
ОНЛАЙН ТЕАТЪР 

 

ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна  

Всеки ден, 19.00, Фейсбук 

В условията на световна пандемия актьорите от Драматичен театър "Стоян Бъчваров" 
решиха да пренесат "ТЕАТЪРЪТ ЧЕТЕ" в домовете си. И вече го правят! Всеки ден в 
19:00 часа във фейсбук събитието и във фейсбук страницата на театъра се качва нов 
клип от проекта. Проследете сами кои са актьорите, авторите и произведенията! 
Това ще повдигне духа на много хора, смятат варненските актьори, чиито призив е да 
си останете у дома, за да спасите собствения си и живот и живота на другите. 

#stayhome #останивкъщи #театърътчете 

https://www.facebook.com/dramavarna/ 

 

4 април, 19:00 часа, видеозапис от 2005 г. 

Съхранете духа и здравето си, въпреки кризата! Споделете любовта към изкуството! 

4-ти април, събота, 19:00 

ДОМЪТ НА БЕРНАРДА АЛБА 
от Федерико Гарсия Лорка 
превод Лъчезар Мишев 
сц. версия и постановка Стоян Радев Ге.К. Stoyan Radev Stoyan Radev/Стоян Радев 

 

Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол  

В навечерието на Международния ден на театъра – 27 март,  започва излъчване 
на емблематични спектакли от своя репертоар. 

Инициативата започна с публикуването в социалните мрежи на постановката 
„Свирепо настроение“ по Йордан Радичков. Спектакълът беше включен в репертоара 
през 2012 година и предизвика огромен интерес не само сред ямболската 
публика.  Всеки  следващ четвъртък във Фейсбук профилилите на театъра ще се 
качва по един спектакъл от досегашния репертоар.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/stayhome?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dramavarna/
https://www.facebook.com/stoyanradevgek?__tn__=K-R&eid=ARB3ItjjaJEGXsJtviChOaS6V-nG5CSv_nDsbp99fHC9O3zgFeGHd60YkEB5OwSx8hfCm0NnWYktzE2l&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVWfO3Pzq2msRBvUsCD9pjcEu40CjHJtrBaGoGH-Vm3yd6bd39sghCoTgVx__BTZ9c7wmAQm3rhNshRz3hk5q86Jp89QwCOO6I0V6EJdaidGxN6AVew-1NHC_O9rf51vexwGKUBVIgWS-XfondRcqQMsPxd3J5iE9pcGyzY15oAsJC0dmWUN_stKMltlkEebs1FYS3iAuNvmfVoPaJnKcpd2MUyuy17P7c5kpZgLQL-F8272hxoNpBzr2Z-YNpTbC7JSosvSwsdS5FBX_8fa2V_BVWWg
https://www.facebook.com/stoyanradevactor/?__tn__=K-R&eid=ARCYEKBlfHYpT3Oj-XgEBhASYZ5OlcQvqk5e1yZq95m77D3-Rm3_4UvexAi8r8IW4pF6x-kz-lD3rraD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVWfO3Pzq2msRBvUsCD9pjcEu40CjHJtrBaGoGH-Vm3yd6bd39sghCoTgVx__BTZ9c7wmAQm3rhNshRz3hk5q86Jp89QwCOO6I0V6EJdaidGxN6AVew-1NHC_O9rf51vexwGKUBVIgWS-XfondRcqQMsPxd3J5iE9pcGyzY15oAsJC0dmWUN_stKMltlkEebs1FYS3iAuNvmfVoPaJnKcpd2MUyuy17P7c5kpZgLQL-F8272hxoNpBzr2Z-YNpTbC7JSosvSwsdS5FBX_8fa2V_BVWWg
https://www.facebook.com/Yamblnevenakokanova/?eid=ARD-Ab9Zx5BRKz54i7yoMGdF_V7Cduj0SQUUOPA1NR8Q6aL3Jxk5iBvzfF2nswoZ6sY1C0-PQQZt0m2t
https://www.facebook.com/Yamblnevenakokanova/?eid=ARD-Ab9Zx5BRKz54i7yoMGdF_V7Cduj0SQUUOPA1NR8Q6aL3Jxk5iBvzfF2nswoZ6sY1C0-PQQZt0m2t
https://www.facebook.com/Yamblnevenakokanova/


Театър-лаборатория „Алма Алтер“ предава онлайн програмата си за месец март 

  27 март “Хамлет или три момчета и едно момиче“, 2011 

Можете да гледате 

тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.faceboo

k.com/events/279159936405897/ 

  28 март – 24 часа Нон Стоп Театрален Маратон, предаване Ателие на ТВ Алма 

Алтер, 2011 

Можете да гледате 

тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.faceboo

k.com/events/1110102619327633/ 

  29 март – 24 часа Социален Експеримент „Без граници“, 2017 

Можете да гледате 

тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.faceboo

k.com/events/138560437550387/ 

  30 март “Албена“ по Йордан Йовков, 2018 

Можете да гледате 

тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.faceboo

k.com/events/1863600710439126/ 

  31 март “Орфей или върни се в своя ад, човече“, 2012 Английска версия 

Можете да гледате 

тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.faceboo

k.com/events/313853602908366/ 

 Казанлъшки театър „Любомир Кабакчиев“ представя няколко златни 

заглавия от своя репертоар. Театрите, които можем да гледаме онлайн 

включват поредицата представления за деца и възрастни. Всички тях ще ги 

намерим на фейсбук страницата на театъра - Театър Любомир Кабакчиев. 

 

 ТР „СФУМАТО“ 

От 19 март Театрална работилница "Сфумато" качва по едно представление 

седмично от своята театрална история в канала си в YouTube. Каналът на ТР 

"Сфумато" в YouTube може да гледате ТУК. 

 

Театър „Възраждане“ 

https://www.facebook.com/kamerentheatrevazrajdane/?fref=mentions 
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https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2-233111616879575/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=aNRw2TeSn5o&fbclid=IwAR0FnqC1HjONYwDgHQbc2I9Yv8ILkwpH8Azfe2__tLRqKs1HdHE__l7A7RI
https://www.facebook.com/kamerentheatrevazrajdane/?fref=mentions


Държавният куклен театър във Варна 

В помощ на бедстващите родители Държавният куклен театър във Варна подема 

инициатива за излъчването на постановки за деца на Facebook страницата си всяка 

събота и неделя. През седмицата в "Детска театрална занималня" децата с срещат с 

ралични актьори, които ги учат на полезни умения. 

https://www.facebook.com/DKTVarna/ 

http://vnpuppet.com/ 

27 март 2020 

„Черното пиле“ 
20:30 ч. 

Моноспектакълът на Мариус Куркински може да гледате в платформата Fanstream.  

!!! Цената на „билета“ е 7,98 лв, като видеото ще бъде достъпно 72 часа. 

„Парижката Света Богородица“ – Театър София  
19:00 ч.  

Видеозапис на 100-тното и последно представление ПАРИЖКАТА СВЕТА 
БОГОРОДИЦА по Виктор Юго, спектакъл на Лилия Абаджиева ще бъде излъчен 
напълно безплатно онлайн в YouTube канала на Театър “София”. 

„Кой си ти“ – Театър „Драмеди“ 
12:00ч. 

Излъчване: на платформата URBO Online Videos  
Цена: Онлайн излъчването е безплатно! Ако имате желание да подкрепите 
българските артисти, музиканти и малки арт центрове, можете да закупите 
виртуален билет на символична цена! Цени на виртуални билети: Символичен – 1 
лв.; Стандартен – 10 лв.; ВИП – 50 лв. 

