размер 50/70, анотации, коматекс, размер 
10/15 см. 
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ 50 кв.м.; Витрини – 6 бр., 
размер 80/100 см.; открити подиуми 4 бр.;  Пара-
вани/стойки (твърди повърхности за окачване на 
табла или картини) – 3 линейни метра;  Осветле-
ние; Озвучаване; Аудио-видео апаратура – филм 
„За майсторите и медникарството”, 32 мин.
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български и английски език;  Дипля-
ни, брошури – за продажба – диск DVD филм “За 
майсторите и медникарството”; книга “Ръкописни 
бележки за медникарството” - спомените на май-
стор Найден Тотев.  

За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: миниван. 
Контакти: 0670/ 6 20 62; 0670/ 6 20 63; 0878 66 87 
84 – Елеонора Авджиева. 

Име на изложбата: „Цветята на Зографа”
Автор на изложбата: Венета Керешка
Тема на изложбата: Изложбата включва движи-
ми културни ценности от фондовете „Керамика” 
и „Народни художествени тъкани и облекла”. Тя 
представя специфичната за Троянския край деко-
рация на керамични съдове - “захариеви китки”. 
В периода 1847 - 1849 г. в Троянския манастира 
работи Захарий Зограф. В стенописите на мана-
стирската църква и по сводовете на външните 
арки той изписва букети от цвета. 
Троянските майстори, впечатлени от колорита 
на стенописите, започват да изобразяват върху 
чаркии, стомни и бърдуци рисувани с четка „ан-
гобни” цветя. Това е техника на украса „на прима” 
и позволява всеки майстор да изгради собствен 
стил и почерк.
Този колорит навлиза в бита на балканджиите. 
Троянските жени започват да тъкат нови модели 
китени пелени. Старите едноцветни модели са 
заменени от красиви венци от макове, шипки, 
трендафили, лалета и ружи.  На едноцветно поле 
грейват вази, кошници, саксии и букети с цветя, 
които внасят красота и жизнерадост в скромния 
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троянски дом.
„Цветята на зографа” се утвърждават като ха-
рактерна декоративна система, своеобразен ав-
тограф на майсторите от Балкана. 
Групи посетители по възраст: подходяща за всич-
ки възрастови групи, посетители със специализи-
ран интерес. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 90 бр. движими културни ценнос-
ти. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: четири информационни табла, кома-
текс, размер 50/70. 

За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ 80 кв.м.; Витрини – 6 броя, 
размер 157/100/60 см; открити подиуми 4 бр., 
размер 100/50 см.; Паравани/стойки (твърди 
повърхности за окачване на табла или картини) 
– линейни метри: три линейни метра повърхност 
за окачване на таблата; Осветление; Озвучаване; 
Аудио-видео апаратура – филм за потомствени 
троянски майстори, демонстриращи техниката на 
рисуване на ангобни цветя. 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български и английски език;  Дипляни, 
брошури – за продажба, дипляна „Керамиката в 

Троянско” дипляна 
„Троянски майсто-
ри”, дипляна „Тро-
янска керамика”, 
рекламна книжка 
„Съкровищата на 
троянските майсто-
ри. Пръстено гърне 
и везана престил-
ка”. 
За пренасяне на 
изложбата е необ-
ходим транспорт: 
микробус   
Контакти: 0670/ 6 
20 62; 0670/ 6 20 63; 
0878 66 87 84 – Еле-
онора Авджиева.

Име на изложбата: „Занаяти и нрави от Троян-
ско”
Автор на изложбата: Елеонора Авджиева, Венета 
Керешка, Мария Минковска, Десислава Вутова. 
Тема на изложбата:  Троянският край е място със 
съхранена специфична материална и духовна 
култура. Чрез богат снимков материал зрителят 
изгражда своята представа за селището – типич-
но занаятчийско, с главната улица, с дюкяните, 
пазара, Марковския мост, но и неочаквано раз-
личен – с театъра, оперета, джаз състава.
Експозицията включва над 200 движими култур-
ни ценности от различни раздели на народното 
изкуство – керамика, художествено дървообра-
ботване и металообработване, традиционни тъ-
кани и облекла. Сред тях са безспорни образци на 
местните занаяти като изделията на братята Илия 
и Кирил Тотеви – майстори-златари от Троян. 
Произведенията на майсторите грънчари също 
заемат подобаващо място в изложбата. Включе-
но е творчеството на майсторите Баю Добрев и 
Стойко Шошков с техните чинии с рисувани „За-
хариеви китки”. Най-голямо е разнообразието 
от стомни – „Троянка”, Динченка”, „Ловчанка”, 
„Шейтанка”, „Булка”, „Рогачка”. Делви, ръкатки, 
бардуци за ракия, чинии от края на ХІХ и начало-
то на ХХ век показват разнообразието от форми, 
изработвани от троянските грънчари. Със своята 
старинност и изящна естетика ще ни впечатлят 
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чиния от 1852 г. и пукал за вино от 1860 г.
Красотата на троянските тъкани и плетива ще от-
крием и в даровните пешкири, църковни месали, 
плетени вълнени чорапи, както и чергите „на 
ножове” и „на облаци ”, в които е втъкано усеща-
нето за красота на балканджиите. От празничната 
женска носия ще привлече вниманието ни прес-
тилката „на гюлове”, слагана само по специални 
поводи.

В изложбата са изписани и основните житейски 
принципи, от които се ръководи общността на 
еснафите, правила, определящи цялото им съ-
ществуване. 
Групи посетители по възраст: подходяща за всич-
ки възрастови групи. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 200 бр. движими културни цен-
ности от различните занаяти. 

Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 14 бр. табла на фотохартия, експонират 
се зад стъкло, размери 50/70; 10 бр. табла със 
снимки на стария град Троян 90/100 см, коматекс.   
За реализацията на изложбата са необходими:  
Приблизителна площ 80 - 100 кв.м.; Витрини – 
стандартни по размер, 10 бр.; Паравани/стойки 
(твърди повърхности за окачване на табла или 
картини) – линейни метри; Манекени – 2 броя;  
Аудио-видео апаратура - филм за технологията в 
отделните занаяти, продължителност 21 минути. 
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – на български и английски език
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 0670/ 6 20 62; 0670/ 6 20 63; 0878 66 87 
84 – Елеонора Авджиева.
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Специализираният музей за резбарско и зограф-
ско изкуство гр. Трявна предлага няколко мобил-
ни изложби с картини от своите фондове:
– от дарението на фамилия Гъбенски 50 картини 
от български художници, сред които Петър Моро-
зов, Димитър Гюдженов, Васил Стоилов, Никола 
Маринов, Едмонд Демирджиян, Теню Желев  и 
др.; 
– 54 „графикатури” от дарението на проф. Иван 
Газдов; 
– 34 картини от дарението на художника Цанко 
Панов; 
– 28 живописни творби на художника Димитър 
Казаков
– 16 дървопластики на неговия брат Никола Ка-
заков. 
Всяка една от изложбите е предназначена за 
посетители от всички възрасти. За транспортира-
нето е необходим микробус. Броят на творбите 
може да се съобрази с мястото за експониране.
Контакти: 0897936388 - Юлия Нинова, директор; 
0677/6 25 17 - Уредници

