
НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ 
СВЕТОВНИ МУЗЕИ

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. 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.

Целта на празника е да се повиши информираността и ролята на музеите в 

развитието на обществото, защото музеите са важно средство за културен

обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, 

сътрудничество и мир между народите.



• В експозициите на най-интересните музеи по света са събрани уникални
картини, скулптури, оръжия, бижута, самолети, космически апарати, 
невиждани същества и дори истински потопени кораби.

• В тази селекция ви представяме накои от най-забележителните музеи и 
галерии, събрали най-големите чудеса, сътворени някога от хората.

Разходете се из тях...Да се пренесем в красивия свят на изкуството!

• Да мечтаем и да пътуваме виртуално…

• Всеки от нас е посещавал различни музеи – някои от тях по-

традиционни и скучни, други интерактивни и запомнящи се, изпълнени

с различни експонати и артефакти.

• Но възможно ли е да има музей под водата, музей на зайците, музей 

на НЛО, музей на сладоледа...!



„Посещението на музей е търсене на красота, истина и смисъл в 

живота. Посещавайте ги колкото се може по-често“, казва писателката 

Мойра Колман.

Музеите са наслаждение, смайване, емоционален полет с машина на времето и 

учител едновременно.

Да влезеш в музей е като да отпиеш глътка непреходност. Пазят под покривите си 

векове, история, артефакти, картини, мисли, идеи…



1. „ЛУВЪРА“, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

През 1989 г., по проект на Яу Мин Пей като нов 

главен вход е добавена стъклена пирамида.

За да изгледате видеото кликнете два пъти

Лувърът в Париж е един от най-големите и 

посещавани музеи в света. Той отваря врати

през 1793 г. и се помещава в бившия кралски

дворец „Лувър”. Известната стъклена

пирамида, помещаваща се в двора на 

Лувъра е пристроена през 1989 г. и служи като

вход на музея.



„Мона Лиза“- Леонардо да Винчи

Джокондата е изложена в Лувъра от 1797 г 

Експонатите вътре са от различен произход: 

древен Египет, класическа Гърция и Рим, 

средновековна Европа и Наполеонова Франция. 

Най-известният експонат, разбира се, е 

картината на Мона Лиза от Леонардо да Винчи, 

заобиколена винаги от хиляди туристи с 

фотоапарати.



„Клетвата на хорациите“, 1784 г., от Жак –

Луи Давид

Днес Лувърът притежава около 60600 кв.м. 

изложбена площ, приютяваща над 6000 

картини, 100 000 рисунки, 50 000 графики и 

2100 скулптури. 

Ето защо някои казват, че разходката в Лувъра

е танц на съзнанието…

„Свободата води народа“, Йожен Дьолакроа



„Пътуването на Медуза“ – Теодор Жерико

Картината представлява драматична 

интерпретация на последиците от 

корабокрушението на френския кораб 

„Медуза“, при което капитанът оставя екипажа и 

пътниците да се удавят.

„Сватбата в Кана“, 1563 г., Паоло Веронезе

На сватбата Иисус извършва първото си чудо 

- превръщането на водата във вино



2. МУЗЕЙ “ПРАДО“, МАДРИД,ИСПАНИЯ -

„ЛИВАДАТА НА ШЕДЬОВРИТЕ“ НА 200 ГОДИНИ !

Сега в музея се съхраняват над 7000 

произведения на изкуството, от които 3000 

картини, 500 скулптори и 4000 рисунки. 

Може да видите творби на Веласкес, Гоя,

Тициан, Рубенс, Ел Греко…

Кликни два пъти



Сградата на „Прадо“ е построена по времето на 

крал Карлос III от любимия му архитект  Хуан де 

Вилянуева. Тя преживява 30 годишен период на 

строеж . Музеят е  официално открит през 1819г. 

като Кралски  музей на живописта и представлява 

истинска съкровищница на европейското 

художествено изкуство.

Освен изящни картини, може да видите скулптури, 

чертежи, важни исторически документи и бижута.

Една от галериите в музея
„Благовещение“,1572, Ел Греко



„ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ УДОВОЛСТВИЯ“ НА 
ЙЕРОНИМУС БОШ, 1490 Г.

ТРИПТИХЪТ ИЗОБРАЗЯВА СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА И      
ПРОНИКВАЩИЯТ  СРЕД ХОРАТА ГРЯХ  

Картината е нарисувана върху три груби дъбови

плоскости. Представлява триптих – двете

странични крила могат да се отварят, а когато е 
затворена, на външната ѝ страна е изобразен

Третият Ден от Сътворението, когато Бог още не е 

създал животните и човека. Бог е представен в 

горния ляв ъгъл, а Земята като кристална сфера в 

непрогледния мрак на Космоса.



