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Богата програма за Европейска нощ на музеите в Стара
Загора
вторник, 10 май 2022

На 14 май в Стара Загора ще се проведе Европейската нощ на музеите. И тази година организатори на
събитието са Община Стара Загора и музейните институти и галерии в града. От 19:00 до 23:00 часа
жителите и гостите на града ще могат да се насладят на богата програма от инициативи. Началото на
„Нощта“ ще бъде поставено в 19:00 ч. пред централния вход на музея с участието на Общински
фолклорен ансамбъл „Загоре“.
От 19:30 ч. на IV експозиционно ниво в РИМ-Стара Загора ще се състои Честване на 115-та годишнина на
Старозагорския исторически музей. В богатата
програма на „Европейската нощ на музеите“ са включени още спектакли на балета на Държавна опера –
Стара Загора, на Държавен куклен театър – Стара Загора, концерти и атрактивни изложби.
Пълна програма на Европейска нощ на музеите- Стара Загора 2022г.
Регионален исторически музей – Стара Загора
бул.”Руски” № 42
19:00 – 23:00 ч.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА
Централен вход
• 19:00 ч. – Официално откриване на „Европейска нощ на музеите“ 2022 г. с участието на Общински
фолклорен ансамбъл „Загоре“
Рекламен екран пред музея
• Презентация „115 години Старозагорски исторически музей“
II-ро експозиционно ниво
• Кът за снимки „Тракийски воин“
Малка изложбена зала
• Изложба „Нумизматичен салон‘2021. Златото през вековете“
III-то експозиционно ниво
• Кът за снимки „Средновековен воин“
IV-то експозиционно ниво
• 19:30 ч. – Честване на 115-та годишнина на Старозагорския исторически музей
• 20:00 ч. – Откриване на изложба „Спомени от бащината къща“
Зала №33
• 20:30 ч. – „Червената шапчица“ - Спектакъл на Държавен куклен театър – Стара Загора
Антична улица
• Кът за снимки „Антична мода“
Лапидариум
• 21:00 ч. – Балет на Държавна опера – Стара Загора в „Европейска нощ на музеите“
АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС „МУЗЕЙ НА РЕЛИГИИТЕ“
• 20:30 ч. – Концерт на Смесен хор „Родина“ към Читалище „Родина 1860“
• Изложба „Майска импресия“ с автор Мина Нешева
КЪЩА МУЗЕЙ „ГРАДСКИ БИТ – XIX в.“
• Ретро кът за снимки
• Специален комплимент към посетителите
КЪСНОАНТИЧНА МОЗАЙКА ОТ ЧАСТЕН РИМСКИ ДОМ, IV в.
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• Вход свободен
Градска художествена галерия Стара Загора
бул. „Руски” 27
18:00 ч. – 23:00 ч.
• Постоянна експозиция: СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА.
• Изложба: ВАСИЛ БАРАКОВ И БАРАЦИТЕ - колекция от фондовете на Художествена галерия „Димитър
Добрович” – Сливен, Художествена галерия - Стара Загора, Художествена галерия - Казанлък ,
Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски”,
Художествена галерия „Борис Денев” – Велико Търново. Изложбата се посвещава на 120 годишнината
от рождението на художника Васил Бараков /1902-1991/
• Изложба: СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ГРАФИКА – колекция от фонда на Художествена галерия Стара
Загора
• Изложба: ДЕТСКИ ТВОРБИ ОТ ПОЛША - Наградени рисунки от 24 -та Международна младежка
художествена изложба - Нова Загора’ 2022
• Специално събитие: “С ШУБЕРТ ПО ПЪТЯ НА МЕЧТАТА“- концерт на Жени Захариева /пиано/, Ангел
Станков /цигулка/ и Христо Танев /виолончело/. Начало – 20:00 часа
Къща музей „Гео Милев“
ул. „Гео Милев“ 37
• 19:00 Гео Милев в лабиринта на времето
• 20:00 Памет за Гео Милев, първа и втора част
• 21:00 Гео Милев – пламенният
• 22:00 Стъпки по стълбите
•Разглеждане на музея
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