Име на изложбата: „От ръката тревненска”
Автори на изложбата: уредниците Лидия Горано-
ва, Любка Цанева, Даниела Тодорова – Дабкова, 
Ирина Димитрова, Константин Малчев
Тема на изложбата: характерни занаяти от Тря-
вна. Целта на настоящата изложба е да покаже 

малко познатото или непознатото за занаятите, 
да открои типично тревненското. Вниманието 
е насочено към занаятите – емблема за града 
– иконопис, дърворезба, строителство, за да по-
кажем Тревненската възрожденска художествена 
школа като най-старата, най-продуктивната и 
жива до днес художествена школа. Показваме 
любопитното и малко познатото за занаятите 
казаслък, куюмджийство, мутафчийство, както и 
необичайният за географското разположение на 
Трявна поминък – добиването на розово масло.
Показваме занаятите в техния творчески процес 
с фотоси, оригинални материали:
-от зографската копирка и страниците на овехте-
лия от годините и многобройните прелиствания 
зографски тефтер, през подготвената за работа 
дъска в зографското ателие, боите и инструмен-
тариума на зографа,  до прекрасните икони, из-

лезли изпод неговите сръчни ръце;
- от резбарските изводи и готовата за работа дъс-
ка в резбарската работилница, през длетата и 
нужните инструменти, до изваяните резби;
- от малко наивните, но точни рисунки и чертежи 
на сградите, през инструментите на дюлгерите, 
до достолепните градежи, показани в снимки;
-по графика на Феликс Каниц от 1871 г. и рисун-
ки на тревненеца Никола Чушков се опитахме да 
покажем как са се плетели шнурове на казаско 
станче.
С тази изложба поставяме едно начало, едно 
предизвикателство към продължаващите издир-
вания за сътвореното „От ръката тревненска”.
Групи посетители по възраст: за всички възрасти
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Минимален брой 150 предмета. 
Броят на предметите може да се съобрази с мяс-
тото на експониране. Представяме резбарски, 
дюлгерски, зографски инструментариум, проекти 
за църковна дърворезба, на църкви, копирки за 
икони, икони, домашни иконостаси, фрагменти 
дърворезба, мутафчийски тъкани, казаски из-
делия и казаско станче, част от глинен казан за 
получаване на розово масло. 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 14 бр. табла 120х80 см
За реализация на изложбата са необходими: 4 бр. 
витрини 70х70 см,  поне 40 линейни метра по-

Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна
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върхност за експониране на табла, снимки, доку-
менти, 4 бр. кубове 70х70 см.
За обслужване на изложбата има: беседа, реклам-
ни дипляни. При предварително договаряне при 
откриването на изложбата може да бъде демон-
стрирана дърворезба и рисуване на бръшлянов 
лист.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: микробус
Контакти: 0897936388 Юлия Нинова; 
0896755933 Даниела Дабкова

Име на изложбата: „ Димитър Казаков – Не-
рон” – изложба живопис, част от дарението 
на Димитър Казаков
Автор на изложбата: Специализиран музей за 
резбарско и зографско изкуство гр. Трявна
Тема на изложбата: Животът и всички дейности на 

Казаков бяха свързани само и единствено с изку-
ството. „Животът е кратък – казва той, и едва стига  
за една улична саморазправия, а камо ли за изку-
ството, което иска няколко живота в един живот”. 
Казаков счита себе си  продължител на творчест-
вото на възрожденските ни зографи, на Майстора 
и на малцина български по неговата мяра худож-
ници. Държи да е различен, уникален но БЪЛГАР-
СКИ художник. Той е силно повлиян от национал-
ната художествена традиция – костюми, цветност, 
етнографски елементи и детайли, а ла франги, 
икони и стенописи. Темите на Нерон са свързани 
с националните ритуали, бит и празници.
Духът на Трявна му допада, тук създава някои от 
творбите си, особено тези върху фаянс. По време 
на престоя си изписва няколко тетрадки с мисли, 
послания, поетични опити, рисунки, скици, пис-
ма. Тези негови послания са любопитни щрихи 
за отношението му към света и хората и неговата 
отдаденост към изкуството. Приема градчето като 
среда, където може да представя своето твор-
чество. И дарява голама част от него именно на 
Трявна. 
Нерон е художник с изключително въображение 
и неуморима творческа енергия. За българската 
култура той ще си остане едно самобитно и уни-
кално явление, без предшественици и последо-
ватели.
В едно свое писмо до музея в Трявна Казаков 
пише” Трявна е бъдещия Монмартър на изку-
ството, всички художници ще искат да бъдат там.” 

Доколко е прав Казаков ще покаже бъдещето, но 
Трявна има всички предпоставки неговото пред-
сказание да се сбъдне. 
Дарението от творби на Нерон, експонирани и 
съхранявани в музея в Трявна, е най-значителна-
та колекция от творби на художника. То включва 
271 творби на Димитър, 214 на Никола Казаков, 
брат на Димитър, и 36 на Бисера Казакова, дъще-
ря на Димитър Казаков. Стойността на колекцията 
е още по-голяма, защото дава възможност да се 
проследи цялостното му развитие: от студентските 
работи, през зрелите произведения до рисувани-
те малко преди смъртта му творби. Дарението об-
хваща различни периоди, цикли и експерименти 
и дава пълна и завършена представа за Димитър 
Казаков като художник.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети
Вариант 1: Само от творби на Димитър Казаков – 
Нерон
Включва 38 живописни творби масло, смесена 
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техника, акварел, графика и фаянс. Творбите са с 
различни размери най-голямото платно е с раз-
мер 125/125 см, най-масовия размер е 55/80 см. 
Не са необходими витрини.
Вариант 2: Димитър и Никола Казакови.
Включва 52 творби масло, смесена техника, аква-
рел, графика, фаянс, дървопластика.
Творбите са с различни размери най-голямо-
то платно е 125/125 см, преобладаващ размер 
55/80 см, най-високата дървопластика 80 см.
Необходими са 3-4 постамента за по-малките 
пластики.
И двете изложби могат да бъдат допълвани или 
редуцирани според големината на залата.
Контакти: Тел. 0677/ 62517 e mail : tryavna_
museum@mail.bg

Име на изложбата: „Нещо е излишно, нещо не 
достига“ – Проф. Иван Газдов – графикату-
ри
Автор на изложбата: Специализиран музей за 
резбарско и зографско изкуство гр. Трявна
Тема на изложбата: Една уникална колекция, на 
един уникален художник. Това е колекцията гра-
фикатури на проф. Иван Газдов. Роден през 1945 
г. в гр. Ямбол. Завършва художествена гимназия 
и Художествена академия специалност „плакат“. 
Специализира в Букурещ, Прага, Варшава, Кра-
ков, Амстердам и Париж. Преподавател и бивш 
ректор на Художествената академия. 
Създава свой собствен стил в графиката – „Гра-

