СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
№
по
Наименование на
Наименование на проекта
ре кандидатстващата организация
д
1 Софийска градска художествена
Идеологически знаци в
галерия
съвременното изкуство - опит за
осмисляне. Изложба в СГХГ и
изнесени експозиции в ОКИ Красно
село, Надежда и Искър
2 Регионален исторически музей –
Варна
Допуснат от ТК, частично.

Каталог „Оръжие и снаряжение“
(подзаглавие „Археологически
музей Варна“) и Приложение за
работа в Учебния музей при РИМ
Варна: „Открий и научи по темата“

3 Исторически музей - Тутракан

Мобилна изложба „Добруджа и
войните за национално обединение”

4 Музей „Дом на хумора и сатирата” - „100 години от историята на
Габрово
габровския хумор” (Временна
фотодокументална изложба с
образователен модул.)
5 РИМ - Сливен

Изложба: „Участие на
11-ти пехотен сливенски полк, 7-ми
конен полк и 6-ти артилерийски
полкове в Първата световна война
1915-1918 г.”

6 Национален политехнически музей „КИНОТО: Магия и техника” –
проект за временна експозиция.
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7 Народно читалище „Родопска
просвета” – гр. Девин

Организиране и представяне на
сборна изложба на творци в областта
на изобразителното и приложното
изкуство от гр. Девин и общината.

8 СМРЗИ - Трявна

„От ръката тревненска” –временна
изложба представяща
художествените занаяти:
дърворезба, иконопис, архитектура,
розопроизводство, куюмджийство,
мутафчийство.

9 РИМ - Пловдив

„Помогни на очите си да виждат”
/Достъп до музейна среда на деца и
възрастни с нарушено зрение/

10 Къща музей „Иван Вазов” - Сопот

Вазов – отново „народен”. Музеят –
на място при хората със специални
потребности.

11 БАН Институт за етнология и
фолклористика с етнографски
музей.

Етнографски етюди. На Димитър
Маринов – посвещаваме!
110 години от основаването на
Национален етнографски музей.

12 БКИ -Париж

Изложба „Съвременно българско
изкуство” – живопис.

13 РИМ - Смолян

„Подготовка на временна
експозиция „За честта и славата на
България” – по-близка и достъпна за
музейната аудитория”

14 Музей на народните художествени Малки истории от малкия град –
занаяти и приложните изкуства –
временна изложба, представяща
Троян.
малко известни факти и събития.
15 РИМ - Видин
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Изложба: Непознатото за царската
резиденция „Баба Вида”.

16 ИМ - Харманли

Изложба мобилна „Преоткриване на
красотата – традиционните костюми
в Хасковския край”

17 РИМ –Варна,
отдел „Етнография”

Временна експозиция „Град Варна
през XIX – началото на XX векпоминъци, търговия, население и
запознаване на младото поколение с
културно-историческото наследство
на черноморския град”.

18 РИМ - Шумен

Изложба „Фосили и минерали от
фонда на РИМ – Шумен"

19 Национален Военноисторически
музей

„Моите предци на войната” –
образователна програма за
проучване и създаване на пътуваща
временна изложба, предназначена за
средния курс на обучение.

20 ХГ - Добрич

Образователна програма „Слово и
образ”.

21 РИМ - Русе

„Изложба „Захари Стоянов –
Летописецът на Априлското
въстание и Модерна България”.