Откъс от “Последният страстен любовник” от Уди Алън (на ОЛД СЕЙБРУК) и 
Нийл Саймън (на ПОСЛЕДНИЯТ СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК) – Йоанна Темелкова и 
Юлиян Рачков 

Йоанна и Юлиян играят представлението в Театър „София“. В ситуацията на 
карантина обаче, те намират начин да репетират и забавляват по интересен начин и 
да пречупят един от своите диалози през призмата на начина ни на комуникация, 
който в момента се доближава най-много до реалния. Можете да гледате на 27 март 
тук. 

https://www.facebook.com/DKTVarna/
http://vnpuppet.com/
https://fanstream.bg/vd/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5/?fbclid=IwAR3neN7d60mSr1bya2uyRkSoZ6M4ALEAqWmctznFhFcr2UDcq7gzsX5Do14
https://www.youtube.com/user/sofiatheatrevideo
https://urboapp.com/bg/e2934-who-are-you-at-dramedy-theater
https://www.facebook.com/LoveTheater.bg/


 

Драматичен театър "Гео Милев" - Стара Загора 

От 19 март се включи в инициативата "На театър онлайн", чрез фейсбук страницата 
си - Драматичен Театър "Гео Милев". На нашите зрители предлагаме пълни 
видеозаписи на представленията. Tе са качени в YouTube и могат да се гледат по 
всяко време. 

„Сватбата на Фигаро“ -  https://www.youtube.com/watch?v=vQss3M285yk 
  
„Далавера за леваци“ -   https://www.youtube.com/watch?v=-6bBguNj6MA 
  
„Цар последен“ - https://www.youtube.com/watch?v=-AtbzxBWMt0 
  
„Без докачение, моля...“ https://youtu.be/d6loroHBr3s  
https://www.youtube.com/watch?v=qlaDzV1rZZk 
  
„Двубой“  -  https://www.youtube.com/watch?v=190T24MpbQ0 
  
„27 вагона памук“  -  https://www.youtube.com/watch?v=BEWHuFp3llY 
 
„Голямото надлъгване“ -  https://youtu.be/aBQ7eHPjZvY 

На 19 март предложихме на нашата публика представлението ''Сватбата на 
Фигаро“, по Пиер Огюстен, Карон Бомарше, превод Банко Банков, адаптация и 
постановка- Мартин Киселов, сценография и костюми- Мартина Варийска. 

На 24 март предложихме представлението "Далавера за леваци" от Майкъл 
Куни, режисьор проф. Андрей Аврамов. 

От днес, 27 март, може да се гледа и спектакълът „Цар последен“ от Райна Томова, 
режисьор Йосиф Сърчаджиев, сценография Мария Диманова, музика Георги Генов. 

Подготвили сме листа от още 13 заглавия – „Приключения опасни“, „ Жива вода“, 
„Хитър Петър“, „Без докачение“, „За сушата и сватбите“,  „Голямото надлъгване“. 
„Айфеловата кула“, „Една седмица страсти“, „Следобедни игри“, „Заарска завера“, 
„Голям колкото малка ябълка“, „Сватбената рокля на Бети“, „Карнавал“, които ще 
качваме като събития във фейсбук страницата ни през 2-3 дни. 

Програма  на ВИРТУАЛНА  СЦЕНА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СТАРА ЗАГОРА за  
месец  АПРИЛ 2020: 

 
ЗА ДЕЦАТА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ 

https://www.facebook.com/dramatheatre.geomilev
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DvQss3M285yk%2526fbclid%253DIwAR2I_xl3SUW1WpvBtD81_sEovChedVyVzwbI96wi_oS4HynxZ3JvQ413M_w%26h=AT1Y9W3NtLVpbFmIs0ELRLX41y5ZkZSJFQ8VTH9RHVo-ff3ry2mhFQtGCA360H0NL1EuQZmgIThER3SywCXPqq2kfsPMymJtsojEWRXAicg5WU2FRh6bxYpx_MWt3xBO1LBK
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D-6bBguNj6MA%2526fbclid%253DIwAR3n1VPplpVllAr8GQZWjidRjjQQdBRXcfv3J5MQ1P7LpHUpjnNkoRc02dM%26h=AT1Y9W3NtLVpbFmIs0ELRLX41y5ZkZSJFQ8VTH9RHVo-ff3ry2mhFQtGCA360H0NL1EuQZmgIThER3SywCXPqq2kfsPMymJtsojEWRXAicg5WU2FRh6bxYpx_MWt3xBO1LBK
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.youtube.com/watch?v=-AtbzxBWMt0%26fbclid=IwAR1_94iXakHFXwUqOJi6U0leyQ8HYpiMJq3k3kb_yn7Ap7hEnx2_4iaRYRQ
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fd6loroHBr3s%253Ffbclid%253DIwAR3VIKIjXT4vKLDiZN-O2p9J1XEJT-kDcKV_15mVUKHaoVJUDPRD3ncZUL8%26h=AT1Y9W3NtLVpbFmIs0ELRLX41y5ZkZSJFQ8VTH9RHVo-ff3ry2mhFQtGCA360H0NL1EuQZmgIThER3SywCXPqq2kfsPMymJtsojEWRXAicg5WU2FRh6bxYpx_MWt3xBO1LBK
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.youtube.com/watch?v=qlaDzV1rZZk%26fbclid=IwAR3OFgbRTbvmaUoN2BTy4VVdnCwm_YWLeoLlGJnh-oq5qFrp-Ri_VScTlxQ
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D190T24MpbQ0%2526fbclid%253DIwAR14-kEVSbc9xv9HWj7JTfPn2cDFRdxMGFL4DKZyEHiHrrLZTEde9a18p8I%26h=AT1Y9W3NtLVpbFmIs0ELRLX41y5ZkZSJFQ8VTH9RHVo-ff3ry2mhFQtGCA360H0NL1EuQZmgIThER3SywCXPqq2kfsPMymJtsojEWRXAicg5WU2FRh6bxYpx_MWt3xBO1LBK
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DBEWHuFp3llY%2526fbclid%253DIwAR1i-3_cjoMC7B69R-IKFaOZZXSFO-jGNRM-D5JujIvCQNEcigUBaxRLxxo%26h=AT1Y9W3NtLVpbFmIs0ELRLX41y5ZkZSJFQ8VTH9RHVo-ff3ry2mhFQtGCA360H0NL1EuQZmgIThER3SywCXPqq2kfsPMymJtsojEWRXAicg5WU2FRh6bxYpx_MWt3xBO1LBK
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FaBQ7eHPjZvY%253Ffbclid%253DIwAR29Lk8yV2cubYDefzILWFnBdkJ6adcxuqqBNe1ovVDr-Wxfn_umYK9mIcg%26h=AT1Y9W3NtLVpbFmIs0ELRLX41y5ZkZSJFQ8VTH9RHVo-ff3ry2mhFQtGCA360H0NL1EuQZmgIThER3SywCXPqq2kfsPMymJtsojEWRXAicg5WU2FRh6bxYpx_MWt3xBO1LBK


5 април - неделя 

11:00 ч. – ПИПИ ДЪЛГОТО 
ЧОРАПЧЕ 

по Астрид Линдгрен 

Драматизация и режисура: 
Валентин Владимиров 

2 април – четвъртък   

19:30 ч СТРАХ - ФИЛМЪТ 

Филм за създаването на спектакъла "Страх" на 
Държавен куклен театър Стара Загора 

продуценти: Дарин Петков и Татяна Калчева- 
Държавен куклен театър Стара Загора 

режисьор: Мария Стоянова 
7 април   - вторник 

11.00 ч. КОЙТО НЕ РАБОТИ, 
НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ 

Българска народна 
приказка 

Драматизация и режисура: 
Ирослав Петков 

9 април – четвъртък   

19:30 ч „БЕЗСЪНИЕ “ 

Авторски спектакъл на Жени Пашова и Петър 
Пашов 

Музика: Диляна Мичева 

12 април – неделя 

ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ 
КОЗЛЕТА 

детски мюзикъл по Д. СТ. 
Димитров 

Драматизация: Майя Енчева 
и Боньо Лунгов 

16 април –четвъртък   

19:30 ч "СТАЯ NO 304" 

 мюзикъл 

Автор: Петър Ковачев 

Постановка: Боньо Лунгов 

14 април   - вторник  

11,00 ч. КОТАРАКЪТ В 
ЧИЗМИ 

по Шарл Перо 

Драматизация и режисура: 
Ивайло Марков 

23 април –четвъртък   

19:30 ч „КОКОШКАТА СЪС ЗЛАТНИТЕ ЯЙЦА “ 

Първа награда в конкурса за написване на 
оригинална куклена пиеса за възрастни на 
Държавен куклен театър Стара Загора и СНЦ 
«Пиеро» 

Драматизация и режисура: Теодора Попова 
19 април – неделя 

11,00 ч. ЗАЙЧЕТО ПИТЪР 

30 април –четвъртък   

19:30 ч „ЕСЕН С ДОСТОЕВСКИ “ 



Всички клипове на представленията  ще са достъпни за безплатно гледане  на 
YouTube канала на Държавен куклен театър - Стара Загора по посочения график 

Линк: https://www.youtube.com/feed/my_videos  . Програмата за месец април 2020 
година е публикувана и на страницата на Държавен куклен театър Стара Загора във 
Facebook  https://www.facebook.com/puppettheatrestarazagora/. 