фикатура“. И ако го попитаме какво е това е все 
едно да питаш Радичков какво е „верблюд“. Тома 
е едно графично пътешествие на черната царица 
и бялата пешка, игра на черното и бялото в силу-
ети, случки, нюанси. Повече от 40 самостоятелни 
изложби в България и по света, няколко книги, 
много награди.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата включва 55 негови 
графикатури размер 55/55 см, рамкирани и под 
стъкло, от цикъла „Нещо е излишно, нещо не дос-
тига“
Контакти: Тел. 0677/ 62517 e mail : tryavna_
museum@mail.bg

Име на изложбата: „В ателието на тревненски-
те зографи”
Автор на изложбата: Любка Цанева
Тема на изложбата: Малкото балканско селище 
Трявна е един от синонимите на Българското Въз-

раждане. Съчетало в себе си прекрасна природа, 
български дух и родолюбиви традиции, то се обо-
собява като най-ранният център на зараждащото 
се българско възрожденско изкуство. Художестве-
ните занаяти в продължение на повече от два века 
/края на 17-ти – началото на 20-ти / дават облика 
на Трявна. Сред тях водеща роля имат зографите. 
Характерно при тях е, че обучението и практику-
ването на занаята е на строго фамилен принцип. 
Шест иконописни фамилии – Витановска, Захари-
евска, ПопДимитъркънчова, Миневска, Венковска 
и Минчовска със своите иконописни творби носят 
славата на Трявна по всички български земи. Чес-
то зографите са и резбари, това важи най-вече 
за Витановците, а в други случаи резбарите са и 
дюлгери /строители/. Тайните на иконописното 
изкуство се предават от баща на син, като всеки 
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следващ зограф според таланта и времето в кое-
то живее издига или принизява занаята на това 
ниво, което му е по мярката. Интензивността на 
занаята се развива до такава степен през 19 век, 
че на фона на малобройното тревненско населе-
ние, работещите 40 иконописни ателиета дават 
огромно художествена продукция в над 500 се-
лища в широк географски ареал. Имената на ико-
нописци като Витан и Симеон Цонюви, Йоаникий 
папа Витанов, Кръстю и Цаню Захариеви, Захария 
Цанюв, Поп Димитър Кънчов и други стават толко-
ва известни и търсени, че за всяка църква или ма-
настир е въпрос на чест да ги поканят за зография. 
Днес много от творбите на зографите са унищоже-
ни, разграбени, повредени. Но дори това, което се 
е съхранило говори ярко за таланта и родолюбие-
то им. Специализираният музей в Трявна съхраня-
ва и голям брой инструменти, пособия, тефтери, 
зографски рисунки и копирки, които илюстрират 
създаването на тревненската икона в нейния ав-
тентичен и въздействащ вид. Част от това неоце-
нимо богатство представяме в тази изложба.
Акцента на тази изложба е не крайният резултат, 
който по принцип е разпознаваем, а процеса на 
създаване на художествената творба от дъската, 
копирката, багрилата, позлатяването, инструмен-
тите, организацията на ателиетата.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Изложбата съдържа 60 предмета 

оригинали: икони, дърворезба, зографски копир-
ки и рисунки, тефтери,  проекти дърворезба, ин-
струментариум. 
За реализация на изложбата са необходими: Не-
обходими са между 4-6 хоризонтални витрини/
според размера и помещението/, 3-4 стъкла раз-
мер 50/70 см под които се поставят по-големите 
рисунки. Изложбата може да бъде редуцирана и 
в по-камерен вид.
Контакти: Тел. 0677/ 62517 e mail : tryavna_
museum@mail.bg

Име на изложбата: Изложба „Стари майстори“ 
от колекция „Гъбенски“
Автор на изложбата: Специализиран музей за 
резбарско и зографско изкуство гр. Трявна
Тема на изложбата: Колекцията „Гъбенски“ по-
ставя своето начало през 1983 година с първото 
дарение на Тотю Гъбенски, адвокат по професия, 
любител на изкуството по душа. В продължение на 
няколко години то е допълвано от цялата фами-
лия „Гъбенски“. Днес наброява над 800 картини 
живопис, графика, акварел и др. В колекцията 
„Гъбенски“ присъстват над 80 български худож-
ници творили от началото до 90-те години на 20 
век. Тя представлява жива история на българското 
изобразително изкуство.
В изложбата са включени 60 картини от т. нар. 
„стари майстори“ в нашето изкуство. В нея при-
състват имена като Васил Стоилов, Димитър Гю-
дженов, Владимир Димитров – Майстора, Петър 

Морозов, Марио Жеков, Павел Тодоров и др. май-
стори на четката, които творят в първата половина 
на 20 век. В техните картини, освен изкуство, ще 
открием живата история на нашите градове, на 
бита и заниманията на българина от това време, 
на лутанията в подхода към изкуството.  
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 60 бр. картини, средно 28/40 см. 
Могат да бъдат редуцирани и за камерна излож-
ба.
Контакти: Тел. 0677/ 62517 e mail : tryavna_
museum@mail.bg
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Име на изложбата: „Плавателни съдове по 
река Дунав”
Автор на изложбата: Даниела Иванова
Тема на изложбата: В град Тутракан се намира 
единствения специализиран музей за лодкостро-
ене в България, Етнографски музей „Дунавски 
риболов и лодкостроене”. В неговата експозиция 
са представени различни плавателни съдове по 
Дунав, както и интериор на лодкарска работил-
ница с целия набор от инструменти, необходим 
за конструиране на рибарски лодки, воденици 
и гемии. През годините от своето откриване до 
днес, в неговите фондове са събрани архивни, 
снимкови и документални материали, свързани 
с развитието на лодкостроенето по Дунав. 
Изложбата представя плавателни съдове по р. 
Дунав от древността до нашето съвремие. 
В изложбата са представени още моряшки възли, 
макет на лодка „Тутраканка”, макет на „Плаваща 
воденица”. 
Изложбата е реализирана с финансовата помощ 
на Министерството на културата.
Групи посетители по възраст: ученици и възраст-
ни.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: приблизителен брой 30 (снимки, 
моряшки възли, майсторско свидетелство, до-
кументи, книги и рекламни материали), които е 
необходимо да са поставени във витрини (4-5).

Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 15 бр. постери с размери: 70х100 см (из-
работени върху винил)
За реализация на изложбата са необходими: при-
близителна площ: 80 кв. м, повърхност за окач-
ване: 40 л. м. 
За обслужване на изложбата има: има флаери
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил или микробус (ако се из-
ползват макети на плавателни съдове)
Контакти: Тутракан 7600, пл. Суворов 1, Ис-
торически музей; 0866/61235, 0866/61345; 
tutrakanmuseum@abv.bg

Име на изложбата: “Гигантски риби по река 
Дунав”
Автор на изложбата: Даниела Иванова, Десисла-
ва Ангелова
Тема на изложбата: Архивни снимки на уловени 
големи риби - сомове и моруни, в българския 
участък на р. Дунав, от Видин до Силистра.
Групи посетители по възраст  - няма ограничения 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети:  Изложбата се състои от 28 броя 
пана 50/70 см. Може да бъде допълнена с пред-
мети от фонда на Етнографски музей “Дунавски 
риболов и лодкостроене”, в зависимост от залата, 
в която ще бъдат експонирани.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. – 40, Витрини – по 

