П Р О Г Р А М А
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НОЩТА НА МУЗЕИТЕ – 15 МАЙ 2010 г.
/Информацията е предоставена от Отдел „Музейна дейност и
изобразителни изкуства” на МК/

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ТЕЛ.: 931 80 18

18.00 ч. – Химическо шоу на студентите по химия от СУ „Св. Кл.
Охридски”;
18.50 ч. – „Церн рап” – Борислав Григоров, ученик от 22 СОУ „Г. С.
Раковски”;
19.00 ч. – Фолклорна програма на ансамбъл „Севдинка”;
19.30 ч. - Шоу на Венци Мартинов и „Комеди клуб”;
20.00 ч. – „Единство на пространството и времето” – презентация на
Веселина Калинова;
20.30 ч. – „Астрономия и астрология – разказ за двете сестри” –
презентация на Георги Латев;
21.00 ч. – Астрономически наблюдения от терасата на музея, организирани
съвместно с Астрономическа асоциация „София”;
Прожекция на научно-популярни филми.
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”
ТЕЛ.: 8656942
ЗАЛА „ГИГАНТСКИ КРИСТАЛИ” – 18.00-01.00 Ч.

1. Музикално-поетичен маратон на млади поети, хорови формации и
лауреати на международния конкурс „Музиката и Земята”.
2. „Духовните съкровища от архивите на музея” – изпълнение на поети и
музиканти в залата на „Гигантските кристали” – (1990-2010 г.).
/поети: Христо Фотев, Иван Динков, Янко Димов, Воймир Асенов, Матей
Шопкин, Иван Есенски, Димитър Милов, Венета Арахангелова и др.
музиканти: Жармен Муние, Око Ямаока, Сергей Кравченко, Фулвио
Турисини, Жени Захариева, Лидия Ошавкова, Ангел Станков и др./
Мултимедийно представяне – Петър Делчев.

3. Музеите на Рьорих по света. Мултимедийно представяне – Тодор
Ялъмов.

ВИДЕОЗАЛА – 18.00-01.00 Ч.

4. Открит разговор на тема „Култура и устойчиво развитие”.
Поканени: Георги Йорданов, Иван Маразов, акад. Тодор Николов, арх.
Георги Стоилов, проф. Александър Федотов, проф. Орлин Загоров, доц.
Пенчо Пенчев, проф. Станислав Станилов, проф. Ангел Станков, Кеазим
Исинов, проф. Жени Захариева, Иван Есенски, Никола Инджов, Николай
Петев
Водещ – Михаил Малеев
НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ТЕЛ.: 946 1806

19,00 ч. – концерт „На българската армия с любов” – изпълнения на
Веселин Маринов, Росица Кирилова, Панайот Панайотов и формация
„Вакали”;
Изложба – „Съдби, белязани от войната”.

МУЗЕЙ “ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. КАЛОФЕР
ТЕЛ. 03133/54-07

18,30 ч. – „На театър в музея”. „Греховната любов на зографа Захарий”,
спектакъл на Театър „Елена Снежина”, Карлово;
20,00 ч. – Представяне и прожекция на нов документален филм за Музей
„Христо Ботев” и град Калофер;
„Дестинация България: Калофер – градът на Ботев”.
МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. КАРЛОВО
ТЕЛ.: 0335/93489

Музеят ще работи с удължено работно време.
Ще бъде проведена среща с режисьора Андрей Алтъпармаков и
представяне на негови филми за Васил Левски и мемориалния комплекс на
Апостола в Карлово.
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ТЕЛ.: 955 42 90

Организиране на забавно-музикални програми, безплатни прожекции на
български игрални и документални филми, ревю с ретро костюми и
фотоконкурс за най-добра снимка, свързана с различни културноисторически обекти и музеи в страната.
НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ
С МУЗЕЙ ПРИ БАН
ТЕЛ.: 988 42 09

1. Изложба „Магия за любов”.
2. Изложба „Моми и звънци” – гост-художник Вили Николов.
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ТЕЛ.:980 0071
КРИПТА

