
Международен ден на музеите - 18 май 2020 г.

Вече сме у дома – в нашата скъпа Родина –
България. 

Готови ли сте?

Ще завършим пътешествието си с България,

защото сме наследници на горд народ, със славна

история и богата култура!

Да вървим!



Регионален исторически 
музей - София



Национален исторически 
музей – гр. София



Панагюрското златно съкровище
е тракийски, античен, златен комплект съдове, състоящ се от девет съда с общо 
тегло 6,164 кг. Открито е на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище от Павел, 
Михаил и Петко Георгиеви Дейкови.



Национален археологически музей
гр. София



Боянска църква - oт 

ceвacтoĸpaтop Kaлoян е на 761 гoдини. 
От 40 гoдини е вĸлючвaна нa пaмeтниĸ в 
Cпиcъĸa нa cвeтoвнoтo ĸyлтypнo нacлeдcтвo 
нa ЮHECKO.



Национален военно исторически музей, София



Национален природонаучен музей, 
София



Национален етнографски музей
София



Политехнически музей, София



Национален музей „Земята и 
хората“, София

Експозиция „Гигантски кристали“



Етнографски музей, 
гр. Пловдив

Старинен Пловдив



Регионален 
археологически музей 
– гр. Пловдив



Архитектурно – музеен 
резерват „Царевец“
гр. Велико Търново



ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877 Г.“
построена в Скобелевия парк, в чест на 100-годишнината
от Освобождението на Плевен от османско иго.



Етнографски музей, 
гр. Варна



Природонаучният музей във Варна



Природонаучен музей – гр. Варна



Аладжа манастир – история, издълбана в 
скалите



Исторически музей – Конака, 
гр. Видин

„Баба Вида“ е 
единственият изцяло 
запазен средновековен 
замък в България



Националният музей на образованието,
гр. Габрово
музеят притежава: личната библиотека на Васил Априлов;
оригиналните издания на „Неделника” на Софроний Врачански, 
на „Рибния буквар” на д-р Петър Берон, взаимоучителните 
таблици на Неофит Рилски от 1848 г.



Национален музей на транспорта, гр. Русе 
Сградата на музея е  първата железопътна гара в България.
Експонати от музея участват във филмите:
„Капитан Петко войвода“,
„Записки по българските въстания“
Руско-българската продукция „Турски гамбит“

Султанският вагон            Английски локомотив Парен локомотив



Национален музей „Васил Левски“,

гр. Карлово



Копривщица –
град -музей Първото класно училище

Къща-музей "Димчо Дебелянов"

Къща-музей „Тодор Каблешков"



Боженци
архитектурно-исторически резерват



Честит празник на 
всички, които работят, 
за да ги има музеите!

В музеите се събират, пазят и 
излагат предмети, образи и текстове, 
свързани с определена епоха или 
сфера.

От една страна, има стремеж да се 
представи историческата истина за 
явлението, а от друга, подборът на 
изложените експонати съдържа 
някакво послание, което най-често 
ни обръща към някаква страна на 
паметта и идентичността.

 Защото както казва - Жауме Кабре

„По-скоро историята на 
всяко нещо обяснява 
текущото състояние на 
всяко нещо.“ 



Скъпи 
приятели, 

Посетихме 
много музеи,

тук пред една 
от светините 
на българския 
дух и 
народност 
Рилският 
манастир, ще 
си кажем – до 
нови срещи!



До нови срещи, скъпи приятели на 
книгите, науката, изкуството, техниката, 

и историята!

18.05.2020 год.

екипът на 1. в клас

131. СУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев“ 