Исторически музей-Тутракан
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договаряне;
За пренасяне на изложбата е необходим траспорт:  
Изложбата е възможно да бъде изпращана и по 
куриер. 
Контакти: Исторически музей - Тутракан, пл. 
Суворов 1, тел. 0866 /  61235 - директор, 61345 
- уредници, PR, 61477 - фондовик, 60352 - етног-
раф

Име на изложбата: “Тутраканската епопея и 
освобождението на Добруджа 1916-1918”.
Автор на изложбата: Петър Бойчев
Тема на изложбата: Фотоизложба, проследява 
развитието на добруджанския въпрос до 7 сеп-
тември 1940 г., когато е подписана Крайовската 
спогодба, според която Южна Добруджа се въз-
връща по мирен път в пределите на България.
Групи посетители по възраст: няма ограничения
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: съдържа 26 цветни пана 70/100 
см.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. 40
Контакти: Исторически музей - Тутракан, пл. 
Суворов 1, тел. 0866 /  61235 - директор, 61345 
- уредници, PR, 61477 - фондовик, 60352 - етног-
раф
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с участието на РИМ – Шумен, РИМ – Варна, РИМ 
– Хасково, РИМ – Пазарджик, ИМ – Полски Тръм-
беш, Колекция „Тошо Кръстев” - Арбанаси  

Име на изложбата: Стари мерки, теглилки и 
монети от българските земи 
Автор на изложбата: Йорданка Петкова, доц. д-р 
Христо Харитонов
Тема на изложбата: Пряко свързана с традицион-
ната конферентна тематика на РИМ-Търговище, 
реализирана чрез периодична национална 
научна конференция на тема “Панаири, паза-
ри, тържища в българските земи”. Изложбата 
представя групирани музейни предмети с раз-
нообразна утилитарна функция, но с определе-
на им от традиционната народна практика роля 
на метрологични единици и мерила. Включени 
са както мерки от метричната система, така и от 
традиционната народна метрология. Основна е 
групата на мерките за тегло – търговски везни 
от началото на ХІХ век до средата на ХХ век, зла-
тарски везни и грамове от ХІХ век, аптекарски и 
пощенски везни и кантари, различни по вид и 
време на производство грамове,  различни ви-
дове кантари – кантари за оки, кантари за ока и 
килограм, и такива от ХХ век. Мерките за обем и 
вместимост са илюстрирани чрез дисаги, буре, 
бъкел, бъклица, котле, гърне, павур, тагарче, 
бомба за вино и други. Показани са и мерки за 

Регионален исторически музей – Търговище
течности: крондир, кофа, оканица, ведро, овчар-
ска ведрица. Мерките за зърнени храни са пред-
ставени от крина, шиник, канче за зоб. Мерките 
за площ се изразяват посредством измерителя, 
т.е. площта която е изработена от тях: мотика, 
косер, коса, въже. Мерките за дължина са раз-
личните дървени и железни аршини, брадва, 
мотовилка, метър. Представени са и други ви-
дове мерки, които са извън изброените до тук 
групи, като рабош – дървено приспособление 
за измерване на количествата стока или на други 
производствени взаимоотношения в занаятчий-
ски, животновъдни и прочие дейности; кълбото, 
като мярка за изпредена прежда; различни ви-
дове отвеси; сърпа, като мярка в жътварството, 
за означаване броя на жътварите или размер за 
единица обработена площ; влагомер, уред за из-
мерване относителното тегло на зърното и други. 
Монетите също имат своето място в изложбата с  
техните метрични стойности още повече, че ня-
кои от мерните единици са и теглови, и парични. 
С гостуването на изложбата в различни райони 
на страната експонатите в нея се увеличават, но 
и представят мерки и теглилки, характерни за 
производства от определен регион, които не се 
срещат в други краища на страната. Така се при-
бави групата от стъклени съдове за розово масло 
и розова вода, с различен обем на вместимост.
Всеки представен експонат в изложбата предиз-

виква интерес, като такъв, но тук той е показан 
като част от икономическия живот на българина 
в историческа светлина, но и като метрична еди-
ница и посетителят придобива ново познание и 
представа за неговия бит и култура. Знанията за 
старите мерки, теглилики и монети са ценен ис-
торически извор за изучаването на стопанството; 
потребностите на хората; остойностяването на 
трудовата дейност; цената на стоките; идентифи-
кацията на документи, събития и явления; отзвук 
са на обществените знания и култура на нашите 
предци. В историческата си същност те са еле-
мент на културния фонд на българската нация. 
Група посетители по възраст: Подходяща за всич-
ки възрасти посетители.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: Включва 260 музейни предме-
та, с различни размери: от монети до стъклени, 
метални и керамични съдове (височина – 0.10 
– 0.50 см), дървени предмети на бита, кантари с 
различни големини (височина – 0.50 – 1.50 см), 
тъкани.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 1 постер, заглавен (050 – 1.70 см.), уво-
ден текст и анотации. 
За реализация на изложбата са необходими: при-
близителна площ 120 м2; витрини – 6-10 бр. / 
1.00/0.80/ 0.70 м/; паравани/стойки /твърди по-
върхности за окачване на табла или картини/ - /
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дължина - 20 м., височина 2.00 м./; практикабли, 
постаменти, кубове – 10 бр. / 0.70/0.70/0.70 м/; 
3 бр. 1.50/ 0.50/0.30 м/.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод – не; афиш, флаери.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: товарен бус до 3.5 т. 
Контакт: е-mail: rim@museum.starazagora.net

Име на изложбата: 51 акварела от колекцията 
на ХГ „Никола Маринов”- Търговище
Тема на изложбата:  Творби от български и чужди 
автори
51 акварела в рамки
Площ за експониране – 60-70 лин. м.
Осветление – изкуствено
Транспорт – закрит лекотоварен бус
Реализирани изложби 
Клуб на народния представител в Народното съ-
брание
Галерия „Индустриална 11” – София
Галерия Добрич – гр. Добрич
Галерия гр. Балчик
За контакти: 7700 Търговище, Ул. „Мургаш” № 21
e-mail  hgnmarinov@mail.bg 
Художествена галерия „Никола Маринов”
Тел: 0601 / 6 77 60, 6 56 93

Име на изложбата: Изложба – живопис, ав-
тор: Олга  Шеханова 1895 – 1978
Общ брой предмети: 32 маслени картини в рамки
За реализацията на изложбата са необходими:
площ – 40 лин. м. 
Осветление – изкуствено
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод – български и английски; Каталог
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: закрит лекотоварен бус
Контакти: 7700 Търговище, Ул. „Мургаш” № 21
e-mail  hgnmarinov@mail.bg
Художествена галерия „Никола Маринов”
Тел: 0601 / 6 77 60, 6 56 93
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Име на изложба: 
Девет товара коприна и още девет - везани
Автор: Магда Милчева
Тема на изложбата: Изложбата представя част от 
колекцията Коприна от фонда на отдел “Етногра-
фия” при РИМ – Хасково. Гледането на буби е за-
нятие, упражнявано от всяко семейство в Хасков-
ския край. Материалите са събирани от всички 
селища на района. “Финиковото платно” е от ва-
рена коприна, получена при домашни условия, 
тъкана на хоризонтален стан  на памучна основа 
и вътък, премесен с памук или фино изпредена 
вълна. Повечето платове са с естествения цвят на 
пашкулите. Най-ценните качества на коприната 
са нейните здравина и трайност. Затова експона-
тите от ХІХ и ХХ век и сега радват и привличат с 
блясъка и цветовете на нишките. 
Колекцията съдържа платове, ризи, рокли, еле-
ци, нощници, покривки, шалове, кърпи от копри-
на и бродерии. Приготвяни са с много умение и 
търпение, за да служат през целия живот на всяка 
жена в делник и празник, за дарове и спомен.
Групи посетители по възраст: Изложбата е пред-
назначена за учащи и възрастни граждани