1. Изложба „Проектът Левентис” – реставрация на 14 икони от региона на
Черноморието и мултимедия към изложбата.
2. Концерт на струнен квартет „Хипнотик” – електрически цигулки.
Начало 20,00 ч.
СГРАДА НА МУЗЕЯ
ПРЕДНА ФАСАДА

Мултимедийно представяне на постоянните експозиции на музея
ЗАДНА ФАСАДА

Блуба Лу (Димитър Паскалев и Константин Кацарски) ще изпълнят
мултимедийно представление върху задната фасада на галерията. Илюзии
със сенки и перспективи.
ГРАДИНА

„В този час на вечерни измами…” – пърформанс от Валерия Вълчева и
Марий Росен.
ПОСТОЯННА ЖИВОПИСНА ЕКСПОЗИЦИЯ НА ГАЛЕРИЯТА

„Звезди рисуват под звездите” – Греди Асса, Вихрони Попнеделев и
Андрей Даниел довършват отпечатани до половината три знакови картини:
„Автопортрет” на Захарий Зограф, „Мома от с. Калотина” на Владимир
Димитров-Майстора и „Голо тяло” на Никола Ганушев, публиката под
тяхно ръководство участва в рисуването.
НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО
ТЕЛ.: 988 4922

ПРЕД СГРАДАТА НА ГАЛЕРИЯТА

18,00 ч. – Концерт на Перкусионен състав „3+3” при НМУ;
20,00ч. – Традиционен концерт на Софийския духов оркестър към
Столична община;
22,00 ч. – Прожекция върху фасадата на творби на германския художник
Феликс фон Хойдел със светлинни ефекти и музикално оформление.
В ЗАЛИТЕ НА ГАЛЕРИЯТА

1. Изложба на Емил Стойчев от цикъла „Български творци в чужбина”
ІІ етаж на Галерията, зали 14, 15, 16;
2. Изложба на американския художник Хънт Слонъм
І етаж, зала за гостуващи изложби;
3. Изложба на германския художник Феликс фон Койдел
партер, централно фоайе;
4. 21,00 ч. – Концерт на Ивона Недева – флейта, Анжела Маджарова –
арфа и Евелина Халтъкова – виола; ІІ етаж, зала 14;
5. 22,00 ч. – Клавирен концерт на Красимир Стойчев и представяне на
негови художествени импресии ІІ етаж, зала 14;
6. Театрални изпълнения.
НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА”
ТЕЛ.: 0431/62918

14.05.2010 г. – 14.00 ч., гр. Казанлък
По случай 170-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа, НПМ „Шипка-Бузлуджа” ще представи за пръв път пред
казанлъшка публика сабите-револвери на двамата воеводи (експонатите са
от фондовете на РИМ – Русе и РИМ – Варна).
15.05.2010 г. – 19,00-22,00 ч., Паметник на свободата – връх Шипка
1. Представяне на новия филм на НПМ „Шипка-Бузлуджа” „Епопеята на
Шипка – 1877 година”.
2. Музикална програма.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ВАРНА
ТЕЛ.: 052/68 10 12

18,30-19,00 ч. – Музикални изпълнения на деца от ЦДГ № 13 Звездичка;
19,00-19,30 ч. – Музикални изпълнение на ученици от НУИ „Добри
Христов” ;
20,00 ч – Етюди, изпълнени от театрална група „Щурче”.
21,00 ч – Музикални изпълнения на ученици от НУИ „Добри Христов” –
Варна;
Камерна изложба, посветена на Ярослав Гочев – дарител на музея.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. СИЛИСТРА
ТЕЛ.:086/820386

1. Изложба и презентации на златни колани и бижута на дръстърската
аристокрация;
2. Презентация на новата книга на ст.н.с. д.и.н. Георги Атанасов –
„Добруджанското деспотство (Към политическата, църковната, стопанска
и културна история на Добруджа през ХІV в.)”;
3. Прожекция на три нови филма – „Пет антични крепости по Долен
Дунав”, „Светослав и варягите на Долен Дунав”, „Тракийски светилища и
скални манастири в Силистренско”.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. БУРГАС
ТЕЛ.: 056/820344