В новооткритата през 2007-а модерна 

сграда е пренесена част от манастира

„Сан Йеронимо“.

„МЕНИНИТЕ“ („СЕМЕЙСТВОТО НА ФИЛИП IV),
НА ДИЕГО ВЕЛАСКЕС 

ЕДНО ОТ НАЙ-ПРОЧУТИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В „ПРАДО“



3. МУЗЕЙ „ГУГЕНХАЙМ“, БИЛБАО - ИСПАНИЯ



МУЗЕЙ   „ ГУГЕНХАЙМ“ Е ПРОЕКТИРАН ОТ 
АРХИТЕКТЪТ  ФРАНК ГЕРИ. ПРОСТИРА СЕ НА 24000 
КВ.М., ОТ КОИТО 11000 СА ПОСВЕТЕНИ НА 
ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ, КОЕТО ГО ПРАВИ ПОЧТИ 
ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМ ОТ СРОДНИЯ МУ В НЮ ЙОРК. 
ШЕДЬОВЪРЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ПРЕЗ 1997 Г. 
СКУЛПТУРНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ В МУЗЕЯ СА ДЕЛО НА 
ХУДОЖНИЦИ СЪС СВЕТОВНА СЛАВА:

РИЧАРД СЕРА, АНИШ КАПУР, ЛУИЗ БУРЖОА И ДР.

Куче от Джеф Кунс



Живопис от Иняки Креспо

• Невероятната постройка на музея за 
модерно изкуство Гугенхайм превръща
Билбао от сив и скучен постиндустриален
град в безкомпромисен магнит за 
туристи. Според “Ню Йоркър” музеят
прилича на “кораб от фантастичен сън с 
извиващ се корпус, обгърнат в наметало 
от титан.”



Размерите на музея са наистина впечатляващи: 

площ от 24 000 кв м, от които 11 000 са изложбени

части. Цената му възлиза на около 100 милиона

долара. 

Всъщност, музеят в Билбао е част от композиция, 

започнала в Ню Йорк. Там още през 1939 г. е 

построен музеят Соломон Гугенхайм, към който

по-късно се присъединяват музеят Пеги Гугенхайм

във Венеция и музеят Дойче Гугенхайм в Берлин. 

На път да бъде завършен е и новият музей 

Гугенхайм в Абу Даби.

Футуристичният музей “Гугенхайм” е описан  в 

романа “Произход” на Дан Браун.

Музей „Гугенхайм“ през нощта



4. Нов Музей на Акропола, Атина, Гърция

• Новата сграда на музея е открита през 2009 г. Тя представлява модерна 
стъклена сграда, проектирана от швейцарския архитект Бернар Чуми. 
Разполага се на 300 метра от Акропола и предлага прекрасна гледка към
Партенона. Музеят съдържа предимно находки от склоновете на Акропола. 
Най-популярни обекти в него са Кариатидите, Мошофорите, момчето на 
Критий…



КАРИАТИДИТЕ – СТАТУИТЕ ОТ ЮЖНАТА ВЕРАНДА  НА ЕРЕХТЕЙОНМузеят е построен върху древни 

руини и голяма част от приземния

етаж има стъклени панели и открити

пространства, показващи основите

по-долу.

На три нива посетителите са

изпратени в хронологичен

маршрут през вековете, 

започвайки с архаичните открития

на хълма в голяма трапецовидна

зала, в която също има открития от 

Ерехтейон, портата Пропилея и 

Храма на Атина Нике.

След това се качвате в зала със

същите размери, за да се чудите 

на мраморите от фриз 

(включително метопи) и 

фронтоните на Партенона.

Обиколката продължава надолу, 

през римската и ранната

християнска Атина.



Секция с фриза от Партенона



5.”Ермитаж”, Санкт Петербург, Русия

• Това е един от най-старите в света и най-големият в Русия музей. 
Разполага се на площ от 127 478 кв.м., в шест сгради по протежението
на река Нева, най-главната, от които е Зимният дворец. Основни
забележителности са антично злато, Бижутата на Фаберже, част от 
личната колекция на Николай II…



Възниква през 1764 г. като частна колекция на 

Екатерина II (1729 – 1796). Името на музея идва

от френската дума ermitage – подслон, 

почивка. Разходката през всичките 350 зали на 

Ермитажа се равнява на 20 километра. Ако

решите да застанете до всеки от експонатите в 

музея и да му отделите само една минута 

време – ще трябва да се разделите с между 

осем и десет години от живота си.