Регионален исторически музей - Хасково
Общият брой на предметите е 150; Снимки 23 
броя; Текстове 56 броя; 
Приблизителна площ – 100 кв. м.; 
Витрини – 15 броя, 
Табла за окачване 15 броя; 
Манекени – 2 женски.
Текст за екскурзовода – на български
Транспорт за пренасяне на изложбата – лек авто-
мобил.
Контакт: тел. 038/ 62 42 37, 62 41 28, 62 45 01 
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Име на изложбата: Японски кърпи и кимона
Тема на изложбата: Изложбата включва японски 
кърпи, кимона, знамена с надписи. Те са свър-
зани с различни страни от японската култура 
– ежедневие, празници, спорт и др. Представят 
традиционни, широко разпространени в Япония 
мотиви.
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща и представлява интерес за учащи и възраст-
ни, както и за чуждестранни посетители.
Общ брой на предмети, приблизителни размери 
по групи предмети: Общият брой на предметите, 

Исторически музей – Чипровци
включени в изложбата, е 136. Кърпите са с раз-
лични размери, като достигат до 80/40. Кимоната 
са с дължина до 1 м, а най-дългото от знамената 
е 120/50.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Общо 18 бр. информационни табели съ-
провождат експонатите. Те са с размери от 10/7 
до 21/30.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. - 50; Паравани/
стойки (твърди повърхности за окачване на табла 
или картини) – линейни метри: не са необходи-

ми, наличните табели се прикачват към плоско-
стите /стени, маси/, върху които ще се качват 
кърпите; Манекени – брой - 4
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лека кола.
Контакти: Исторически музей – Чипровци, Ул. 
Витоша 2
Тел. 09554 21 68; 0878 910 595
e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg; 
muzei_chiprovtsi@abv.bg
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Име на изложбата: „От златните им ръце” (ко-
лекция филигран от фонда на РИМ – Шумен)”
Автори на изложбата: Мариана Стефанова
Тема на изложбата: По време на Възраждането 
град Шумен се превръща в един от най-важните 
занаятчийски центрове в тогавашните български 
земи. Развиват се много занаяти, един от които 
е златарството. Именно „куюмджиите“ развиват 
филигранната техника, при която предварително 
се източват фини телове от сребро или злато и се 
огъват в плоски или обемни фигури.
Изложбата показва в пълния им блясък израбо-
тените филигранни произведения на изкуството 
(защото те са точно такива), като част от златар-
ския занаят в Шумен, но и като по-малко познато 
изкуство; запознава обществеността с майстори-
те, част от които са потомствени, както и с техния 
инструментариум. Представя се един завършен 
музеен и туристически продукт. Предлагат се и 
двуезични информативни текстове (на български 
и английски език).
Изложбата се състои от веществен и документа-
лен модул. Веществената част включва накити, 
предмети на бита и църковна утвар: игли за коса, 
обеци, медальони, брошки, гривни, пръстени, 
колани, пафти, верижки, цигарета, лъжични-
ци, кандила и кадилници, всички изработени 
с изящната техника. При част от материалите 
тя е комбинирана с други ювелирни техники – 

най-често с гранулация. Артефактите са основно 
от сребро и сребро с позлата и принадлежат към 
богатия етнографски фонд на Регионален исто-
рически музей – Шумен. 
Документалният модул представя интересна 
информация за град Шумен през Възраждане-
то, за развитието на занаятите и в частност за 
златарството, за красивата ювелирна техника, 
за майсторите, които работят в град Шумен и 
техните творби. Акцент е поставен върху ажур-
ния филигран, използван при най-изисканите и 
най-скъпи произведения на златарския занаят. 
По отделно са представени групите предмети, 
най-често декорирани с тази техника – пръстени 
и гривни, пафти, църковна утвар, предмети от 
бита.
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за посетители от всички възрастови групи. 
За детска публика е разработена образователна 
програма 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 100 броя
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 8 броя рол-банери „Класик” с размери 
80 / 200 см. 
За реализация на изложбата са необходими: 40 кв. 
м., 7 броя витрини
За обслужване на изложбата има: Текстове на 
български и английски език. Към експозицията е 

подготвен тематичен каталог с над 50 професио-
нални фотоси на материали, включени в излож-
бата и текстове на български и английски език. 
Като възможност за занятия с деца са подготвени 
илюстрации, адаптирани за оцветяване, които 
представят както филигранни, така и други бъл-
гарски традиционни накити.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Микробус 
Контакти: museum_shumen@abv.bg

Регионален исторически музей – Шумен
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Име на изложбата: Въоръжение I хил. пр. Хр. 
от фонда на РИМ – Шумен
Автор на изложбата: Станимир Стойчев
Тема на изложбата: Колекцията е една от най-бо-
гатите в страната – състои се от близо 4000 арте-
факта и е резултат на дългогодишната работа на 
музейните специалисти. Голяма част от матери-
алите са открити при археологически разкопки, 
извършвани на територията на Шуменска област. 
Въоръжението – нападателно и отбранително 
се отличава с голямо разнообразие. Личи вли-
янието на съседните народи, преосмислено от 
местните воини и майстори. Вижда се високото 
майсторство на траките, особено в защитното въ-
оръжение от с. Кълново и мечовете и копията от 
с. Драгоево.
Нападателното въоръжение в сбирката включва 
криви ножове, акинаци, бойни брадви, върхове 
на копия и стрели. Интерес предизвикват откри-
тите калъпи за отливане на бронзови стрели, кои-
то свидетелстват за засилено производство на въ-
оръжение от местните майстори. От предпазното 
въоръжение са представени бронзови и железни 
шлемове, ризници и нагръдници.
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за посетители от всички възрастови групи. 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 120 инвентарни номера 
Общ брой на постери и информационни текстове, 

размери: Осем. Размери 80 / 120 см 
За реализация на изложбата са необходими: В за-
висимост от залата и размера на витрините меж-
ду 50 и 150 кв. м.
За обслужване на изложбата има: Tекстове на бъл-
гарски език на осем винилни табла 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Микробус
Контакти: museum_shumen@abv.bg

