
ЕВРОПЕЙСКА „НОЩ НА МУЗЕИТЕ” 

Европейската „Нощ на музеите” стартира като инициатива на Министерството 

на културата на Франция и за изминалите години се утвърди като устойчива практика 

в много от страните в Европа. В тази нощ голяма част от музеите и галериите отварят 

врати и срещу свободен вход дават възможност на голям брой посетители да се 

запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна. 

Поради епидемичната обстановка в страната тази година музеите и галериите 

в град Варна няма да се включат в инициативата. В тази връзка ОУ „Васил Априлов“, 

гр. Варна предлага на своите ученици виртуална разходка из популярни музеи, 

галерии и исторически забележителности в България. 

 

Национален исторически музей – София 

 

Националният исторически музей е създаден на 5 май 1973 г. Той е национална 

съкровищница на Република България, хранилище на реликви от световен мащаб и 

един от най-големите исторически музеи на Балканския полуостров. В него се 

съхраняват над 650 000 паметници на културата и огромен археологически и 

исторически архив. Вижте вируталните експозиции, които предлага музеят тук - 

https://historymuseum.org/bg/exhibitions/virtual/. 

 

Национален археологически музей – София 

https://historymuseum.org/bg/exhibitions/virtual/


 

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху 

цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и 

народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. 

НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически 

проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол 

над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции 

е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните 

български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата 

научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В настоящия 

си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на дейността и 

правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 г. библиотека 

в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския археологически 

институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България - 

http://naim.bg/bg/content/category/1234/93/. 

 

Национален природонаучен музей при БАН – София 

http://naim.bg/bg/content/category/1234/93/


 

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките 

изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България 

и чужбина. Експозициите на музея заемат 4 етажа с 15 зали. Музеят предлага 

виртуална разходка сред 4 от тях ТУК - https://www.nmnhs.com/exhibitions-bg.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Дом на хумора и сатирата" – Габрово 

https://www.nmnhs.com/exhibitions-bg.html


 

Дом на хумора и сатирата е музей на световното хумористично изкуство. 

Разполага с 10 изложбени зали, обща експозиционна площ от 8000 кв.м и художествен 

фонд с 51 600 творби от 173 страни. Под девиза "Светът е оцелял, защото се е смял" 

Домът развива дейност на музей, общностен център на творци от цял свят, място за 

развлечения и туристическа атракция.Домът на хумора е основен организатор на 

традиционни международни и национални събития като Международното биенале на 

хумора и сатирата в изкуствата (от 1973 г.) и на Националната среща-наддумване 

"Благолаж" (от 1985 г.). Виртуална разходка в музея можете да направите на: 

https://www.humorhouse.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национален музей "Васил Левски" – Карлово 

https://www.humorhouse.bg/


 

Експозиционната зала към музея е построена през 1965г. В нея са показани 

част от материалите, които се съхраняват във фондовете на музея: произведения на 

изобразителното изкуство, които отразяват важни моменти от живота и 

революционното дело на Апостола, вещи, документи и снимки на Васил Левски, 

научни биографични изследвания и литературни творби на български и чуждестранни 

автори, посветени на Апостола.Разгледате онлайн  на: http://vlevskimuseum-bg.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природонаучен музей "Плиоценски парк" – Дорково 

http://vlevskimuseum-bg.org/


 

Плиоценският парк в Дорково е палеонтологичен музей, който представя 

находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находище в местността Елин 

кладенец  около Дорково. Находището е най-голямото познато на палеонтолозите 

струпване на кости от над 30 вида животни на едно място. Открити са над 600 кости 

на 15 m2 площ. Това е най-голямото палеонтологично находище на Балканите и 

втората най-значима експозиция в Европа. Музеят е открит през 2013 г. Разходете се 

в музея ТУК - https://roundme.com/tour/22516/view/54891/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанлъшка тракийска гробница 

https://roundme.com/tour/22516/view/54891/


 

 

Казанлъшката гробница е открита случайно на 19 април 1944  от войници при 

прокопаването на противосамолетно убежище. Изградена е на нивото на околния 

терен и е ориентирана в посока север-юг с вход от юг. Състои се от коридор, 

правоъгълна предгробна и кръгла погребална камери. Коридорът е от необработени 

камъни и е с размери 1,84 х 2,60 м. От фасадата в южна посока зидовете му 

постепенно се снижават и са били затворени с преграден зид висок 0,7 м. Двете 

камери са изградени от тухли споени с хоросан, а стените и подовете им са покрити с 

трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и фреско. 

Направете виртуална разходка ТУК - https://roundme.com/tour/54736/view/138015/ 

 

 

https://roundme.com/tour/54736/view/138015/

