
18 май -
Международен 
ден на музеите

На 18 май 1978 г. за първи път се 
чества Международният ден на 
музеите. Решението за това 
е взето през 1977 г.



Лувърът (на френски: Le musée du 
Louvre) е най-големият 

национален музей на Франция и е най-
посещаваният музей в света с 9,3 млн. 

посетители за 2013 г.

• През 1699 г. в Лувъра е 
организиран първият 
Салон. С идването на 
Френската революция 
резиденцията е обявена за 
хранилище на изкуствата и 
науките.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Египетския 
музей



Мумиите в Кайро

• В 1835 г. египетското правителство организи
ра „Служба за древностите на Египет“, 
в желанието си да сложи край на разграбван
ето на площадките на археологическите разк
опки и да спаси безценни находки. Скоро е с
ъбрана и първата колекция от шедьоври на д
ревноегипетското изкуство.

https://bg.wikipedia.org/wiki/1835


Британския музей



• Музеят възниква, когато 
през 1753 г. доктор Ханс 
Слоън (Sir Hans Sloane, 1st 
Baronet, 1660 – 1753) 
преотстъпва на страната 
си огромната си 
колекция. Той е бил лекар 
и учен и е събирал 
литература и изкуство. 
Парламентът решава да 
съхранява тази колекция 
под името „Британски 
музей“

https://bg.wikipedia.org/wiki/1753


В галерия „Уфици“

• Уфици се намира във Флоренция
(Италия) и е един от най-популярните и 
най-старите художествени музеи на
западния свят. Можете да видите
Ботичели, „Раждането на Венера“ е най-
популярната атракция на този музей. И 
все пак, не бива да пропускате от
брилянтни произведения на
Микеланджело, Да Винчи, Рембранд, 
Караваджо и Рафаел, които се показват
в този музей.



Флорентинската Галерия Уфици – кралицата 
на ренесансовото изкуство ...

• През 1559 г. херцогът на
Флоренция Козимо I 
Медичи започва да осъществява
своя отдавнашен план да събере
важните административни
служби – т. нар. uffici, в една
сграда. За реализацията на
проекта е поканен Джорджо 
Вазари, който се е учил
при Микеланджело.

https://blog.rual-travel.com/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81/
https://bg.wikipedia.org/wiki/1559
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE_I_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE


Археологически 
музей (Септември)

• 125 години от публикуването на първото 
самостоятелно издание на романа „Под 
игото” на Иван Вазов



Учениците от VIа клас посетиха 
изложбата през есента на 2019 година.

• Специална изложба, посветена на 125 
години от публикуването на първото
самостоятелно издание на романа „Под
игото“ на Иван Вазов бе подредена АМ 
„Мечислав Домарадски“, гр. Септември. Тя
разказва любопитни факти за създаването
на романа и пътя му до наши дни.



6 а клас СУ"Христо Ботев" гр. 
Септември.