Име на изложбата: „Фосили и минерали от 
фонда на РИМ – Шумен”
Автор на изложбата: Стела Славчева
Тема на изложбата: Изложбата представя фосили 
и минерали от фонда на Регионален исторически 
музей – Шумен. Началото на сбирката е поставено 
през 1980 г. от големия учен-биолог Божана Же-
лезова и е формирана към дружество „Приятели 
на музеите”. Б. Железова работи главно в областта 
на лихенологията, в която област е единственият 
специалист в България. Обогатяването на ней-
ната сбирка продължава и до днес във фонда на 
РИМ – Шумен – по рано през 2016 г. е направено 
дарение от Национален музей „Земята и хората” 
гр. София. Настоящата изложба се организира във 
връзка с 35 годишнината от създаването на експо-
зицията на музея. 
Изложбата е разделена в два модула. В първия са 
представени фосили, издирени на територията на 
страната и в частност град Шумен. Това богатство 
на науката е известно още от 1838 г., когато за него 
съобщава френският професор Ами Буе, описвай-
ки конкретно неговите фосилни форми. Експози-
цията включва експонати от различни геоложки 
ери – образци от животинския и растителен свят: 
морски звезди, охлюви, корали, миди, лишеи.
Във втория модул „Минерали” са представени ми-
нерални образци от различни краища на страна-
та. Експониран е шуменският ахат, отличаващ се 
със своите декоративни качества. На вниманието 
на посетителя са предложени още сфалeрит, аме-
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тист, ахат с кварц, яспис, опал, арагонит, кварцови 
друзи...
Изложбата е придружена от винилни табла, пред-
лагащи интересна и любопитна информация за 
изложените експонати (двуезични – на български 
и английски език). Като отделни теми са разгле-
дани минералите, тяхната кристална форма, шу-

менският ахат и вярванията, свързани най-вече с 
цвета на камъните. Предложени са факти за фо-
силите, както и за корали, лишеи, морски звезди.
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за посетители от всички възрастови групи.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 150 
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Десет винилни табла с размери 160 / 60 
см
За реализация на изложбата са необходими: 80 кв. 
м.: витрини – 9 броя
За обслужване на изложбата има: Винилни пана с 
текстове на български и английски език – 10 броя
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Микробус 
Контакти: museum_shumen@abv.bg

Име на изложбата: „Точно и навреме” или ко-
гато радиото в Шумен проговори, а часов-
никът отмери!
Автори на изложбата: Гл. ас Бета Хараланова, Сте-
ла Славчева, д-р Ирина Крумова
Тема на изложбата: Освен с първото театро, ор-
кестър, честването на празника на светите братя 
Кирил и Методий, откриването на училища, шу-
менци са новатори и в още едно отношение, а 
именно в изграждането на часовникови кули. Ста-
рата часовникова кула е изградена през 1740 г. и е 
съхранена до днес. Тази обвързаност с часовника 
и проведената през 2016 г. дарителска акция, сът-

вори една интересна и любопитна изложба под 
названието „Точно и навреме” или когато радиото 
в Шумен проговори, а часовникът отмери“. В нея 
са представени джобни, ръчни, настолни, стенни 
часовници, като най-ранният джобен часовник е 
от втората половина на XIX в. изработен в Цари-
град. Интересното е, че голяма част от експона-
тите имат своя история и са свързани с известни 
личности, допринесли за развитието на град Шу-
мен. Любопитен е стенният часовник на доктор 
Владимир Верби – първият бял мъж, заселил се в 
Кения, първият бял мисионер. Часовникът е изра-
ботен по негова поръчка и е внос от Англия. 
В колекция „Радиоапарати“ са представени едни 
от водещите марки, предлагани на шуменския 
пазар. И тук шуменци не изостават в радио произ-
водството, защото през 1928 г., само една година 
след откриването на първата фабрика за радио-
апарати в гр. Бургас, Никола Станев произвежда 
първият радиоапарат в града. Интересен експонат 
е радиоапарат немско производство, върху лам-
пите на който все още стоят щампите на Третия 
райх. Представени са „Телефункен”, „Сименс”, 
„Филипс”, „Мелодия”, „Акорд” и др. 
Изложбата би могла да се комбинира със занятия 
с деца, които освен да научат любопитни факти 
и да разгледат позабравени предмети, могат да 
изработват часовници с помощта на шаблони и 
канцеларски материали.
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Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за посетители от всички възрастови групи. 
За детска публика е разработена образователна 
програма 
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 150 джобни, ръчни, настолни, 
стенни часовници и радио апарати от фондове-
те на отделите „Етнография“, „Нова история“ и 
„Най-нова история“
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Девет. Предлагат любопитни факти за 
историята на часовниците; за часовникарския 
занаят в града; навлизането на часовниците как-
то като лична вещ, така и като част от градската 
архитектурна среда; историята на радио-разпръс-
кването; навлизането на радио апаратите в град 
Шумен и раждането на Радио Шумен. Рол-банери 

с размер 80 / 200 см.
За реализация на изложбата са необходими: 40 
до100 кв. м., витрини – 9 броя
За обслужване на изложбата има: Tекстове на бъл-
гарски език, рол-банери – 10 бр.
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Камион, собственост на РИМ – Шумен
Контакти: museum_shumen@abv.bg

Име на изложбата: „Там където думите са из-
лишни“
Автор на изложбата: гл. ас. Бета Хараланова
Тема на изложбата: Изложбата е резултат на съв-
местната работа на три културни организации и 
включва материали на Регионален исторически 
музей – Шумен, Етнографски музей на открито 
„Етър” – Габрово и Исторически музей – Попо-
во. Общата и тема са музикални инструменти и 
вещи на известни български музикални дейци, 
сред които Добри Войников, Панчо Владигеров, 
Тодор Колев, Люба Велич, проф. Лилия Гюлева. 
В нея се проследява зараждането на музикалното 
дело, както и неговото развитие след Освобожде-
нието в трите града – Шумен, Габрово и Попово. 
Експозицията представя и различни музикални 
инструменти – духови, струнни, български народ-
ни инструменти, детски свирки, както и част от 
личната колекция устни хармоники на дуо Лечеви 
от Шумен.
Групи посетители по възраст: Изложбата е подхо-
дяща за посетители от всички възрастови групи. 

За детска публика е разработена образователна 
програма – детско художествено ателие.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 70 веществени експоната
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 16 табла с размер 100/70
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За реализацията на изложбата са необходими: При-
близителна площ в м. кв.: В зависимост от залата 
и размера на витрините между 50 и 150 кв. м.; 
Витрини - брой, размери: 8 с размер 150/70; Ма-
некени – 4 броя. Отделно 3 броя за възстановка на 
първия български оркестър
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод; Винилни пана с текстове на български език 
– 3 броя; Афиш 
Като възможност за занятия с деца са подготвени 
илюстрации, адаптирани за оцветяване, които 
представят музикални инструменти от различните 
групи, включени в изложбата 
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: Камион, собственост на РИМ – Шумен
Контакти: museum_shumen@abv.bg

Име на изложбата: Шареният свят на киното
Автор: Бета Хараланова, Стела Димитрова, Дани-
ел Руменов
Тема на изложбата: Шуменци са сред пионери-
те на сценичното изкуство в България. Не прави 
изключение за тях и киното – магичното умение 
на движещите се образи. През 1910 г. в Шумен е 
открит първият постоянен кинотеатър „Сан Стефа-
но”, а през 1921 г. е осъществена първата прожек-
ция на открито. Не след дълго (1926 г.) тук е съз-
дадено Дружество на кинолюбителите. През 1930 
г. Шумен става едва четвъртият български град, в 
който се прожектира говорещият филм „Лудият 
певец”.