Ермитажът съхранява и колекции от 

книги. Находчивата Екатерина Велика 

откупува библиотеките на Волтер и 

Дидро.



•  Едни от най-необичайните експонати тук са… 

органични - най-старият вълнен килим, парче плат от 

китайска коприна и татуировки върху човешка кожа. 

Тези артефакти са открити в скитски могили на 

територията на Алтай. В Ермитажа тези експонати се 

съхраняват при специално определени влажност и 

температура.

„Флора“ на Рембранд       

В Ермитажа се съхранява и колекция от 

платна на Рембранд, която наричат „музей в 

музея“. Тя е най-голямата сбирка от картини 

на великия художник извън пределите на 

Холандия.



• 6. Ватикански музеи, Ватикана, Италия

Ватиканските музеи са огромен музеен

комплекс, част от Двореца на Ватикана. Състои

се от 11 музея, разпределени в 5 галерии и 

приблизително 1400 зали и параклиси, които

приютяват колосалната колекция от произведения 

на изкуството на римските папи. Папа Юлий II 

основава музеите през XVI век.

Бронзовото творение на Арналдо Помодоро



ГАЛЕРИЯТА НА ГЕОГРАФСКИТЕ КАРТИ 

Галерията е кръстена на серията от топографски 

карти, които папа Григорий XIII поискал от Игнацио 

Данти от Перуджа да изрисува по стените. Италия 

е представена като разделена на две от 

Апенините: от една страна са регионите, окъпани 

от Лигурско и Тиренско море, а от другата,  тези от 

Адриатическо море.

Галерията е дълга 120 м.

В Сикстинската капела таванът е изрисуван от 

Микеланджело. Работил е върху него 4 години  по 

поръчение на папа Юлий II и изобразява създаването на 

света.

„Фреската «Страшният съд» е разположена над олтара. 

Изрисувана е между 1536 г. и 1541 г. Микеланджело 

започва да работи по нея 20 години след като рисува

тавана на Сикстинската капела. Фреската „Страшният

съд“ е поръчана от папа Климент VII.



„Пиета“ на  Микеланджело

Тази скулптура изобразява Мария, държаща 

в скута си Исус, след свалянето му от кръста.

Рафаело -

Необичайна дарба, разгърната в кратък живот



• 7. Галерия “Уфици”, Флоренция, Италия

• В световноизвестната галерия се намират най-добрите ренесансови
произведения. Стотици шедьоври на майстори като Джото, Ботичели, 
Леонардо да Винчи, Рафаел, Джорджоне, Тициан…



Поръчана е от Аньоло Дони в чест на брака му с 

дъщеря на известна тосканска фамилия 

Мадaлена Строци, през 1504 г. Картината е във

формата на тондо, с кръгла рамка. „Мадона с младенеца и ангел“, Филипо Липи 

„Тондо Дони“, Микеланджело



„Раждането на Венера“, Ботичели,

1484 г., с маслени бои върху платно

„Пролет“, Сандро Ботичели



• 8. “Рейксмузеум”, Амстердам, Нидерландия

• Музеят приютява най-голямата и най-добрата колекция на холандски
платна в света. 21 от произведенията на Рембранд са изложени тук, като
за шедьовъра му „Нощна стража“ е отделена голяма самостоятелна
зала.



Райксмузеум в Амстердам бе отворен след 10 

години реставрация, по време на която цялата

територия на сградата беше закрита за 

посещения. Реставрационните дейности са

стрували на музея 375 милиона евро като са

продължили с пет години повече, отколкото е било 

планирано първоначално.

Възстановени са стенописите в централните зали

на сградата, които в миналото били покрити с боя.

В Райксмузеум, основан през 1808 година от брата 

на Наполеон І - холандския крал Луи Бонапарт, се 

намира легендарната картина „Нощна стража” 

на Рембранд.



В допълнение към картините, Rijksmuseum предлага

богата библиотека от повече от 35000 книги и 

ръкописи, както и интересни изложби за развитието

на изкуството и културата в Нидерландия. Особено

интересни са колекциите от класически занаяти, 

средновековни скулптури и примери за напреднали

художествени стилове. 