 

Автор: Беатрикс Потър 

Адаптация и режисура: 
Румен Гаванозов 

ФИЛМ НА ЮРИЙ ДАЧЕВ  

ЗА ДЕВЕТАТА  МЕЖДУНАРОДНА  ТВОРЧЕСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ – АТЕЛИЕ «СРЕЩУ СЕБЕ СИ» 

СТАРА ЗАГОРА, 2016 г 
21  април   - вторник  

11,00 ч. БЯЛАТА ВРАНА 

Автор: Карел Чапек 

Драматизация и режисура: 
Любомир Колаксъзов 

 

26 април – неделя 

11,00 ч. ВЪЛШЕБНИКЪТ ОТ 
ОЗ 

мюзикъл по Л.Ф.Баум 

Постановка: Боньо Лунгов 

 

 

28  април –  вторник  

11,00 ч.  ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ 

Симфонична приказка от 
Сергей Прокофиев 

Сценична адаптация и 
режисура: Цвети Пеняшки  

 

 

  

https://www.youtube.com/feed/my_videos
https://www.facebook.com/puppettheatrestarazagora/


 

 

 

ОНЛАЙН ОПЕРА 

Софийската опера и балет продължава новата си инициатива    с безплатни 

излъчвания на перли от репертоара си. На 15 март, на фейсбук страницата на 

Операта стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица 

излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра. 

https://www.operasofia.bg/novini/item/8518-sofia-opera-pearls-streams-prodalzhava 

 

 Софийската опера и балет започна безплатни излъчвания на перли от 

репертоара си: https://www.operasofia.bg/ 

На фейсбук страницата на Софийската 

опера https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/ стартира онлайн 

платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи 

на живо от богатия репертоар на театъра. 

петък 27.03 17.00 ч. 

БАЯДЕРКА балет от Лудвиг  Минкус 

В главните роли: Кимин Ким (премиер солист на Марийнски театър), Марта Петкова, 

Венера Христова, Росен Канев, Румен Бонев, Никола Арнаудов 

 

събота 28.03. 17.00ч.  

ТРУБАДУР от Джузепе Верди 

В главните роли: Венцеслав Анастасов, Радостина Николаева, Светозар Рангелов, 

Иванка Нинова, Даниел Дамянов. 

 

неделя 29.03. 16.00 ч.  

НАБУКО от Джузепе Верди 

В главните роли: Владимир Стоянов, Роберто Скандюци, Сузана Бранкини, Даниел 

Дамянов, Шай Блох, Кахабер Шавидзе, Силвана Пръвчева. 

https://www.operasofia.bg/novini/item/8518-sofia-opera-pearls-streams-prodalzhava
https://www.operasofia.bg/
https://www.operasofia.bg/
https://www.operasofia.bg/
https://www.operasofia.bg/


Поради огромния интерес на нашата публика, любезно Ви напомняме, че може да 

гледате спектаклите от сайта   и фейсбук страницата   на Софийската опера и 

балет. 

 

- DRAMA&OPERA VARNA - Онлайн платформа на Театрално-музикален 
продуцентски център – Варна предлага да съхраним духа и здравето си с 
видеозаписи на Оперна гала на Опера в Летния театър - Варна 2018 и други 
представления - https://www.youtube.com/channel/UC-
kTX4mGfyVE6F9Eul6d0HQ 

 

- Държавна опера Пловдив 

Опера Пловдив създаде онлайн платформа "ИЗКУСТВО В ТИШИНА", която може да 

бъде гледана на Facebook страницата на Опера Пловдив и в Уoutube канала на 

институцията, която ще среща зрителите с артисти, спектакли, музиканти, ще 

разгърне образователните програми и др. Излъчват части от спектакли, провеждат 

беседи, интервюта, срещи-разговори с изследователска и образователна цел. Отделна 

секция с материали за деца ще се развива и на страницата на Академията на Г-жа 

Опера с приказки, уроци по актьорско майсторство, балет за малки принцеси и много 

други забавни изненади. 

- „На опера с БНТ“ - https://bnt2.bnt.bg/bg/s/issue/na-opera-s-bnt-2#issues - 

документална поредица, която всеки последен вторник от месеца ще среща 

зрителите с интересни и не толкова познати факти от историята и 

постиженията на оперната сцена. Сайтът представя над 50 професионални 

записи. 

- Метрополитън опера обяви, че ще пусне презентации от спектаклите от 

серията за кино излъчване Live in HD на уебсайта си по време на кризата. 

Всички „Nightly Met Opera Streams“ ще започват в 19:30 EDT и ще остават 

достъпни от началната страница на metopera.org в продължение на 23 часа. 

Връзката към началната страница ще отвори изпълнението на услугата за 

стрийминг Met Opera по заявка.  

 

ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ 

ОПЕРЕТА И МЮЗИКЪЛ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА – МУЗИКАЛНИЯТ ТЕАТЪР 

ОТВРЪЩА НА ВИРУСА - Звездите на театъра с онлайн откровения и откъси от 

любими спектакли  

https://www.operasofia.bg/
https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/
https://www.youtube.com/channel/UC-kTX4mGfyVE6F9Eul6d0HQ
https://www.youtube.com/channel/UC-kTX4mGfyVE6F9Eul6d0HQ
https://www.facebook.com/stateoperaplovdiv/
https://www.youtube.com/channel/UC-92chggRWqO9cixP1YmStA/featured
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-1584834331548230/
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-1584834331548230/
https://bnt2.bnt.bg/bg/s/issue/na-opera-s-bnt-2#issues


„Ех, майко, майчице, щастлив/а съм… и по време на карантина!“ е надсловът на 

документалната поредица, в която популярните лица на Музикалния театър 

ще споделят забавни откровения, заснети от тях в домашни условия. С усмивка 

и намигане, както е в жанра на оперетата и мюзикъла ние ще продължим да 

общуваме със своята публика, макар и през интернет. Зрителите ще могат да 

ни гледат на сайта на театъра https://musictheatre.bg/ и на неговата Фейсбук 

страница. В тези видеа ще бъдат включени и откъси от хитови спектакли на 

Музикалния театър.  

Първото представяне ще бъде на младата солистка Илона Иванова. 

Следващият, който ще приеме предизвикателството да се разкрие пред 

публиката в домашни условия по време на карантина, е утвърденият солист на 

театъра Александър Мутафчийски. В същото време зрителите ще могат да 

задават въпроси на любимите си звезди във Фейсбук. 