Изключителна заслуга за запознаване и съхраня-
ване постиженията на киното се пада на шуме-
неца Ростислав Бакалов – наричан с основание 
„пленник на седмото изкуство”. В историята на 
киното името на Ростислав Бакалов се свързва с 
единственото издавано в България ръкописно 
списание за кино-култура и пропаганда със загла-
вие „Кино-вести”. Първият брой излиза на 2 януа-
ри 1929 г. Освен текстовете, в списанието Бакалов 
рисува и образите на известни артисти. По-късно 
Бакалов се включва и в Дружеството на кинолю-

бителите, а през 1937 г. заедно с фотографа Марк 
Маркарян създават „киностудията” „Росмарк – 
филм”. Ростислав Бакалов е и колекционер на ки-
ноафиши. Първият му плакат е „Крачун и Малчо 
– рибари”. През целия си живот той събира около 
2200 афиша, свързани със световното кино.
Цялото това богатство днес е откупено от РИМ—
Шумен и се съхранява в неговите фондове. За 
него разказва и експозицията „Шареният свят на 
киното”.
Общ брой на предметите – 91: 80 киноафиша – 
100/70; 10 броя ръкописни списания за кино-кул-
тура; 1 киномашина.
Общ брой на постери и информационни текстове 
- 82: 80 анотации на съответните филми – А-4, 1 
входящ текст – А-3; 2 афиша за изложбата – А-3.
Приблизителна площ – 70 кв.м.; Витрини – 3 броя.
Аудио-видео апаратура – мулитимедия, озвуча-
ване.
За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод на български и английски, флаери, дипляни 
за продажба.
Транспорт – микробус.
Контакти: е-mail:museum_shumen@abv.bg

Име на изложбата: „Полъх от стария град”
Автори: Стела Димитрова, Даниел Руменов
Тема на изложбата: Изложбата „Полъх от стария 
град” има за цел да покаже една от известните в 



142 MEF ‘22  ПАНАИР НА МУЗЕЙНИТЕ ИЗЛОЖБИ MUSEUM EXHIBITION FAIR

края на ХІХ и началото на ХХ век шуменски улици, 
а именно „Арастянска” (дн. Цар Освободител). На 
нея е бил съсредоточен общественият, културен 
и отчасти икономически живот в града. Доскоро 
тя бе оформена като Възрожденски комплекс. 
Идеята за в бъдеще е този комплекс да се оформи 
като притегателен туристически център в Шумен. 
Водени от това и от идеята да бъде популяризи-
рана не само в Шумен създадената изложба бе 
презентирана в АЕК „Етър” в края на 2010 г. и бе 
посрещната с голям интерес.
Експозицията е максимално съобразена с духа на 
представения период. Това от своя страна има и 
образователен ефект особено върху младото по-
коление, което в много малка степен е запознато с 
живота в Шумен през посочените години.
Експозицията е оформена на кътове – хотелска 

стая, адвокатска кантора, книжарница, аптека, 
шивашко ателие и кафене. Разбира се тя може да 
бъде доразвита. 
Общ брой на предметите – 180 оригинални експо-
нати.
Общ брой на постери и информационни текстове: 1 
входящ текст А3, 2 афиша за изложбата А3.
Приблизителна площ – 70 кв. м.; Аудио – видео 
апаратура – мултимедия; озвучаване – да.
За обслужване на изложбата има: текст за екскурзо-
вод на български език.
Транспорт – камион.
Контакт: museum_shumen@abv.bg, 
penerliev_1970@abv.bg, s.03.80@abv.bg

Име на изложбата: „Рафаил Попов… еволю-
ция, открития, наука…“
Автор на изложбата: Даниел Руменов
Тема на изложбата: изложбен музеен продукт, 
свързан с основателя на Историческия музей в 
Шумен. Той включва следните компоненти:
1. Експозиция, показваща културни ценности, 
свързани с видния археолог Рафаил Попов – от-
кривател на множество археологически наход-
ки, включително и културата „Коджадермен“ в 
Шуменския край, а и създател на Историческия 
музей – Шумен. Десет предмета, принадлежали и 
използвани от видния български археолог разказ-
ват не само своята история, но и пътя на тяхното 
внедряване в живота на хората, личности, които 
са ползвали даденото техническо средство, запоз-

нават и с други археолози, работили съвместно с 
Попов. За целта са изработени 21 информацион-
ни табла, които са и интерактивни – с QR кодове, 
предоставящи и допълнителна информация на 
посетителите.
2. На база разказите за деца, писани от Рафаил 
Попов е разработена образователна програма за 
подрастващи, засягаща науката археология и жи-
вота на праисторическия човек.
3. Обособени са занимателни кътове за подра-
стващи, свързани с темите на информационните 
табла и предмети, принадлежали на Р. Попов.
4. Изработен детски модул „Намери (конкретен) 
предмет от изложбата“.
5. Инсталирани монитори, показващи живота на 
древните хора – във вид на презентации и обра-
зователни кратки филми.
Групи посетители по възраст: подрастващи
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 10
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 21
За реализацията на изложбата са необходими:
• Паравани/стойки (твърди повърхности за окач-
ване, линейни метри: 16, 80 м
• Аудио-видео апаратура: монитори
• Текст за екскурзовод - на български, на чужд език
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: лек автомобил
Контакти: 0899 90 38 38
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Име на изложбата: 
Цветна магия от Ямболско
Автор: Динка Ангелова
Тема: Изложбата представя традиционни женски 
костюми, тъкани и шевици от Ямболско (първите 
десетилетия на ХХ век). Сукманената носия, ха-
рактерна за региона, впечатлява с цветове, ше-
вици и орнаменти, разкриващи вродено чувство 
за хармония. Всяка част е обобщено познание 
за света, както и визуален знак за възрастови и 
семейни различия. Украсата е съсредоточена по 
полите, пазвата и ръкавите на сукмана и ризата, 
като най-ярката декоративна част е престилката. 
Различният начин на украса води до обособя-
ване на два типа сукмани: апликирани /белкос-
ници; копринници; елховски и др./; везани /
пресколници, пополитници и др./, представени 
в изложбата.
Цветната феерия се допълва и от няколко кос-
тюма на преселници от Одринска и Беломорска 
Тракия, както и от различни шевици, украсява-
щи елементи на женския костюм и разноцветни 
тъкани, внасящи уют в традиционния ямболски 
дом.
Изложбата е подходяща за всички възрастови гру-
пи.
Изложбата се състои от: 9 постера с размери 
104/73 см; 20 манекена, осигурени от РИМ-Ям-
бол;  женски костюми – 20 бр.; текстил – 54 бр.;  

За реализацията на изложбата са необходими: 
около 100 кв.м площ; възможност за окачване на 
постерите и част от текстила; 3 бр. хоризонтални 
витрини.
За обслужване на изложбата: осигурен текст за 
екскурзовод на български език.
За пренасяне на изложбата е необходим: микробус.
Контакти: тел. 046/66 34 13; e-mail: museum.
yambol@gmail.com

Име на изложбата: Кукерските игри-феерия 
от багри, магия и мистерия
Автор: Динка Ангелова
Тема: Изложбата представя кукерските игри в 
Ямболско, отличаващи се с многообразие, устой-
чивост и старинност. Архивни снимки от първите 
десетилетия на ХХ век запознават посетителя със 
старинни образци на кукерски маски и костюми, 
с основните персонажи в кукерската дружина, 
както и с елементи на обредни действия
В изложбата са показани оригинални кукерски 
маски и костюми, използвани през различни 
години на ХХ век в Ямболския регион, както и 
възстановка на някои обредни действия – заора-
ване, кукерско хоро.
Изложбата е подходяща за всички възрастови гру-
пи.