Вечер на отворените врати в четири бургаски музея – от 17,00 до 01,00ч.
Представяне на нови изложби:
1.„Бургазлийката през 30-те и 40-те години на ХХ век” –етнографска
експозиция.
2.„Дарени и спасени съкровища” – историческа експозиция.
3.„Великденски и Гергьовски хлябове” – рисунки и картички на деца от
ОУ „Братя Миладинови” –етнографска експозиция.
4. „Минералите в услуга на човека” – природонаучна експозиция.
5. Прожекции на филми за културното наследство на Бургаския край.
6. Откриване с изложба „Новите археологически открития на Регионален
исторически музей – сезон 2009”.
17,00ч. – археологическа експозиция;
7. Откриване на Младежка театрална камерна сцена в музея – с участието
на ученически театрални школи от Бургас.
19,00ч. – историческа експозиция.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ПЛОВДИВ
ТЕЛ.: 032/269955
РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ГР. ПЛОВДИВ
ТЕЛ.: 032/631760
РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ГР. ПЛОВДИВ
ТЕЛ.: 032/625257
РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ГР. ПЛОВДИВ
ТЕЛ.: 032/633096
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ГР. ПЛОВДИВ

ТЕЛ.: 032/635322

Временни изложби, открити по случай 15 май – Нощта на музеите.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. СМОЛЯН
ТЕЛ.: 0301/62770

19,00 ч. – Концерт на детски самодейни състави при читалище “Кирил
Маджаров - 1866” – гр. Смолян (Школа за народно пеене, Вокална група
“Слад урани”, Детски танцов състав);
20,00 ч. – Театрална постановка “Хъшове” по Иван Вазов. Режисьор –
Елена Бакалова. Изпълнение на Драматичен театър за възрастни при
Народно читалище “Орфееви гори - 1870” – гр. Смолян;
21,00 ч. – Концерт на младежка рок-група “Black Diamond” при читалище
“Кирил Маджаров – 1866” – гр. Смолян;
22,00 ч. – Снимка за спомен (обличане с традиционни костюми).
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ВРАЦА
ТЕЛ.: 092/620373

ЕВК „Св. Софроний Врачански”
1. В експозиция „Традиционно лозарство и винарство” – дегустация
на вина; фолклорни изпълнения със съответната тематична насоченост;
хумористични скечове и анекдоти; поднасяне с подходящи средства и
артистични прийоми на подбрани архивни сведения, показващи развитието
и постиженията на лозарството и винарството във Врачанския край.
2. В дворното пространство на комплекса – домакинство на
съвременна вечерна сватба.
Лапидариум
„Огнен спектакъл” – представление на Театрална група „Темп” към
Младежки дом – Враца.
Централна сграда на РИМ – Враца
1. Демонстрация на приложна археология с участието на ученици от
СОУ „Хр. Ботев” и керамик-специалист: възстановка на процесите по
ръчно моделиране и изпичане в яма на керамични съдове по автентична
технология от преди 8000 г.
2. „Фоайе” и зала „Художествена галерия” – културна програма,
включваща изпълнения на артистични трупи, танцови и песенни състави и
индивидуални изпълнители от Младежки дом – Враца, Център за работа с
деца – Враца, СОУ „Отец Паисий”, танцова формация „Магнифика” и др.
3. Презентации на съкровищата в „Трезорна зала” и зала „Рогозенско
съкровище”;

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ЯМБОЛ
ТЕЛ.: 046/662 736
ПАНАИР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ

Национален археологически резерват „Кабиле”
9,30 ч. – откриване на панаира;
10,00 ч. – начало на представление на сдружение „Чигот” – Варна и
представители на сдружение за антични и средновековни реконструкции
„Сила” – Пловдив;
- показване на занаятите ковачество, ножарство, шивачество, плетене на
ризници, билкарство и др.;
- на всеки кръгъл час – демонстрация или турнир по стрелба с лък,
средновековна прашка, хвърляне на копие, фехтовка и пр. с участие на
посетителите;
13,00-14,00 ч. – фолклорна програма от читалището от с. Кабиле.
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ
- представяне на хлебни и сладкарски продукти, изработени от
Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол;
- показване на продукти на винарска изба „Марвин” ООД – Сливен;
- показване на сувенири на археологически находки от Ямболския регион и
др. керамични изделия.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. КЪРДЖАЛИ
ТЕЛ.: 0361/62102