"На всички хора пожелавам от сърце да са живи и здрави! И когато добият 

увереност в насъщния и не се притесняват за оцеляването си, когато душите 

им усетят глад за нещо повече от това с какво ще нахранят и облекат себе си и 

децата си – да знаят, че Музикалният театър ще ги очаква с най-

жизнерадостните, най-красивите и най-пищните спектакли, които само на 

наша сцена могат да гледат!" - Марияна Арсенова - директор на Националния 

музикален театър „Стефан Македонски” 

 

ОНЛАЙН ФИЛХАРМОНИЯ 

Софийската филхармония остава заедно със своята публика в интернет страницата и 

във Фейсбук. Програмата на онлайн концертите, които можете да гледате, ще 

видите тук: 

https://sofiaphilharmonic.com/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%

d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be/  

https://www.facebook.com/sofiaphilharmonic/  

Плевенската филхармония планира излъчване на вече състояли се концерти през 

изминалите два сезона,които ще се случат на  страницата на Плевенска 

филхармония във фейсбук - www.facebook.com/PlevenPhil 

Те ще бъдат съобразени с излъчванията спрямо планираните концерти на Софийска 

филхармония и Софийска опера и балет, които публикуваха програмата си за онлайн 

излъчванията. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmusictheatre.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR0S6bBRxSVS4iyf1LhnjRGM1wjGxCC9SPywr4q-3TQb7CW8avF4rvQaEcA&h=AT1AeNN2rIwT5rwLkiibnz0qbImaesSCI05PWwNoYlo_tZS71bJ-L8thvmv75V9iPcTGmavxicampZW_DsdCoGf9yVbe5Pd16lHI1sgM0SMnR9HeZYDLH60bztDUFyj-shuthIiwvCkQn_vlgW9GsdstflNZd1iu-LYoWxRr1RthtB_HC9gDwctbKyC_mKjurQ00D1uCJpKGrxW9YFuzjc38gwYvehEb3BPd9wc25Z6rBVoWdmEy3SinQNtG1eXC2j7XjUscIlWHxGOWWyGMJiqGAdi7af01NV7gQ8gZxhsLkaXa9SzUwTtbRZnP6FPJuP7v29_84Ow9zlc4YAyJFg-1XXKygg4s-h6oTCCUK6QHHYujNwdl1S5rwR9uy53yyCn7zdKTINmW068ZbsR_fY_DMWbtA8h0ZfzWtTfF6a87f_rhjVJnNCYIylUznFfribauTsor-Td2u-rLS6pRFUVW0Yglahl_ZyRYm_bCjz3Ty4JViJqDt7O0E9_da8xeUJjZF768tNiSb8AVPtRqUcleMYR-TREXTMyAyeGHHIlskfnRkhwxiYrdRZDLvGf59zl16y0EQZarvSTXB6V-ExU7ycN3ojO2AND1T_5vNilIzMki-FvvISODs8JcfZ-qyrMXgi9OdC3dSdUlZ1CVg7rgY8mdPu3Azats40CUdOnPtGiT8Z2-slmM_u1XxR78HPhVpVRh39gZJfC6gbblteKIB6eS8MtI2g4zrwDKtOyvFQ20ucry1w
https://sofiaphilharmonic.com/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be/
https://sofiaphilharmonic.com/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be/
https://www.facebook.com/sofiaphilharmonic/
http://www.facebook.com/PlevenPhil


ОПЕРИ, ФИЛХАРМОНИИ, ОРКЕСТРИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ 

• Берлинска Филхармония – Дигитална концертна зала 
digitalconcerthall.com 

• Лондонски симфоничен оркетър  
lso.co.uk 

• Кралска опера, Лондон  
youtube.com or facebook.com 

• Опера - Бавария  
staatsoper.de/en/tv 

• Виенска държавна опера  
wiener-staatsoper.at 

• Симфоничен оркестър - Детройт  
livefromorchestrahall.vhx.tv 

• Фестивален оркестър - Будапеща  
bfz.hu 

• Филхармония - Берген  
bergenphillive.no 

• „На живо от дневната“ – музика на живо от дневната на музикантите 
livingroom-live.com 

 

 

ОНЛАЙН КОНЦЕРТИ 

- Първият онлайн концерт на Виктория, която ще представи България на 
Евровизия 2021, ще бъде излъчен на живо от дома ѝ в София тази събота. 
Всички любители на музиката ще могат го гледат напълно безплатно на 
eurovision.icard.com на 28 март от 20 часа българско време. 

- Група „Остава“ ще забие на виртуалната сцена на URBO Live с вълнуващ 
концерт  в петък, 27-и март, от 21:00 ч. Целият концерт ще може да бъде 
гледан тук: https://urboapp.com/bg/e2906-ostava-live-stream-concert-
homelife?fbclid=IwAR1govfJJgQLhxE7rMNV2NNRlSeQY3IUU_G2takHidsm2B8IzrO_i
GYE4TQ# 

https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/
https://lso.co.uk/whats-on/2019-20-season/alwaysplaying.html
https://www.youtube.com/royaloperahouse
https://www.facebook.com/royaloperahouse
https://www.staatsoper.de/en/tv
https://www.wiener-staatsoper.at/en/
https://livefromorchestrahall.vhx.tv/browse
https://bfz.hu/en/media/quarantine-soirees/
https://www.bergenphilive.no/live-streams/
https://www.livingroom-live.com/
https://eurovision.icard.com/
https://urboapp.com/bg/e2906-ostava-live-stream-concert-homelife?fbclid=IwAR1govfJJgQLhxE7rMNV2NNRlSeQY3IUU_G2takHidsm2B8IzrO_iGYE4TQ
https://urboapp.com/bg/e2906-ostava-live-stream-concert-homelife?fbclid=IwAR1govfJJgQLhxE7rMNV2NNRlSeQY3IUU_G2takHidsm2B8IzrO_iGYE4TQ
https://urboapp.com/bg/e2906-ostava-live-stream-concert-homelife?fbclid=IwAR1govfJJgQLhxE7rMNV2NNRlSeQY3IUU_G2takHidsm2B8IzrO_iGYE4TQ


- Младата певица Михаела Маринова ще представи дебютния си албум „Стъпка 
напред“ на онлайн концерт. Това ще се случи на 27 март в канала на 
„Вирджиния Рекърдс“ в YouTube. Началният час е 18,20 ч., а феновете ще имат 
възможност да зададат и въпроси на своята любимка.  

https://www.youtube.com/user/virginiarecordsbg?fbclid=IwAR0zk1lpfZ8os43JmP
ImiY2Tcm-6UrBA6I6zu1VO2NTT665gsMO_reqYKeQ&app=desktop 

- Сър Елтън Джон впрегна сили и събра едни от най-големите музикални звезди 
в света за концерт от дневната. Той ще е домакин на благотворителното 
събитие, организирано с американската iHeartMedia, за борба с коронавируса. 
Събитието носи името iHeart Living Room Concert for America и участие вече а 
потвърдили Алиша Кийс, Backstreet Boys, Били Айлиш, Били Джо Армстронг от 
Green Day, Марая Кери, кънтри звездата Тим МакГроу и други. 
https://news.iheart.com/featured/living-room-concert/content/2020-03-25-how-
to-watch-the-iheartradio-living-room-concert-for-america/ 

 

Европейски столици на културата 

Пловдив – Европейска столица на културата 

Разгледайте уебсайтовете и социалните профили на „Пловдив - ЕСК – 2019“, както и 
на предходните и настоящи градове столици на културата – архивът с интересни 
публикации е огромен. Линкове към социалните мрежи и платформи: 

https://www.facebook.com/2019plovdiv/ 
https://twitter.com/Plovdiv2019 
https://www.linkedin.com/company/municipal-foundation-plovdiv-2019/ 
https://www.instagram.com/Plovdiv2019/ 

 

ПОПУЛЯРНИ МУЗЕИ И ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Национален исторически музей   

Националният исторически музей е създаден на 5 май 1973 г. Той е национална 
съкровищница на Република България, хранилище на реликви от световен мащаб и 
един от най-големите исторически музеи на Балканския полуостров. В него се 
съхраняват над 650 000 паметници на културата и огромен археологически и 
исторически архив. Вижте вируталните експозиции, които предлага музеят ТУК.    

 

https://www.youtube.com/user/virginiarecordsbg?fbclid=IwAR0zk1lpfZ8os43JmPImiY2Tcm-6UrBA6I6zu1VO2NTT665gsMO_reqYKeQ&app=desktop
https://www.youtube.com/user/virginiarecordsbg?fbclid=IwAR0zk1lpfZ8os43JmPImiY2Tcm-6UrBA6I6zu1VO2NTT665gsMO_reqYKeQ&app=desktop
https://news.iheart.com/featured/living-room-concert/content/2020-03-25-how-to-watch-the-iheartradio-living-room-concert-for-america/
https://news.iheart.com/featured/living-room-concert/content/2020-03-25-how-to-watch-the-iheartradio-living-room-concert-for-america/
https://www.facebook.com/2019plovdiv/
https://twitter.com/Plovdiv2019
https://www.linkedin.com/company/municipal-foundation-plovdiv-2019/
https://www.instagram.com/Plovdiv2019/
https://historymuseum.org/bg/exhibitions/virtual/%20/


Национална галерия - Двореца   

Първата музейна сграда, в която се разполага Националната галерия, е Двореца. Днес 
в неговите зали се показват временни изложби на българско и чуждестранно 
изкуство. Дворецът е построен непосредствено след Освобождението на България от 
османско господство (1878) и избирането на София за столица (1879). След 9 
септември 1944 тази най-представителна сграда в столицата се превръща в седалище 
на Министерския съвет. През 1953 държавата предоставя бившия дворец на 
Националната художествена галерия и Националния етнографски музей. Разходете се 
в Двореца ТУК.    