22 Исторически музей - Попово

Мобилна изложба: „Портрет имаш,
жена нямаш” (Българската
емиграция – личности, събития,
артефакти)

23 Исторически музей -Клисура

„Учители с огън в сърцата”

24 Национална галерия

Образователен музеен център
„Вълшебен квадрат“
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25 Национална галерия

„Изживяно чрез сърцето“ –
юбилейна изложба 110 години от
рождението на Вера Недкова /19061996/

26 Институт за етнология и
фолклористика с етнографски
музей

Народни занаяти и символиката на
социализма

27 НЛМ

„Литература и памет“.
Представителна временна
експозиция на Националния
литературен музей

28 ЕМО „Етър“ - Габрово

Образователна програма „В света на
старопланинската възрожденска
архитектура“

29 „Барух енд Партнерс“ ЕООД

III Фестивал Фотофабрика

30 Музей „Борис Христов“

„Музикалния кошер на Пенка
Касабова“

31 НИМ

Временна изложба в НИМ „Мостове
на светлината“

32 НИМ

Каталог (билингва на български и
английски език) към временна
изложба „Сребърните колани на
българите VII – VIII век)

33 ХГ „Дим. Добрович“ - Сливен

„200 години от рождението на
художника Димитър Добрович“ –
издаване на каталог, рекламни
материали и популяризиране на
творчеството на художника
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34 Градска художествена галерия Пловдив

Реновиране на 35 картини от
временна изложба на Златю
Бояджиев, включващо цялостно
почистване, реставрация и
рамкиране

35 Музей „Панчо Владигеров“

Образователна програма – „По
Владигеровски за деца“

36 РИМ Кюстендил

„Музейна работилница за деца“ в
Регионален исторически музей
Кюстендил

37 РИМ Бургас

Изложба: Българските бежанци в
нашата памет

38 РИМ Ямбол

Миниатюрния свят на
праисторическите хора

39 Институт по експериментална
морфология, патология и
антропология с музей

Погребални практики в нашите земи
от Праисторията до
Средновековието

40 ХГ Русе

Изграждане на интерактивно
мултимедийно приложение за
експозиционни и образователни
дейности в ХГ - Русе

41 ИМ Малко Търново

Провеждане на образователна
програма „Църкви – паметници на
културата – уникална част от
историческото наследство на
Странджа планина“, подготовка и
реализация на временна изложба на
тема „Църквите на Странджа“
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42 РИМ Стара Загора

6

Могъществото на тракийските
владетели – изгубеното и
намереното съкровище от с.
Дълбоки

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, КОИТО НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Допуснат
№ Наименование на
Наименование
от
по кандидатстващат
на проекта
техническ
ред а организация
а комисия
1 Регионална
библиотека „Ст.
Чилингиров” Шумен

"Светът на
илюстрацията”

ДА

Мотиви

В частта за организиране на
изложба проектът не отговаря
на някои от основните
критерии, съгласно чл. 15, ал. 2
от Правилата. Няма устойчив
ефект и новаторство. Изложбата
ще бъде представена само в
кандидатстващата организация,
което силно ограничава
целевите групи, до които ще
достигне резултатът от проекта.

2 ИМ – Полски
Тръмбеш

Работно заглавие
„Градивен
занаят”

ДА

3 Институт за
изследване на
изкуствата

4 ИМ - Чирпан

Изложба на тема
„Държавната
власт:
архитектурни
измерения”.

Изложба
„Чирпан в своята
най-голяма
трагедиячирпанското
земетресение от
1928 г.”.

ДА

ДА

Голяма част от дейностите на
проекта са служебно
задължение на служителите.
Периодът за реализация е
изключотално голям и проектът
не може да бъде отчетен в
рамките на сроковете,
съобразно изискванията.

Проектът не отговаря на част от
критериите на в чл. 15, ал. 2 от
Правилата и допълнителните
критерии, приети от
Експертната комисия.

Проектът не отговаря на част от
критериите на в чл. 15, ал. 2 от
Правилата и допълнителните
критерии, приети от
Експертната комисия. Темата на
изложбата не е добре
обоснована.

5 НИМ - София

Добре дошли в
света на
Българското
средновековие –
нова
образователна
програма на
Детския
образователен
център на НИМ.