Начало – 20,30 ч.
РИМ – Кърджали и НЧ „Обединение” ще проведат Рок-вечер с участието
на местни състави.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ПАЗАРДЖИК
ТЕЛ.: 034/443113
ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

17,30-18,00 ч. – зала и фоайе:
Откриване на изложба „Спомени от Пазарджик” и дефилиране със стари
градски костюми.
ЛАПИДАРИУМ

18,30-19,30 ч. Нов български университет – ренесансова музика;
20,30-21,30 ч. Педагогически факултет към ПУ „П. Хилендарски” – джаз;
22,00-23,00 ч. Войс енд фингърс – ритъмен блус.
ФОАЙЕ

23,00-24,00 ч. Ангобой капела – канцонети.
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ:

- изложба на ученици от художествена гимназия – Пловдив;
- изложба на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски”.
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ

19,00-20,00 ч. – Мандолинен оркестър;
20,00-21,00ч. – Ансамбъл за народни песни и танци – Пазарджик.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ТЕЛ.: 0601/64147

Славейково училище
18,00 ч. – откриване на изложбата „Археологическа колекция на
Нумизматичен музей – Русе”. Фондация „Братя Бобокови”;
19,30 ч. – модно ревю с етно мотиви на Даниела Тончева, майстор-шивач,
член на Регионалната занаятчийска камара.
Археологическа експозиция
21,00 ч. – видеопрожекция на филми от фонда на Регионален исторически
музей - Търговище.
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ

1. „Иран – люлка на източната култура и цивилизация” – гостува
Културното представителство към посолството на ИР Иран;
2. „Към корените на българското масонство” – гостуват регионалните
музеи в гр. Русе и гр. Габрово;
3. „Археологическа колекция на Нумизматичен музей – Русе”.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ДОБРИЧ
ТЕЛ.: 058/603 256

място: музей в Градски парк “Св. Георги”
временна изложба: “Старото школо разказва”, посветена на учебното дело
в Добрич през периода 1835-1989 г.
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ:

1.Ревю на ученическо облекло. Ретроснимки.
2.”Песните на старото школо”.
3.”Стоп кадър” – викторина.
4. “Един неразделен клас” – изложба на посетителите.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. КЮСТЕНДИЛ
ТЕЛ.: 078/ 550 095

В ДВОРА НА МУЗЕЯ – НАЧАЛО 15,00 Ч.
- фотосесия с облекла от фонда на музея;
- снимки пред реставрирана римска колесница;
- обиколка с файтон сред парковото пространство на музейния двор;
- гостилница.
Образователна игра с участието на ученици от град Кюстендил и томбола с
награди през целия ден.
20,00 ч – откриване на изложба от картини от художествения фонд на
музея в „Пиргова кула”;

20,30 ч. – изпълнение на „Римски земеделски ритуал – Парилия” при
Римски терми;
21,00 ч. – факелно шествие от площад „Велбъжд” през пешеходната алея
към двор-градината на Регионалния исторически музей;
„НОЩ” В ДВОРА НА МУЗЕЯ – НАЧАЛО 20,30 Ч.
1. „Античен обред – възлияние” в изпълнение на Тракийско общество
„Трескейа”, гр. Пловдив.
2. Театрална миниатюра в изпълнение на студенти по актьорско
майсторство от ЮЗУ – Благоевград.
3. «Кюстендилска сватба» и народни хора в изпълнение на ТФ «Партньори
– Кюстендил.
4. „Лятно кино” – прожекция на открито на документални филми от фонда
на музея – начало 22,30 ч.
Всички музейни експозиции: Къща-музей „Ильо Войвода”, Къща-музей „Димитър
Пешев”, Емфиеджиева къща, Етнографска изложба в зала
«Стримон» и
Комплекс „Св. Георги” в кв. Колуша - ще бъдат отворени за безплатно посещение
от 10,00 ч. до 21,00 ч.
Археологическата експозиция в зала „Асклепий” ще приема посетители до 1,00 ч.
след полунощ.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. БЛАГОЕВГРАД
ТЕЛ.: 073/885370