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ 

Националният литературен музей е държавен културен и научен институт към 
Министерство на културата с национално значение в областта на опазването и 
представянето на културното наследство. Създаден е през 1976 г. с Разпореждане на 
Министерския съвет. Музеят участва в държавната политика за съхранение на 
духовните ценности на страната с мисията да издирва, събира, изучава и 
популяризира веществени и документални свидетелства, свързани с историята на 
нашата литература от основаването на българската държава до днес. Ето къде 
можете да разгледате онлайн някои от експозициите: http://nlmuseum.bg/, изберете 
секция „ВИРТУАЛНИ РАЗХОДКИ“ за различните филиали 

Регионален исторически музей – София 

През 1928 г. по предложение на кмета Владимир Вазов се взема решение за 
основаването на градски музей. Първоначално той съчетава задачите на градски 
музей, библиотека и архив. Наред с Народния, Военно-историческия и Църковно-
археологическия, той е сред най-старите музеи на територията на столицата. 
Постоянната експозиция на Музея за история на София отваря врати през 2015 
година. Тя е представена в осем зали с обща площ 2300 кв. м. Включва експонати, 
обхващащи период от повече от осем хиляди години - от времето на неолита до 40-те 
години на XX в. Те са групирани по теми - „Наследството на древността”, „Силата на 
духа”, „Династичната връзка с Европа”, „Софийската улица”, „Дворцовият кабинет”, 
„Държавни и общински институции”, „Домът и облеклото на софиянци”, „Културен 
живот и развлечения”. Акцентът е върху част от най-важните моменти от историята 
на града - избирането му за столица през 1879 г. и десетилетията до началото на 
войните 1912 - 1918 г. 

http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/galeria 

 

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - КАРЛОВО 

Експозиционната зала към музея е построена през 1965г. В нея са показани част от 
материалите, които се съхраняват във фондовете на музея: произведения на 
изобразителното изкуство, които отразяват важни моменти от живота и 
революционното дело на Апостола, вещи, документи и снимки на Васил Левски, 

https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/@42.6963229,23.3270808,3a,75y,356.2h,101.72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPCN6l3GzlcNpXtRmTE_lxeF5hzdIG3GPY0Z1IZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPCN6l3GzlcNpXtRmTE_lxeF5hzdIG3GPY0Z1IZ%3Dw203-h100-k-no-pi-11.819887-ya353.2458-ro0-fo100!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x40aa8571de3d43f9:0x9bc7c9352a98075d!8m2!3d42.6963229!4d23.3270808
http://nlmuseum.bg/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/galeria


научни биографични изследвания и литературни творби на български и 
чуждестранни автори, посветени на Апостола. 

Виртуален тур: 

http://vlevskimuseum-
bg.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0
%bd-%d1%82%d1%83%d1%80/ 

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

НМ „Христо Ботев” е държавен културен институт с национално значение. В него се 
съхраняват, опазват и експонират лични вещи, документи, издания, произведения на 
българското изобразително изкуство и др. материали, свързани с живота и делото на 
Христо Ботев, неговото семейство и съратниците му. Основната дейност на музея е да 
издирва, изучава и популяризира движимите паметници на културата, свързани с  
жизниния революционен и творчески път на Ботев. За целта са създадени 
съответните отдели и фондове, в които се пазят над 5 000 музейни единици. 
Библиотеката на музея разполага с над 1 500 тома специализирана литература. 

Онлайн ресурси: http://muzeibotev.com/main_bg/4047_galeriia.html 

Музей „Борис Христов“ - Музей и пространство за изкуство  

Редовните художествени изяви датират от 6 февруари 2004 г. 

Програмите са конструирани така, че да бележат акценти върху пристрастията на 
Борис Христов в изкуството, уважението към партньорите на сцената и грижата на 
големия творец за младите таланти. Стремежът е да се съхрани респектът към 
майсторското творчество, да се прекрачат каноните на музейното общуване с 
предметни реликви, а съхраняването на паметта за Маестрото да се свързва преди 
всичко с продължаване на великото му артистично дело. 

Музейната експозиция съхранява автентични сценични костюми на Борис Христов, 
фотографии и предмети, свързани с творческия му път. 

Библиотеката и фонотеката събират книги, нотни материали, звукозаписи и 
видеозаписи. 

Джузепе Верди - "Дон Карлос", Борис Христов в ролята на Крал Филип II 
https://www.youtube.com/watch?v=6y0IROfgJbo 

Програмата следете на: https://www.facebook.com/BorisChristoffMuseum/ 

 

Национален природонаучен музей   

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките изучава, 
съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. 
Експозициите на музея заемат 4 етажа с 15 зали. Музеят предлага виртуална разходка 
сред 4 от тях ТУК.    

Национален музей „Земята и хората”  

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80/
http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80/
http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80/
http://muzeibotev.com/main_bg/4047_galeriia.html
https://www.youtube.com/watch?v=6y0IROfgJbo&fbclid=IwAR0xeDc-mafGyYZpXiiQAsB6BJrxHoQaixDuguc43jS0HYjLH67g0PPlAS4
https://www.facebook.com/BorisChristoffMuseum/
http://www.nmnhs.com/exhibitions-bg.html


Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с 
национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, 
придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните 
ресурси, като важна част от националното природно наследство. Разгледайте 
наличните онлайн колекции на музея ТУК.    

 

Национален музей на образованието  

Създаден през 1973 година, музеят е наследник и продължител на първия Държавен 
училищен музей от 1905 г.  Неговият фонд съхранява паметта на българското 
образование - около 200 000 документа, снимки и веществени материали, свързани с 
просветното дело от X век до наши дни.  Възстановките на килийно училище, на 
детска градина от края XIX век., на първото новобългарско училище ще Ви накарат да 
почувствате духа на нашето образователно минало. Музеят се намира в 
Габрово. Възстановки на килийно училище, на детска градина от края XIX век, на 
първото новобългарско училище и още около 200 000 документа, снимки и 
веществени материали, свързани с просветното дело. Направете виртуална разходка 
в музея ТУК.  

 

Музей „Дом на хумора и сатирата“ 

На сайта и Фейсбук страницата му са поместени карикатури и произведения, както и 
някои от най-интересните изложби, включително забавни картинки, мемета (шеги 
за коронавируса) и коментари, свързани с епидемията.  

 

Регионален исторически музей - Габрово  

Планираната за 25 март 2020 г. изложба „Извезано от габровката“ ще може да се 
разгледа виртуално във фейсбук страницата на Музея и сайта http://h-museum-
gabrovo.bg/  

 

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ : http://etar.bg/ 

 

На официалния сайт на Музея има възможност да се разгледа галерия от снимки с 
360 градусови изображения. http://www.etar.org/etar-logo-
tour/etar%20logo%20tour.html 

Благодарение на тях, от дома или от офиса си, човек може да види прочутата 
Занаятчийска чаршия и единствените у нас действащи водни съоръжения, да усети 
етърската атмосфера. 

 

Художествена галерия „Христо Цокев“  

http://www.earthandman.org/?page_id=2618&lang=bg
http://www.nmogabrovo.com/virtual_tours/NMO.html
http://h-museum-gabrovo.bg/
http://h-museum-gabrovo.bg/
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://etar.bg/
http://www.etar.org/etar-logo-tour/etar%20logo%20tour.html
http://www.etar.org/etar-logo-tour/etar%20logo%20tour.html


На официалната страница на Галерията са публикувани картини от изложби, 
пленери и други събития. http://gallerygabrovo.com/ 

 

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“  

Открийте тайните на Боженци във видео импресията „Боженци една сбъдната 
приказка“. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k6v09OzQjuE&feature=emb_logo 

https://bojentsi.com/bg/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8
-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/ 

 

Национален военноисторически музей  

Националният военноисторически музей е държавен музей, който от създаването си 
до днес е структура на Министерство на отбраната. Той издирва, съхранява, научно 
обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и 
европейска военна история. НВИМ развива своята дейност на територията на цялата 
страна. За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство 
в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, 
свидетели на българската и европейска военна история. Разходете се в музея ТУК.  

