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        Аукционна къща „ЕНАКОР“
www.enakor.com
Сайтът е изцяло обновен с онлайн магазин. 
Адрес: ул. Денкоглу 30
Работно време: 17:00−22:00 ч.
Могат да влизат 10 посетители
Експозиция с икони и картини, които ще участват 

  .“РОКАНЕ„ ащък анноицкуА ан ноицкуа яинделок в
Дата на провеждане: 10 декември 2020 г.

1 Галерия „Академия“ към НХА
www.nha.bg
      nha.bg
Адрес: ул. Шипка 1
Работно време: От 14:00 до 18:00 ч. и от 19:00 до 22:00 ч. 
До 5 посетители едновременно, задължително с маски.
Изложба по случай 25 години от създаването на катедра „Мода“. 

2 Галерия „Васка Емануилова“, филиал на 
СГХГ

www.veg.sghg.bg
      vaska.emanouilova
Адрес: бул. Янко Сакъзов 15 (на гърба на парк Ген. 
Вл. Заимов)
Работно време: 11:00−21:00 ч.,
6 посетители на 30 мин.
Дезинфекция на изложбените зали - от 09:30 до 
10:00, от 13:30 до 14:00, от 16:30 до 17:00 ч. ,
проветряване на всеки кръгъл час.
ПЪРВИ ХУДОЖЕСТВЕН САЛОН В СОФИЯ. 110 години 
от създаването на Тръпковата галерия

3 Галерия „УниАрт“
uniart.bg
      nbu.uniart 
      @galleryuniart
Адрес: Нов български универси-
тет, бул. Монтевидео 21
Работно време: от 15:00 до 
19:00 ч.; 30 посетители могат да 
бъдат допуснати в галерията ед-
новременно при спазване на всич-
ки противоепидемични мерки.
Колекция на Международно 
биенале на стъклото - галерия 
„УниАрт“ представя творбите 
на международни и български 
артисти, занимаващи се с матери-
ята на стъклото.

4 Галерия „Сердика“ на Женски пазар
www. gallery-serdica.com

Галерия Сердика/Art Gallery 
Serdica
Адрес: ул. Цар Самуил 90Б, етаж 2, обновена 
част на Женски пазар
Работно време: 10:30−20:00 ч.
Досъп до 4 посетители едновременно
„Нахлуване в пейзажа“ живопис на Аделина 
Попнеделева
Специално събитие: „LIFE IS LIFE IS“ текстил-
на инсталация на Аделина Попнеделева

5 Галерия ”Depoo“
     depoo.space
Адрес: ул. Врабча 12 Б
Работно време: 15:00−21:00 ч.
До 5 посетители едновременно
Сашо Виолетов, Artist of the Day, 
site-specifi c инсталация

6 Галерия ”Little Bird Place“
www.littlebirdplace.com
     littlebirdplace
Адрес: ул. 11-ти август 7
Работно време: 11:00−23:00 ч., свобо-
ден достъп през целия ден, с капацитет 
10 посетители едновременно
„Смени Пейзажа!“ - самостоятелна изложба 
на Калия Калъчева
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       Галерия ”ONE“
www.onegallery.eu
Адрес: ул. Иван Вазов 14 (вход откъм ул. 6-ти сеп-
тември)
Работно време: 12:00−22:00 ч.
До 30 посетители
„Common“, Куратори: Йово Панчев, Биляна Цанова, 
Иво Иванов
По какъв начин присъства фигурата в простран-
ството днес? Кои са нейните образи и как прежи-
вяваме фигурата? Това са част от въпросите, които 
бихме могли да потърсим в творбите на Калина 
Мавродиева, Мая Стойкова, Стела Василева, Стоян 
Илев и Юлий Таков. 

8

Галерия „Аросита“ 
www.arosita.info
     Галерия Аросита / Arosita gallery
Адрес: ул. Врабча 12
Катя Гецова, изложба стъкло
Специално събитие: Стик Плейс, Лиана Димитрова

9

Галерия „Синтезис“
www.photosynthesis.bg 
     gallerysynthesis.bg
Адрес: бул. Васил Левски 55, Фотосинтезис
Работно време: от 10:00 до 22:00 ч.; 
капацитет на галерията 15 посетители

СРЕБЪРНА МИНА - Фотокниги на Тома Сован. Из-
ложбата е фокусирана върху десет фотокниги на 
френския артист и колекционер Тома Сован, които 
той създава използвайки фотографии от своя архив 
„Beijing Silvermine“,  включващ над 850 000 негати-
ва намерени в Пекин.
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Галерия „Структура“
www.structura.gallery
Адрес: ул. Кузман Шапкарев 9
Работно време: 14:00−22:00 ч. 
До 15 посетители
ИЗКУСТВО И ПОЛИТИКА - КОН-
ФРОНТАЦИИ И СЪЖИТЕЛСТВА. 
Ото Дикс, Хана Хюх, Йозеф Бойс, 
Гюнтер Юкер, Герхард Рихтер, Ан-
тони Райжеков

11

Галерия-музей „Дечко Узунов“, 
филиал на СГХГ

www.dug.sghg.bg
      Галерия-музей Дечко Узунов
Адрес: бул. Драган Цанков 24, ж.к. Изгрев
Работно време: 11:00−21:00 ч., 2 посетители 
на 20 мин. Дезинфекция на изложбените зали 
- от 10:30 до 11:00 ч., от 14:30 до 15:00 ч. и 
от 17:30 до 18:00 ч. проветряване - на всеки 
кръгъл час.
РЕАЛНО И МАГИЧНО - Илюстрацията в твор-
чеството на Дечко Узунов

12

Къща музей 
„Панчо Владигеров“

www.vladigerov.org
Адрес: кв. Лозенец, ул. Якубица 10
Работно време: 17:00 до 22:00 ч.
Залата е с капацитет 
15 посетители
Две поредни прожекции на филма 
„Петолиние на паметта“, от 19:00 ч.
и от 20:00 ч. 
Панчо, Екатерина, Александър и 
Константин Владигерови разказ-
ват за живота и творчеството на 
баща си, Александър Владигеров 
и на световно известния си дядо, 
Панчо Владигеров. Три поколения 
музиканти, класика и джаз, музика 
и спомени.

