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Скъпи приятели, 

В Международния ден на музеите - 18 май 2020 г.,

ви каним на разходка в музеи по света и у нас!

Първо ще посетим Вечния град – Рим и Древна 
Гърция.

Да тръгваме!



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.

 Музеят в Мюнхен



Рим – вечният град
..

Капитолийските музеи са най-старият музей в света.

Монументалният 

музеен комплекс е 

разположен на 

Капитолийския хълм, на 

мястото където преди 

2400 години се 

издигали храмовете на 

Юнона и 

Капитолийската триада.



Счита се, че музеите възникват през 1471 г., 
когато папа Сикст IV дарява на Рим първите 
важни експонати - антични бронзови статуи.

 Конната статуя на римския император Марк Аврелий

• Позлатеният бронзов паметник дълго време се намирал пред 
резиденцията на папата, Латеранския дворец.

• През 16 век Микеланджело го поставя в центъра на 
Капитолийския площад



Фонтан ди Треви



Изключителният архитектурен стил на сградите (XII - XIX в.) в Рим, 
десетките галерии и най-вече безценните колекции на световното 

изкуството ги поставят редом с чудесата на света.



Гърция – Старият музей на Акропола



Кариатида (гр. καρυάτιδα, буквално девица от Кария) е женска скулптурна 
фигура (статуя), която служи вместо стълб за подпора и като украса на сграда

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


Международен ден на музеите - 18 май 2020 г.

Първият тур завърши.

След кратка почивка ви каним на втори! 

Ще посетим музеи във Франция, 
Испания,  Германия и ….. едни странни 
музеи. 