Национален политехнически музей  

Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени 
по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и 
звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални 
механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни 
машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят 
ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на 
българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив 
включва над 2000 архивни единици.  В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. 
м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд.  Разходете се в музея ТУК.  

Къща-музей Алеко Константинов, Свищов  

Домът на писателя хуморист Ал. Константинов става мемориален музей през 1979.  В 
северната половина на втория етаж е направена впечатляваща възстановка на 
подредбата в богата търговска къща от втората половина на ХІХ в., каквато безспорно 
е тази на бащата на Алеко - Иваница х. Константинов.  Оригиналната виенска мебел и 
предмети на бита и разкоша от онова време неусетно пренасят посетителя на музея в 
атмосферата на предосвобожденската епоха. В останалата част на етажа чрез снимки, 
книги, писма и лични вещи са показани човешките, творчески и обществени 
стремления на писателя. Разходете се в къщата ТУК.   

 

http://gallerygabrovo.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=k6v09OzQjuE&feature=emb_logo
https://bojentsi.com/bg/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://bojentsi.com/bg/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://www.militarymuseum.bg/Pages/Exposures/Virtual%20Tour/Virtual_Tour.html
https://roundme.com/tour/137200/view/346282/
https://roundme.com/tour/22911/view/55737/


Виртуални разходки, представящи експозициите на РИМ – Бургас: 

   
https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!
1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4
096?hl=bg  

   
https://www.google.bg/maps/place/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%
B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.4945928,27.
4745556,3a,75y,179.36h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMUdug9Nnl9bOCZLHCI_Zi_
2GuVBDj13YMgzndk!2e10!3e12!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x40a694c0ddf86d9f
:0xc94ac613b7e18574!2z0JjRgdGC0L7RgNC40YfQtdGB0LrQuCDQvNGD0LfQtdC5INCR0YP
RgNCz0LDRgQ!8m2!3d42.4946!4d27.4744302!3m4!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b
7e18574!8m2!3d42.4946!4d27.4744302?hl=bg 

   
https://www.google.com/maps/@42.4961598,27.4750782,3a,75y,46.98h,86.75t/data=!3
m6!1e1!3m4!1sAF1QipOkw9KjmlYoslVEQ4VKrFU-
TNc9leqWM61eOqhg!2e10!7i13312!8i6656?fbclid=IwAR0u2n0qW119g6Cz1qVfAK3fYoJA
82Rx-Pg-i3AKTVaMngmn6eBjgP7e2Ag 

  
https://www.google.bg/maps/place/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%
BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D1%81/@42.4937223,27.4754251,3a,75y,174.08h,82.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1Qi
pNgBnxM8dAjVxF-
VstW1Kg1zXG22mLYlr8pIOnY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2
Fp%2FAF1QipNgBnxM8dAjVxF-VstW1Kg1zXG22mLYlr8pIOnY%3Dw203-h100-k-no-pi-
20-ya151.413-ro-0-
fo100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40a694c1374a04ff:0xbdb1d29a1af51b72!8m2!3d4
2.4936329!4d27.4754709?hl=bg 

Плиоценски парк, село Дорково 

Плиоценският парк в Дорково е палеонтологичен музей, който представя находки от 
плиоцена, открити в палеонтологичното находище в местността Елин 
кладенец  около Дорково. Находището е най-голямото познато на палеонтолозите 
струпване на кости от над 30 вида животни на едно място. Открити са над 600 кости 
на 15 m2 площ. Това е най-голямото палеонтологично находище на Балканите и 
втората най-значима експозиция в Европа. Музеят е открит през 2013 г. Разходете се 
в музея ТУК.   

Асенова крепост  

https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4096?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4096?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4096?hl=bg
https://www.google.bg/maps/place/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/@42.4945928,27.4745556,3a,75y,179.36h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMUdug9Nnl9bOCZLHCI_Zi_2GuVBDj13YMgzndk!2e10!3e12!7i13312!8i6656!4m12!1m6!3m5!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b7e18574!2z0JjRgdGC0L7RgNC40YfQtdGB0LrQuCDQvNGD0LfQtdC5INCR0YPRgNCz0LDRgQ!8m2!3d42.4946!4d27.4744302!3m4!1s0x40a694c0ddf86d9f:0xc94ac613b7e18574!8m2!3d42.4946!4d27.4744302?hl=bg
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Асеновата крепост са развалини на средновековна крепост с укрепената църква 
„Света Богородица Петричка“. Намира се в планината Родопи на 2 км от Асеновград, 
България. Крепостта е съществувала още по времето на траките, преустроена е от 
Византия през IX век, за да охранява вратата на Беломорския проход и да осигури 
византийската граница в този край. Крепостта съществува до 1410 г., разрушена е от 
нахлуващите османски войски. Разгледайте крепостта ТУК.    

 

Червената църква, Перущица  

Червената църква е един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа, 
архитектурен и археологически паметник от национално значение. Статут на 
национален античен паметник получава през 1927 година, а на архитектурно-
строителен паметник на културата в руинен вид - през 1966 година. През периода 
2010-2013 г. е реализиран проект за укрепване, консервация, достъп и социализация 
на археологическия обект. Разгледайте църквата ТУК.   

 

Тракийска гробница, Казанлък  

Казанлъшката гробница е открита случайно на 19 април 1944г. от войници при 
прокопаването на противосамолетно убежище. Изградена е на нивото на околния 
терен и е ориентирана в посока север-юг с вход от юг. Състои се от коридор, 
правоъгълна предгробна и кръгла погребална камери. Коридорът е от необработени 
камъни и е с размери 1,84 х 2,60 м. От фасадата в южна посока зидовете му постепенно 
се снижават и са били затворени с преграден зид висок 0,7 м. Двете камери са 
изградени от тухли споени с хоросан, а стените и подовете им са покрити с 
трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и 
фреско. Направете виртуална разходка ТУК.    

 

Тракийската куполна гробница, Мезек  

Тракийската куполна гробница с. Мезек (ІV-ІІІ в. пр. Хр.)  е великолепно архитектурно 
творение. Намира се в покрайнините на едноименното в община Свиленград, в 
могилата Мелтепе.  Гробницата е открита случайно от местни жители през 1931 г. Тя 
е най-голямата и една от най-интересните и внушителни куполни гробници от 
микенски тип в Тракия. Запазена е изцяло в оригиналния си вид. Разгледайте 
гробницата ТУК.    

Национален археологически институт с музей при БАН 

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното 
изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, 
населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ-БАН 
е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания 
на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. 

https://roundme.com/tour/22516/view/54894/
https://roundme.com/tour/54732/view/137986/
https://roundme.com/tour/54736/view/138015/
https://roundme.com/tour/22878/view/55641/


Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един 
от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните 
български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата 
научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В 
настоящия си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на 
дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 
г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския 
археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в 
България. 

http://naim.bg/bg/content/category/300/54/ 

 

Галерия „Лоранъ“  

Представя първата си изцяло онлайн изложба„Детска стая“  

откриване: 31.03.2020 г., 18:30 ч. 

Zoom Meeting – ID: 571-751-591 

Изложбата ще бъде открита с помощта на свободно достъпна за публиката 
конферентна връзка в 18:30 часа във вторник, 31 март 2020 г. Каним всички 
любители на изкуството (с налагащите се напоследък технологични експерименти), 
да се присъединят към нашата конферентна връзка във вторник, 31.03.2020 г., от 
18:30 като последват този линк: 

https://us04web.zoom.us/j/571751591 (препоръчваме да инсталирате zoom 
предварително) 

 

Още виртуални турове на културни и природни забележителности в България може 
да направите на картата ТУК, в рамките на проекта „Сподели България“ на фондация 
„Интерактивна България“.  