1. Демонстрация на изработване на плакети от студенти в Национална
художествена академия.
2. Изложба на авторски бижута на студенти от Национална художествена
академия.
3. Изложба „Балканската улица” – съвместно с Правно-исторически
факултет на ЮЗУ и театрална възстановка на атмосферата на една
балканска улица от края на XIX и началото на XX век.
4. Фотографска изложба „Всичко от което се нуждаем е любов”.
5. Ревю на съвременни облекла, изработени от студенти от Факултет по
изкуствата към ЮЗУ и от студенти от Нов български университет.
6. Концерт на съставите към Център по изкуствата.
7. Концерт на Биг Бенд – Благоевград.
8. Концерт на Мъжка фолклорна група към читалище „Култура” – гр.
Кресна.
9. Концерт на стари градски песни от група към Клуб на пенсионера –
Благоевград – в двора на къща-музей на Георги Измирлиев.
10. Обучение и демонстрация на български традиционни хора и танци, с
намерението в РИМ - Благоевград да се изиграе най-дългото хоро в Нощта
на музеите.
Партньори: ЮЗУ”Н.Рилски” – Благоевград, Национална художествена
академия, Нов български университет, Център по изкуствата – Благоевград,

Драматичен театър „Н.Вапцаров”, Читалище „Култура” – гр.Кресна, Клуб на
пенсионера – Благоевград, Биг Бенд – Благоевград.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ШУМЕН
ТЕЛ.: 054/877410
ПОСВЕТЕНА НА ГОДИНАТА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО
ЕКСПОЗИЦИЯ НА РИМ – 22,30-1,00 ч.

1. ИЗЛОЖБА “Българското историческо кино в киноафиши, костюми и
снимачни принадлежности”. Акцент в изложбата са автентични народни
носии от фонда на ИМ – Попово, участвали в снимките на филма “Капитан
Петко войвода”, както и лични вещи на оператора на филма – Димо
Коларов.
2. СРЕЩА с изпълнителя на главната роля във филма “Капитан Петко
войвода” – актьора Васил Михайлов.
3. ПРОЖЕКЦИЯ на епизоди от филма “Капитан Петко войвода” в
различни зали на музея
КЪЩА-МУЗЕЙ “Д. ВОЙНИКОВ” 19,00-22,30 Ч.

ИЗЛОЖБА “Полъх от Възраждането”. Модни аксесоари към градското
облекло на ХІХ и ХХ век от фонда на РИМ – Шумен. Ретроснимки за
гостите на музея.
КЪЩА-МУЗЕЙ “П. ВОЛОВ” 16,00-21,00 Ч.

„КИНО ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ”- прожекция на български детски
филми – „Хитър Петър”, „Весели картинки”, „Бай Ганьо”, „Войната на
таралежите”, „Куче в чекмедже”.
КЪЩА-МУЗЕЙ “Л. КОШУТ”17,30 -22,30 Ч.

1. ИЗЛОЖБА “В памет на Ростислав Бакалов”;
2. ПРОЖЕКЦИЯ на документални филми за Шумен дело на Киноклуб
“Мадарски конник”.
МУЗЕЕН КОМПЛЕКС “П. ВЛАДИГЕРОВ” 18,00-22,30 Ч.

1. ИЗЛОЖБА “ Операта в игралното кино” – киноафиши от фонда на
РИМ – Шумен;
2. КОНЦЕРТ на Иван Жеков – родственик на Павла Жекова, пианист,
композитор, носител на международни награди. В програмата Шуман,
Шопен, Дебюси, П. Владигеров и авторски композиции.
3. ДЖАЗКОНЦЕРТ.
ХГ “ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА” – ГР. ШУМЕН
ТЕЛ.: 054/830673

18,00-22,00 ч. “Съвременна графика и скулптура от фонда на галерията” –
експозиция.
ХГ “П. ПЕРСЕНТИЕВ” ГР. НОВИ ПАЗАР
ТЕЛ.: 0537/3211

