


На 18 май 1978 г. за първи път се чества 

Международният ден на музеите. Решението за 

това е взето през 1977 г. в Москва на ХІ-та 

генерална конференция на Международния съвет 

на музеите. Думата “музей” идва от латинската 

дума “museum”, която е от гръцки произход и 

произлиза от “mouseion”. “Mouseion” било мястото 

(понякога храм), което било посветено на музите, 

покровителките на изкуствата в гръцката 

митология.





МУЗЕИ В СВЕТА

1.ЛУВАРА-най-големият национален 
музей на Франция и е най-посещаваният 
музей в света с 9,3 млн. посетители за 
2013 г. 

Сградата, която в миналото е била първо 
военно укрепление, а после кралска 
резиденция, е разположена в центъра на 
Париж, между река Сена и улица Риволи. 

За първи път е отворена като музей на 8 
ноември 1793 г., по време на Френската 
революция. В музея, на площ от 60 600 
квадратни метра, са разположени почти 35 
000 предмети от праисторическата ера до 
19 век. 

През 1699 г. в Лувъра е организиран 
първият Салон. С идването на Френската 
революция резиденцията е обявена за 
хранилище на изкуствата и науките, а от 
1793 г. е централен музей на изкуствата. В 
следващите 70 години към Лувъра са 
добавени: 

1798 – 1815 – Музей Наполеон 
(заграбеното от Ватикана, Венеция и 
колониите)

1824 – Музей на съвременната скулптура

1827 – Музей на Шарл Х и Морски музей



2. Музей д'Орсе-в Париж (Франция), 
бивша железопътна гара, е 
разположен на левия бряг на река 
Сена. Открит е като музей на 1 
декември 1986 г. 

а мястото на музея преди него се е 
намирал Дворецът на Орсе (Palais 
d'Orsay), наречен на град Орсе, 
намиращ се на 20 километра 
югозападно от центъра на Париж. 
Построен през 1810 г., той е помещавал 
Държавния съвет до Парижката комуна 
(1871), когато е опожарен 
оЕкспозицията в музея е подредена в 
хронологичен ред. Първият етаж е 
посветен на периода 1848 – 1870 г. 
Вторият етаж представя творби от края 
на ХІХ век, декорация на обществени 
сгради, представители на натурализма 
и символизма. На третия етаж са 
изложени произведения от периода на 
импресионизма, неоимпресионизма и 
художниците от Понт Авен. т 
комунарите. 
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ЕРМИТАЖА
ЕГИПЕТСКИЯ МУЗЕЙ-
КАЙРО



МУЗЕЙ НА ИЗКУСТВОТО 
„МЕТРОПОЛИТЪН“

БРИТАНСКИЯ  МУЗЕЙ



Музеи в България

Национален исторически музей-

НИМ е създаден с разпореждане 

на Бюрото на Министерския 

съвет на НРБ през 1973 г. Първата 

експозиция е открита през 1984 г. 

в сградата на Съдебната палата в 

София в чест на 1300-

годишнината от създаването на 

българската държава.

Колекциите на НИМ включват над 

650 000 паметника на културата в 

различни периоди и 

научноизследователски области.



НАЦИОНАЛЕН 
ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ 
„ЗЕМЯТА И ХОРАТА“



НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
СТАРА ЗАГОРА



Историчсеки музей –

Самоков

Историческият музей в Самоков е 

основан през 1930 година по идея на 

самоковските художници Наум 

Хаджимладенов, Васил Захариев, 

Христо Йончев-Крискарец, Павел 

Францалийски, Слави Генев и 

Георги Белстойнев. 

Отначало музейната сбирка се 

помещава в сградата на читалище 

„Отец Паисий“, но впоследствие се 

обособява в самостоятелна солидна 

сграда зад него. Официално 

институцията е утвърдена от 

Министерството на просвещението 

през 1936 година. През 1937 година 

е положено началото на 

етнографската сбирка на музея, а на 

следващата година е направена 

първата изложба под ръководството 

на проф. Христо Вакарелски. 





Проект ,,Тракийски 

наследство,,









РАЗХОДКА ИЗ МУЗЕЯ НА РОЗАТА

 Единственият по рода си Музей на  розата се намира  в град Казанлък. Първата 

музейна експозиция за казанлъшката роза е открита през 1967 г., а през 1969 г. тя 

прераства в Музей на розата, който е уникален в световен мащзб. Той се помещава в 

нова сграда в парк „Розариум” и е част от историческия музей „Искара” в град 

Казанлък.

 Музеят на розата има богата колекция от предмети, снимки и документи, 

разкриващи историята на българското производство на маслодайни рози. В мизея 

могат да се видят и инструменти за обработка на розови градини, съдове за 

съхранение и износ на розово масло и вода. Направена е и възстановка на склад за 

розово масло и на първата лаборатория за изследване на чистотата на розовото масло 

създадена през 1907 г. от Христо Яръмов. Това е свързано с тежък момент в историята 

на българското розопроизводство, когато се появява т. нар. „тереше”– фалшификат на 

истинското розово масло. Под заплахата за сриване на репутацията на българското 

розово масло като най-доброто в света, лабораторията на Христо Яръмов се явява 

успешен опит за осуетяване на тази вредна практика.

 Забележителен предмет в експозицията на музея е съд за розово масло (конкума), 

който е бил използван за последен път през 1947 г., но ароматът на розите се носи все 

още от него.





МУЗЕЯ НА РОЗАТА



Един ден в 

,,Музейко,,