 

Културен център “Двореца” – Балчик е държавен културен институт, създаден от 
Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на 
културата. Предмет на неговата дейност е опазване на паметниците на културата, 
тяхното съхранение и развитие.  Основните цели и задачи на института са 
възстановяване и обогатяване на културно-историческите обекти и природното 
богатство, създаване и разпространение на културни ценности, развитие на 
културния и познавателен туризъм и популяризиране на културно-историческото 
наследство. В “Двореца” – Балчик съществуват традиции за културни изяви. 
Обстановката предлага възможности за провеждане значими национални и 
международни фестивали, конкурси на млади таланти, изложби, пленери на 
художници и скулптори, реализация на малки театрални форми, заснемане на 
филми и клипове и др.  

http://naim.bg/bg/content/category/300/54/
https://us04web.zoom.us/j/571751591
http://sharebulgaria.net/


Привличането на хората на културата и изкуството и предоставянето на условия за 
творчество спомага за нарастване популярността на обекта. Културните изяви в 
съчетание с романтичната обстановка доставят естетическа наслада у посетителя и 
оставят у него траен спомен от срещата с прекрасното. 

Виртуален тур: https://www.dvoreca.com/bg/video-tourbg.html 

 

 

ПОПУЛЯРНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ ПО СВЕТА 

 

МУЗЕЙ „ЛУВЪР“ 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 

„КОЛИЗЕУМ“ 

https://www.il-colosseo.it/en/visita-virtuale.php 

 

„ЕРМИТАЖ“ 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/inf
ocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1
nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH
8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-
4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-
XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-
vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en 

 

МУЗЕЙ „СМИТСОНИЪН“, САЩ 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

 

БРИТИШ МЮЗИЪМ 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx 

 

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА КИТАЙ 

http://en.chnmuseum.cn/exhibition/#rep_exhibitions 

 

Може да ползвате платформата Art and Culture на Google. 

https://www.dvoreca.com/bg/video-tourbg.html
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.il-colosseo.it/en/visita-virtuale.php
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z1/jZDBaoNAEIafJQeP3Zmoq6a3jaVYm7AE2sTuJagYtagr6yZCnj6bUCiB1nYOwwx8888_AwISEF16qstU17JLG9N_CG_PGfPmTohxsHV9ZAsWPcUbpMtnD3Y3AH8JhiD-Mz8BiGn5-K8F5gJbrcN1CaJPdfVQdwcJyTXnx-G72IG4V-Ivr0aJv9GI821oh-4XMO2lzloy5i1BQm2Kc2eBGPi27wY3I6zLnMAYUcWhUIUiR2U-XGndD48WWjiOIymlLJuC5LK18KeRSg4aknsS-vY9Oa8i_KTNacVmswumfigc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
http://en.chnmuseum.cn/exhibition/#rep_exhibitions
https://artsandculture.google.com/


 

БИБЛИОТЕКИ 

 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

Дигитализацията на книжовното наследство, съхранявано в Националната 

библиотека започва през 2006 г., а през есента на 2007 г. сканираните изображения 

стават достъпни за ползване чрез сайта на Библиотеката. До началото на 2018 г. са 

сканирани и са включени в Дигиталната библиотека общо около 400 000 файла / 

ръкописи, старопечатни книги, непубликувани документи от Българския 

исторически архив и от Ориенталския отдел, портрети и снимки, графични и 

картографски издания, български вестници и списания от периода 1844-1944 г. / 

изображения и техните метаданни. Дигиталните копия в пълния им обем се 

предоставят на свободен достъп. 

Дигиталната библиотека е структурирана в зависимост от вида и хронологичния 

обхват на документите в няколко колекции, които са подразделени в отделни 

колекции. 

Списък на сканирани продължаващи издания в Дигиталната библиотека 

според местонахождението им към 22.10.2019 г. 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ 

Дигиталната библиотека и профили в социалните медии Facebook и YouTube. 

http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/LibIvanVazov.aspx 

https://www.facebook.com/LibraryPlovdiv/ 

https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/featured 

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“  

Читателите могат да ползват новия модул „i-Lib PRIMA – библиотеката“ в интернет. 

От сайта на РБ www.libgabrovo.com  се избира меню „Електронни каталози“ и може 

да се търси във фондовете на библиотеката - „Книги“ и „Периодика“, както и 

автоматично търсене в Интернет с представяне на допълнителна информация, 

включително пълнотекстово съдържание на базата на библиографското описание в 

http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2019/12/Spisak_pi_22_10_2019Final.pdf
http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2019/12/Spisak_pi_22_10_2019Final.pdf
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/LibIvanVazov.aspx
https://www.facebook.com/LibraryPlovdiv/
https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/featured


каталога. От подменю „Моята библиотека“ читателите имат възможност за достъп 

до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние 

на заявки, възможност за online запазване на литература и проследяване 

състоянието на заявката, възможност за online презаписване на заета литература. За 

да се възползвате от тези услуги, вие трябва да сте регистриран читател на 

библиотеката с валидна карта и да имате създаден профил за достъп до „Моята 

библиотека „My library”. 

Освен това може да разгледате виртуалните изложби на сайта, посветени на Шипка 

„Памет за Шипченската епопея“ 

https://libgabrovo.wixsite.com/shipka?fbclid=IwAR2UQtRxxCcd89if0zElr5BKASlKR9K3G

BfyQwGZJ_k28cUTt4SyfaBvN-U 

 Предлагаме и дигиталната библиотека „Габровски периодичен печат” - http://e-
lib.libgabrovo.com/ 

 

Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ във В. Търново предлага свободно 

своята Дигитална културна съкровищница „Север+“. В нея са включени колекции на 

редица институции от Централна и Северна България, както и на библиотеката в гр. 

Брашов, Румъния. Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ предоставя на 

читателите над 1 300 дигитализирани заглавия. Достъп до Дигиталната културна 

съкровищница “Север +”: http://sever.libraryvt.com/ 

Достъп до онлайн каталога на библиотеката: https://opac.libraryvt.com/ 

 

Методиевият център в Елванген с Електронна библиотека за българите в 

Германия -  

Югоизточноевропейският-български културен институт (Методиев център) в 

Елванген предлага от 17.03.2020 г. постоянна платформа за подсигуряване на 

българите, живеещи в Германия, с литература и пособия за българската култура, 

история, език, литература и съвременно общество на български, руски, немски и  

английски езици. Платформата е безплатна. Желани заглавия от книжни медии или 

части от тях могат да бъдат подбирани и предлагани за ползване в съгласие с 

авторските права за тяхното ползване и разпространение. За желаещите да ползват 

платформата е предоставен директен контакт със сътрудника в Института за 

запитвания, съвети и информация за ползване на наличните медии и заглавия. 

Платформата предлага помощ и осмисля по този начин всекидневието не само на 

всички българи, но и на много германски и чуждестранни граждани, живеещи или 

https://libgabrovo.wixsite.com/shipka?fbclid=IwAR2UQtRxxCcd89if0zElr5BKASlKR9K3GBfyQwGZJ_k28cUTt4SyfaBvN-U
https://libgabrovo.wixsite.com/shipka?fbclid=IwAR2UQtRxxCcd89if0zElr5BKASlKR9K3GBfyQwGZJ_k28cUTt4SyfaBvN-U
http://e-lib.libgabrovo.com/
http://e-lib.libgabrovo.com/
http://sever.libraryvt.com/
https://opac.libraryvt.com/


по принуда пребиваващи в този труден момент в Германия. До момента желаещите 

да ползват библиотеката са заявили над 450 граждани в Германия, сред тях голям 

брой български и германски студенти от Бавария и Баден-Вюртемберг. От края на 

2017 г. библиотеката на Методиевият център в Елванген е зачислена за електронен 

обмен към Отдела за Източна Европа на Баварската държавана библиотека в 

Мюнхен. До момента заглавията на фонда на Методиевия център наброяват над 

2500, включително книжни и електронни медии в областта на историята, културата, 

литературата, езиците и обществата на Югоизточна Европа. Основен дял наброява 

научната каталожната периодика по българска археология, медиевистика и архивни 

изследвания. Основни партньори на библиотеката на Методиевия център са НАИМ - 

БАН, Държавна агенция архиви, КМНЦ - БАН, СУ "Св. Климент Охридски" и др. 