6 Национален
Образователна
Военноисторическ програма за
и музей
младежи
„Лаборатория за
разработка на
интерактивни
музейни
приложения на
базата на ИКТ
(Информационн
ии
комуникационни
технологии)
7 РИМ - Силистра

8 Музей „Борис
Христов“

Лято в музея –
делници и
празници на
жителите на град
Силистра през
вековете
„Борис Христов“
– градовете на
сбъднатото и
несбъднатото

Проектът е разработен като
атракция, не е развит
образователния аспект. Няма
партньорство с РИО.
ДА

Не отговаря на приетите
допълнителни критерии,
свързани със закупуването на
компютърна техника.

ДА

ДА

Не отговаря на общите
критерии за иновативност и
устойчивост, съгласно чл. 15,
ал. 2 от Правилата

ДА

Не отговаря на общите
критерии за иновативност и
устойчивост, съгласно чл. 15,
ал. 2 от Правилата .

9 Галерия „Васка
Емануилова” –
филиал на СГХГ

10 РИМ - Шумен

11 РИМ - Добрич

12 Природонаучен
музей към РИМ Варна

Образователна
програма
„Опити” (2016 –
Скулптурният
обект като
зрител.
Безучастното
изкуство и
интерактивният
град)
Мобилна
експозиция
„Опознай
Шуменския
край”-

ДА

ДА

„Живот на
сцената.
Творчески
симулации”.

„Морска
екосистема” диорама

Не отговаря на част от общите
критерии, съгласно чл. 15, ал. 2
от Правилата и допълнителните
критерии, определени от
Експертната комисия

Не отговаря на общите
критерии за иновативност и
устойчивост, съгласно чл. 15,
ал. 2 от Правилата .
Наименованието на
експозицията е твърде общо.

ДА

Недостатъчно добра обосновка
на проектното предложение. От
описанието не става по
категоричен начин ясно дали
под формата на временна
изложба се цели изграждане на
част от постоянната експозиция.

НЕ

Не отговаря на обявената тема,
свързано е с постоянната
експозиция

13 Сдружение Водна
кула арт фест

„Водна кула арт
фест”

НЕ

14 Национален паркмузей „Шипка –
Бузлуджа”

Тематични
мобилни
изложби 3 бр. на
Национален паркмузей „ШипкаБузлуджа”

15 РЕМ - Пловдив

„Витрини за
временни
експозиции в
РЕМ –Пловдив.”

16 Археологически
Експозиция
музей - Сандански „3200 години
поселищна
история на град
Сандански”
17 Държавна опера Стара Загора

Музейна
експозиция
„Фестивал на
оперното и
балетно
изкуство“ –
Стара Загора

НЕ

Съгласно чл. 16 от Правилата за
условията и реда за частично
финансиране на проекти в
областта на музейното дело и
изобразителните изкуства
искането за частично
финансиране за проекта не
трябва да надвишава 10% от
обявената сума.

През 2014 г. е финансиран
подобен проект със същото
заглавие.

НЕ

Не отговаря на обявената тема,
проектът не е свързан с
конкретна временна изложба

НЕ

Документите са подадени в
един екземпляр. Не отговаря на
обявената тема.

НЕ

Създаването на уеб сайт и
музейна сбирка не отговаря на
обявената тема.

18 ИМ - Самоков

„120 години
курортен
комплекс
Чамкория –
Боровец“
НЕ

19 Младежки
културен център
Бургас
20 Сдружение
„Международно
триeнале на
сценичния плакат“

„Бургас на Баев“

8.
Международно
триeнале на
сценичния
плакат – София
2016
21 РИМ - Благоевград „Музеят – място
за вдъхновение”.

Съгласно чл. 16 от Правилата за
условията и реда за частично
финансиране на проекти в
областта на музейното дело и
изобразителните изкуства
искането за частично
финансиране за проекта не
трябва да надвишава 10% от
обявената сума.

Не отговаря на обявената тема.
НЕ

НЕ

НЕ

Събитието е с фестивална
насоченост и не отговаря на
обявената тема.

Целите на проекта припокриват
една от основните дейности на
музея. Разписаните в плансметката строително-монтажни
и ремонтни дейности и
закупуването на техника не
отговарят на обявената тема.