17,00-22,00 ч. Изложба на проф. Николай Русчуклиев.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ХАСКОВО
ТЕЛ.: 038/624931

Музеят предоставя безплатен достъп до постоянните и временни
експозиции на публика от град Хасково и гости на града. Работното
време ще бъде удължено до 1,00ч. след полунощ.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ПЛЕВЕН
ТЕЛ.: 064/822 623

1. Спектакъл „Танц и огън” с участието на:
- нестинарска група от с. Ясна поляна, Бургаска област;
- кукери, от с. Широка лъка, Смолянска област;
- изпълнители от Плевенска област:
- Северняшки ансамбъл за народни песни и танци;
- ансамбъл „Мизия”;
- ансамбъл за народни танци „Нашенчета”;
- фолклорна група от гр. Славяново;
- група за автентичен фолклор от село Търнене;
- фолклорна група от с. Коиловци;
- фолклорна група от с. Ясен.
От 20,00 ч. над 200 изпълнители на народна музика и танци ще се
изявят на осем сцени, разположени по централната улица на Плевен – от
ДТ "Иван Радоев" до площад "Възраждане" и ще се придвижат до
Регионалния музей.
2. Изложби, които ще се открият в нощта в музея:
- “Дарения 2010” ;
- „Красота българска” – традиционни костюми и накити;
- „Живи екзотични влечуги”;
- „Моята страна” –детска художествена изложба от гр. Евора,
Португалия.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. СЛИВЕН
ТЕЛ.: 044/622495

1.19,00-20,00ч. Програма на „Младите виртуози” – изпълнение на
класически произведения – пешеходна зона пред музея;
2. Програма на детски комплекс – Сливен:
- индивидуални изпълнения на популярни песни на носители на отличия –
клуб „Ритъм” с ръководител Елена Пеева;
- изпълнения на ДТА „Тракийче” с ръководител М. Дерменски;

- мажоритарен състав на гимназия по икономика – 20,00-21,30 ч.
ПЕШЕХОДНА ЗОНА ПРЕД МУЗЕЯ

21,30-22,30 ч. програма на балет „Империя”;
22,00-22,30 ч. огнено шоу;
22,30-24,00 ч. отворени врати в музея:
– дегустация на вино от Сливенско;
– арт ателие – направа на снимки на граждани с оригинални тракийски
паметници.
В партньорство с Дарик радио.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. СЕПТЕМВРИ
ТЕЛ.: 03561/35-02
В ЗАЛИТЕ НА МУЗЕЯ
14,30 ч. – театрална постановка „Малкият принц” – детска театрална школа

„Петровден” – с. Паталеница;
16,30 ч. – представяне на книгата „Гара Саранбей” с участието на Стоянка
Христович, автор на поредица книги за историята на гр. Септември;
18,00 ч. – откриване на археологическа изложба „Занаяти и търговия в
Пистирос”;
18,30 ч. – откриване на изложба „Живопис” на Красимир Петров;
19,30 ч. – фолклорен концерт в двора на музея.
Забележка: поради претоварената културна програма на общината, Нощта
на музеите ще се проведе на 14.05.2010 г.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР.СЕВЛИЕВО
0675/32724
СГРАДА НА ХАДЖИСТОЯНОВОТО УЧИЛИЩЕ

Временна изложба от фосили „Ерата на динозаврите” и прожекция на
документалния филм „Праисторически живот”.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”
ТЕЛ.: 0538/42630

На разположение на посетителите ще бъдат предоставени
средновековни царски и др. облекла за фотосесии, разходка на коне.
В 18,00 ч. на откритата сцена на музея ще започне концертна програма
с участие на вокална формация „Абагар” – Шумен за старинна музика,
музикални и танцови изпълнения на НЧ „ Развитие” В. Преслав и
училището по изкуства „ Сава Доброплодни” – гр. Шумен.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. СТРЕЛЧА
ТЕЛ.:03532/35-33, 20-20

Изложба „Из фонда на музея”.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ТУТРАКАН
ТЕЛ.: 0857/61235