Ползвателите, най-вече студентите, се справят и чрез електронния портал "OPAC" на 

Баварската библиотека (https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/start.do), към 

която е свързан и фондът на Югоизточноевропейския-български културен 

институт. 

Класификатор на научни и университетски библиотеки в Германия: 

http://lobid.org/organisations/DE-2761 

Библиотеката на Методиевия център в Елванген: 

https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/nc/suche/?isil=DE-2761 

 

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца 

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца използва разнообразните си 

дигитални канали, за да предоставя достъп до култура на потребителите си дори 

във времето на социална изолация. Мерките за справяне с разпространяване на 

коронавируса доведоха до временно преустановяване на заемането на книги от 

нашите читатели, но дадоха стимул на екипа да потърси нови начини за общуване 

като използва силата на новите технологии.  

Официален сайт на библиотеката: www.libvratsa.org 

Дигитална библиотека: https://libvratsa.org/digitalna-biblioteka/ 

Сайт към Дигитален архив на област Враца - „Карта на времето”: 

https://kartanavremeto-vratsa.org/ 

В дигиталния архив на ХХ век - „Карта на времето”, са публикувани над 1500 

истории, 1 200 ретро снимки от различни периоди на ХХ в., 1 400 фотографии, 

https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/start.do
http://lobid.org/organisations/DE-2761
https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/nc/suche/?isil=DE-2761
http://www.libvratsa.org/
https://libvratsa.org/digitalna-biblioteka/
https://kartanavremeto-vratsa.org/


направени по време на теренните обиколки, потребителите имат достъп до 600 

пълнотекстови документа - статии, краеведски и фолклорни текстове, 800 файла 

аудиозаписи и 60 видеоматериала. Информацията е от всичките 123 населени места 

в област Враца. Ежедневно се публикува избрана история на фейсбук страницата на 

Регионална библиотека: fb.com/libvratsa.  

Част от снимките могат да бъдат открити и в страницата ни „Карта на времето” 

https://www.instagram.com/kartanavremeto_vraca/ в Инстаграм. 

 

Профил във Фейсбук: fb.com/libvratsa  

Профил в Инстаграм: https://www.instagram.com/vratsalibrary/ 

Профил в Туитър: https://twitter.com/VratsaLibrary  

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца остава в помощ на студенти и 

ученици за предоставянето на справочна информация, свързана с подготвянето на 

курсови, дипломни и домашни работи.  

Всеки потребител може да получи справочна информация, след като се свърже 

с библиотеката на email: libvratsa@libvratsa.org. Необходимо е да опише каква 

информация ще му бъде нужна и темата, за която се отнася. Запитване ще бъде 

пренасочено към библиотечните специалисти в съотвените отдели за подготвяне. В 

кратки срокове ще бъде върнат имейл със сканираната информация, с която 

библиотеката разполага.   

Срокът за връщане на заетите книги автоматично се удължава до възобновяване 

дейността на библиотеката. 

 

Врачанската библиотека и „Аз чета” представят 

Радостина Николова в Международния ден на детската книга 

 

Писателката Радостина Николова ще гостува виртуално на Регионална библиотека 

„Христо Ботев” – Враца в Международния ден на детската книга - 2 април. Тя ще бъде 

специален гост на второто представяне на автор в инициативата #ВкъщиСъмИЧета, 

организирана от екипа на „Аз чета”. Кампанията цели да направи стоенето вкъщи 

много по-леко и приятно, като осигури платформа за авторите, които искат да 

представят своите книги в онлайн разговор.  

http://fb.com/libvratsa
https://www.instagram.com/kartanavremeto_vraca/
http://fb.com/libvratsa
https://www.instagram.com/vratsalibrary/
https://twitter.com/VratsaLibrary
mailto:libvratsa@libvratsa.org
https://azcheta.com/vkashtisamicheta-edna-kampaniya-na-az-cheta-po-vreme-na-karantina/
http://azcheta.com/


Срещата започва на 2 април, четвъртък, от 15:00 ч., а единственото, което трябва 

да направят потребителите, е да са онлайн.  

Предаването на живо ще се осъществява през фейсбук страницата на библиотеката - 

fb.com/libvratsa, а за стрийминга ще се погрижи екипът на „Аз чета”. 

Радостина Николова е известна на децата в цяла България като авторка на 

поредицата „Приключенията на мотовете“, книгите „Шантавия до шия”, „Моите 

красиви рога“ (с която печели за втори път читателския вот в Наградата „Бисерче 

вълшебно“ през 2017 г.) и картинната „Кико без крила“. Поредицата за пухкавите 

герои – мотовете, е публикувана и в Китай. Радостина Николова е завършила 

Английска филология и Творческо писане в Софийския университет. 

Позната е на децата от Враца с гостуванията си по време на литературния фестивал 

„Враца – книжен град” и откриването на зони за четене във врачанските училища.  

Съвместната инициатива за представяне на автори онлайн доказва, че дори във 

времето на социална изолация обществената библиотека продължава да бъде 

новатор като използва възможностите, които предлага дигиталната среда за достъп 

на потребителите си до литература и изкуство.  

Във връзка с продължителността и спецификата на извънредното положение 

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца ще продължава да търси начини и 

решения за улесняване и стимулиране на четенето при дадените условия. 

ЧИТАЛИЩА 

НЧ "Искра - 1898" - гр. Борово, обл.Русе 

Програма с постановките на самодеен театър при НЧ "Искра- 1898" гр. Борово, 

обл.Русе, които започнахме да излъчваме на  https://www.facebook.com/iskra.borovo 

 

На 30.03.2020 г. ще публикуваме разказвачката Мария Русева с разказа "Не съм от 

тях" по Чудомир. 

Подготвяме и виртуален рецитал "Любов необяснима" по стихове на Недялко 

Йорданов. 

 

За нас е удоволствие да предложим на Вашето внимание постановките изиграни на 

нашата сцена от самодейните ни актьори през годините назад. Каним Ви всеки 

петък във виртуалния ни салон, за да се потопим в магията на театралното изкуство. 

    ПРОГРАМА: 

http://fb.com/libvratsa
https://mail.mc.government.bg/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://www.facebook.com/iskra.borovo


                     - 27 март - “Михал Мишкоед” по Сава Доброплодни 

                            -   3 април - “Мераци” по Н. Хайтов, адаптация – Петя Сотирова 

                            - 10 април - “Женско царство” по Ст. Л. Костов 

                            - 17 април - “Службогонци” по Ив. Вазов 

                            - 24 април - “Свекърва” по Антон Страшимиров 

 

Изказваме специални благодарности на актьорите, режисьорите и най-вече на 

оператора Мартин Йорданов, с чиято подкрепа днес, в това трудно време, имаме 

възможност да споделим тази магия с Вас. Приятно гледане!     

Дом на киното и София филм фест 

Домът на киното и София Филм Фест са подготвили изненада за своите верни 
фенове! Възможен е свободен достъп до великолепната филмотека на платформата 
за арт-кино MUBI. За целта е достатъчно да заявите своето желание да станете член 
на виртуалния клуб на Дом на киното на добре познатия електронен адрес 
press@siff.bg – и ще получите линк за достъп към богатата библиотека на MUBI.  
 
Ето какво казват самите те за онлайн-пространството, посветено на киното:  
„В MUBI ще откриете не само прекрасни нови филми, но и класически шедьоври. 
Платформата провокира дискусии, дава възможност да споделяте своите фаворити 
– продължава се традицията на киноклубовете, в които абсолютните киноманиаци 
се събират, за да си говорят за различни филмови развръзки, режисьорски версии, а 
също и за това какво всъщност означава дъждът от жаби в „Магнолия“. Обичаме 
разгорещените спорове със страстни аргументи! Ако сте в настроение за КИНО – 
добре дошли в MUBI!“ 
 
Очакваме най-страстните #КИНОМАНИ и почитатели на #ДомНаКиното! 
 
Инициативата се реализира в партньорство с Europa Cinemas. 
 

https://domnakinoto.com/
https://siff.bg/
https://mubi.com/