Регионален исторически музей – Ямбол 
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Изложбата се състои от: 10 постера с размери 
104/73см; 15 манекена, осигурени от РИМ Ям-
бол; 13 кукерски костюма с маски; 8 кукерски 
маски; 3 бр. предмети /рало, хомот, шиник/ за 
представяне на част от обредните действия.
За реализация на изложбата са необходими около 
80 кв.м площ, възможност за окачване на посте-
рите и част от маските, както и 5 броя дървени 
постаменти с размери 100/40/40 см.
За обслужване на изложбата е осигурен текст за 
екскурзовод на български език, както и видео-
филм, представящ Ямболската Кукерландия.
За пренасяне на изложбата е необходим микробус. 
Контакти: тел. 046/66 34 13; e-mail: museum.
yambol@gmail.com

Име на изложбата: Миниатюрният свят на 
праисторическите хора
Автор на изложбата: Тодор Вълчев
Тема на изложбата: Временната изложба „Ми-
ниатюрният свят на праисторическите хора“ 
представя експонати от късния неолит, ранния 
и късния халколит, и ранната бронзова епоха 
от фонда на РИМ – Ямбол. Пред посетителите 
се представят три основни типа артефакти: ке-
рамични съдове, костени украшения и каменни 
оръдия на труда. 
Групи посетители по възраст: Експозицията поз-
волява на посетителите от всички възрастови 

групи да се запознаят с един от малко известните 
аспекти от живота на праисторическите хора. Ан-
глийският текст позволява и на чуждестранните 
гости да се запознаят с тези любопитни експона-
ти.
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: В изложбата са представени 70 
миниатюрни керамични съдове (с височина от 
3 до 6 см), 5 каменни теслички (с дължина до 4 
см), 6 костени мъниста, едно мраморно мънисто, 
едно мънисто от черупката на мида Денталиум, 
част от костен пръстен и два фрагмента от гривна 
от черупката на мида Спондилус. Акцентът на из-
ложбата е малкия каменен идол, който представя 
стилизирана човешка фигура. Той е изработен от 
скала с тъмнозелен цвят. Повърхността му е по-
лирана. В горната част на идола е имало отвор, 
който се е счупил.
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: Четири постера (1100 x 700 мм) пред-
ставят развитието на праисторическите култури 
по долното течение на р. Тунджа. Два отделни 
постера (2000 x 800 мм) представят технологията 
за изработка на керамични съдове и техниките 
за обработка на камък, кост и черупки от миди. 
Всички плакати и табели към изложбата са на 
български и английски език.
За реализация на изложбата са необходими:
За подходящото експониране на изложбата са 

необходими четири витрини, в които хронологи-
чески да се представят миниатюрните предмети. 
Към всяка витрина има съответен постер: за къс-
ния неолит, ранния халколит, късния халколит и 
ранната бронзова епоха.   
За пренасянето на изложбата не е необходим спе-
циален транспорт.
Контакти: museum.yambol@gmail.com
tvvulchev@gmail.com
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Име на изложбата: 
„Дунав - природа и култура”
Автор на изложбата: Фондация “ЕкоОбщност”
Тема на изложбата: Tрадици, празници, обичаи, 
диалекти, манджи, приказки от Подунавието. 
Oпазване на природата - образователен модул
Групи посетители по възраст:  всички
Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети:
1. Екообразователен модул: Дунавски пакет - ку-
тия, 30х40х10 см - 1 бр., плакати - А2 - 2 бр., ли-
нийка Риби - 50х7 см - 1 бр.
2. Модул Традиции: книжка Дунавски тради-
ции - 25х15 см - 1 бр., албум Дунавски рецепти 
- 10х30х15 см - 1 бр., табло с картички Дунавски 
рецепти - 35х30 см - 1 бр., комплекти картички 
Дунавски рецепти - 10х15 см - 4 бр.
3. Изложбена част: табла - 1х1,20 м - 3 бр., рисун-
ки - А2 - 9 бр.
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. - за изложбената 
част - 6 кв. м площ на таблата (3 пластмасови 
табла за закачване на стойки) и рисунките. За 
образователен модул 1 кв. м, за модул традиции 
0,5 кв. м, щанд - 1 кв. м.; паравани 3,40 кв. м, три 
комплекта стойки за таблата
Озвучаване - 1 комплект колонки за озвучаване с 
лаптоп в обсега на щанда
Аудио-видео апаратура – лаптоп за презентация.

За обслужване на изложбата има: текст за екскур-
зовод – на български език; 
За пренасяне на изложбата е необходим траспорт: 
лек автомобил.

Име на изложбата: Дърво с корен
Автор на изложбата: Фондация „ЕкоОбщност”
Тема на изложбата: Посветена на едноименния 
конкурс „Дърво с корен”. Представя фото пана 
и историите на 15 участници в първото издание 
на конкурса, проведено през 2010 г., като в тях са 
включени и победителят в конкурса за 2010-та  – 
чинарът в село Гърмен и победителите в допъл-
нителните категории „Млад природолюбител” и 
„Дърво в опасност”.
Групи посетители по възраст: От общ интерес

Общ брой на предмети, приблизителни размери по 
групи предмети: 15 бр. фото пана с размер А2, 15 
бр. пана с текстове с размер А3
Общ брой на постери и информационни текстове, 
размери: 1 бр. информационно табло с размер 
А2, 1 бр. винил с размери 1,46 м Х 1,74 м
За реализацията на изложбата са необходими: 
Приблизителна площ в м. кв. - 15 м2; Паравани/
стойки (твърди повърхности за окачване на табла 
или картини) - линейни метри - 15 м; Осветление 
- 15 лампи
За обслужване на изложбата има: Текст за екскур-
зовод - на български, на чужд език; Афиш, флае-
ри - безплатни; Дипляни, брошури - за продажба; 
Каталог - за продажба
За пренасяне на изложбата е необходим транс-
порт: събрани паната са с малък обем и могат да 
бъдат транспортирани с автобус, автомобил, влак 
и т.н.
Контакти: Фондация „ЕкоОбщност”
Гр. София 1612, Ул. „Феликс Каниц” 13
Тел.: (02) 951 54 46, Факс: (02) 951 54 79
Ел. поща: bepf@bepd-bg.org
www.bepf-bg.org 
Лице за контакт: Александра Георгиева, Моби-
лен: 0 898 644 989, Ел. поща: alexandrageorgieva@
bepf-bg.org

Фондация “ЕкоОбщност”