„Еврейската невеста“, 1665 г.,   
Рембранд



9. НЕВЕРОЯТНИЯТ ПОДВОДЕН МУЗЕЙ МУСА В КАНКУН -
МЕКСИКО

• В кристално чистите води на Карибско море се крие уникален подводен музей,
създаден от английският скулптор Джейсън де Кайрес Тейлър. Повече от 500 
постоянни скулптури в естествени размери намират дома си в музейния
комплекс The Cancun and Isla Mujeres, намиращ се на територията на 
Националния парк на западното крайбрежие в Кинтан Роо на полуостров 
Юкатан.



Подводният музей в Канкун е открит през 2010 год. и  

е  уникален екологичен проект. Скулптурите са 

направени от pH-неутрален материал, за да  се 

запази и насърчи живота на коралите в този регион.

Музеят е сред най-необичайните места за 

гмуркане в света. Но той е още по-изключителен, 

защото се преплитат изкуството с екологията в една 

сложна симбиоза!

Наистина  уникално, вижте!



Основателят на музея е Роберто Ейбрахам. 

Той описва творението си като „изкуство за 

опазване“. Всяка скулптура съдържа 

специални отделения, където морските 

обитатели могат да се подслонят и 

размножават дори и във Фолксваген  

„Бръмбар“…



МУЗЕИТЕ СА ПОЛЕ ЗА КРЕАТИВНОСТ, ПИРШЕСТВО ЗА ОЧИТЕ !

В ТАЗИ ВРЪЗКА НЕКА СЕ „РАЗХОДИМ“ И ИЗ НАЙ - СТРАННИТЕ И ИНТРИГУВАЩИ МУЗЕИ В СВЕТА. 

ТУК ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ФАНТАЗИРА, ДА СЕ ВЪЛНУВА, ДА СИ ЗАДАВА ВЪПРОСИ, ДА СЕ ВЪЗХИЩАВА, ДА  МЕЧТАЕ…

Музей на зайците в Пасадена,

САЩ, 2009 г.  

МУЗЕЙ НА ДЕТСТВОТО В ЛОНДОН



МУЗЕЙ НА ВАМПИРИТЕ  в Париж, Франция            

Музей на НЛО– Музей Рес Се, Розуел, Ню 

Мексико



Музей на сладоледа в Ню Йорк, САЩ  
Вълшебство – басейн със захарни пръчици и стена 

със стичащ се шоколад                  



1 .В кой роман на Дан Браун се описва музеят „Гугенхайм“?

2. Държавата, в която главният вход на най-големия музей е стъклена пирамида?

3. В коя държава се намира музеят „Прадо“?

4.Във водите на кое море се крие подводен музей?

5. Името на най-голямото сребърно съкровище, открито на територията на    
България (общо165 предмета от сребро)?

6. Името на полуостров в Северна Америка, на който се намира музеен
комплекс The Cancum isla Mujeres”?

7. Името на музей в Амстердам, Нидерландия ?

8. Държавата, в която се намира музеят „Ермитаж“?

9.Името на град в Мексико, в който се намира подводният музей?

10.Картина на Рембранд (на която е изобразена жена), изложена в Ермитажа?

11.Учреждение, в което се съхраняват и публично излагат различни предмети и      
свързана с тях информация?

12.Името на известен италиански художник с картината си „ Раждането на 
Венера“?

Въпроси за кръстословица



13.Известно произведение на Леонардо да Винчи, изложено в Лувъра ?

14.Името на най-големият музей в Русия?

15.В кой град в Русия се намира най-големият музей?

16.Специално подбрани предмети на изкуството, подредени за публично 
показване?

17.Произведения, изработени в обемни форми от твърди или пластични
материали, изложени в музеите?

18.Името на най-големият музей във Франция?

19.Името на известен художник , нарисувал тавана на “Сикстинската капела“?

20.Изложбена зала за картини и други произведения на изкуството ?

21.Градът, в който се намира Музеят на сладоледа?

22.В кой град в Русия е взето решението за честване на „Международен ден на 
музеите“?

23.Държавата, в която се намира Акрополът и Партенона?

24.Шедьовър на Рембранд, изложен в самостоятелна зала в музей в 
Нидерландия?

25.Името на творба на Микеланджело, изложена във Ватиканския музей 
(изобразява Мария, държаща в скута си Исус)?





При попълване на верните отговори ще получите бижуто от изложбата: 
“Епопея на тракийските царе: Археологически открития в България”, 

показана през 2015 г. в Лувъра – част от кампанията за популяризиране

на културно-историческите ни богатства.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Изготвили:

Емилия Борисова и Марияна Благоева -

учители от 37. СУ „Райна Княгиня“