ЗА 17 МАЙ, ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА МУЗЕЯ

18,00 ч. – концерт на млади таланти от Тутракан в Исторически музей;
20,00 ч. – видеопрожекция в лапидариума на музея;
22,00 ч. – откриване на изложба "Вдъхновение от Тутракан" в
изложбената зала.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. БРАЦИГОВО
ТЕЛ.: 03552/2139

1. Рецитал на патриотични стихове от кръжока по художествено слово към
читалище „В. Петлешков”.
2. Концерт на ансамбъла за народни песни и танци към читалище „В.
Петлешков”.
3. Рецитал от патриотични песни на хор към клуба на пенсионера в гр.
Брацигово.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ПЕРУЩИЦА
ТЕЛ.: 03143/2205

1. Литературно четене на творби, посветени на Перущица.
2. Творческа среща-разговор с Емилия Каменова – почетен гражданин на
Перущица и литературен критик в залата на историческия музей.
3. Концерт „Достойно есть” – хор на момчетата от Семинарията, гр.
Пловдив в църквата „Св. Архангел Михаил” – музеен обект.
СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО
– ГР. ТРЯВНА
ТЕЛ.: 0677/22-78; 25-17

Ретро вечер в Райковата къща-музей, която включва закичване с
традиционния за Трявна писан бръшлян, почерпка с ликьор на фона на
стари градски песни, ревю с ретро дрехи от фото-ателието, възможност за
направа на ретро снимки. По желание гостите могат да дойдат с дрехи или
аксесоари „от бабиния скрин”.
В програмата с изпълнение на стари градски песни ще участва мъжка
вокална група „Здравец” към читалище „Пенчо Славейков” в Трявна.
МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА – ГР. ГАБРОВО
ТЕЛ.: 066/807229

15.05.2010г. – Ден на Габрово (честване на 150 години от обявяването на
Габрово за град)
10.30 ч. - весела суматоха в Парка на смеха пред Дома на хумора и сатирата
(музика на живо, парад на хумористични габровски знамена)
откриване на изложби:
1. Фотоизложба „Как Габрово се превърна в столица на хумора” (Габровци
и видни личности в архивните снимки на Дома на хумора и сатирата).

2. Сборна изложба „Габровският принос” (творби на габровски художници
във фонда „Хумор на народите” на Дома на хумора и сатирата).
3. „Ескишехир поздравява Габрово” – гостуваща изложба от Музея на
карикатурата при Анадолския университет в гр. Ескишехир, Турция.
4.„Весело Габрово” – изложба от едноименния общински конкурс за детска
рисунка.
5. „Котките” – тематична изложба живопис на Серджо Кавалерин (Италия)
и Йорданка Шиякова (България).
постоянни изложби в музея:
- „Корените на габровския хумор” ;
- „Планета Габрово” – детска развлекателна зала;
- „Да живее Карнавалът!” – карнавални маски и костюми от цял свят;
- „Маската – лицето на празника” – африкански ритуални маски и обредна
пластика;
- „Раят” – Адам и Ева габровци;
- „Грехът” – сатирични стенописи от 20 български манастира.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ВЕЛИНГРАД
ТЕЛ.: 0359/51 342

Концерт на класическа китара в залата на Художествената галерия.
ГАЛЕРИЯ-МУЗЕЙ „ДЕЧКО УЗУНОВ”- СОФИЯ
ТЕЛ.: 9630856

19,00-23,00 ч. Концерт от творци, живеещи на територията на район
„Изгрев”.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. КАВАРНА
ТЕЛ.: 0570/82327

16,30 ч. – ревю на средновековни костюми от постоянната експозиция на
музея;
17,30 ч. – анимационна програма (пътуващо училище по восъчна живопис)
и представяне на изложба „Тайните на писаното яйце”- изложбена зала;
19,00 ч. – възстановка на „Вечерно соаре в Каварна” с участието на
родолюбив комитет „Крум Страшний” – гр. Шумен – етнографска къща;
20,00 ч. –прожекция на филми за Каварна от фонда на музея – постоянна
експозиция.