13

Музей „Борис Христов“

Адрес: ул. Цар Самуил 43
Работно време: 19:00−22:00 ч. 
Разглеждането на изложбите е с максимум 
4 посетители. На концерта се допускат до 15 
посетители. Предварителна заявка за кон-
церта - на тел. 0879 889 324 или 0879 889 
326 всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.

„Борис Христов - артистът, педагогът дарите-
лят“
Специално събитие: Концерт „Музикален 
маратон с талантите на Нов български уни-
верситет“ от 20:00 до 21:30 ч.
„Звук и цвят, музика и образ“ - изложба на 
Венцислав Диков

14

Национален етнографски 
музей

www.iefem.bas.bg
     NationalEthnographicMuseum
Адрес: пл. Княз Александър I 1
Работно време: 10:00 до 17:30 ч. 
(музеят ще работи с посетители до 
18:00 ч.)
Пропускателен режим във връзка с 
COVID-19: В музея ще се допускат по 10 
души на всеки 30 мин. при спазване на 
всички противоепидемични мерки.
ВРЕМЕНА И ХОРА - живите традиции на 
България - ет. 2
Пътят до трапезата - ет. 1 
Облекло и езиково богатство - ет. 2 
Специално събитие: Прожекция на 
филма „От „Къщата с куклите“ до жъл-
тите павета“, посветен на Националния 
етнографски музей
График на прожекциите: 
12:00, 14:00 и 16:00 ч.

17 
Национален политехнически музей

www.polytechnic-museum.com
      NPTMsofi a
Адрес: ул. Опълченска 66 
Работно време: 14:00−21:00 ч. (последна 
възможност за влизане за разглеждане на 
експозицията: 20:00 ч.); Капацитет: 40 посе-
тители; влизане на всеки час, до запълване 
на капацитета.
„Техниката около нас по време на народната 
власт“
Умалени модели на тролейбуси и автобуси 
марка „Чавдар“
18:00 ч.; 20:00 ч.: Физика за всички - 2 де-
монстрации (с вход според тарифата на му-
зея).
18:30 ч.: Среща-разговор с Мария Касимо-
ва-Моасе на тема „Домашен социализъм“
19:30 ч.: Из историята на автобусите марка 
„Чавдар“ – презентация на Дариан Георгиев
За специалните събития е необходима пред-
варителна online регистрация на e-mail ад-
рес: polytechnic.pr@abv.bg или на Messenger 
във Фейсбук страницата на НПТМ до 13 ноем-
ври 2020 г. (местата са ограничени).

20

Регионален исторически 
музей – София

www.sofi ahistorymuseum.bg 
     regionalhistorymuseumsofi a
Адрес: пл. Бански 1
Работно време: Часове на достъп: 
10:00−
влизане 17:30 ч.). До 30 посетители 
на час
Временни изложби: „Храни душа, 
да те слуша“ (храненето в София и 
Софийския регион, кр. XIX – XX в.); 
„История помежду“ II;

23 Софийска градска художествена 
галерия

www.sghg.bg
      sofi acityartgallery
Адрес: ул. Ген. Гурко 1, (вход откъм 
ул. Княз Ал. Батенберг)
Работно време: 10:00−22:00 ч., 
25 посетители на 30 мин. Дезинфекция 
на изложбените зали - от 9:30 до 10:00, 
13:00−13:30, 16:30−17:00 и от 19:00 до 
19:30 ч.; проветряване - на всеки кръгъл 
час.
Градина на духовността. Света Гора и 
българското изкуство през първата поло-
вина на ХХ век. 
Свилен Стефанов: „Романтиците обичат 
концептуализма“

24

Френски институт в България 
www.institutfrancais.bg
      InstitutFrancaisdeBulgarie
Адрес: пл. Славейков 3 
14 ноември:
10:00-20:00 ч.: Изложба „Машини за балончета“, 
медиатека. До 5 посетители
14:00-20:00 ч.: „Преживявания във виртуална 
реалност“, зала „Славейков“ 
Предварително записване: 
mediаtheque@institutfrancais.bg
15 ноември:
10:00−16:00 ч.
„Преживявания във виртуална реалност“, 
зала „Славейков“
Предварително записване: 
mediаtheque@institutfrancais.bg

25

Порт А арт пространство
     Espace-PORT-A
Адрес: ул. Триадица 5
Работно време: 16:00−22:00 ч. Могат да влизат по 10 посетители
Откриване на изложба скулптурна инсталация „Мемориал - Класиче-

Автор: Андрей Врабчев

26

OBORISHTE 5 Gallery and Hall
www.oborishte5.com
      Oborishte5
Адрес: ул. Оборище 5
Работно време: 11:00−18:00 ч. - влизат по 
10 посетители
D‘NEYCHO - ПРОЕКТ 

Адрес: ул. Галичица 13-А
194 ДНИ -Изложба на СТЕФАН ИВАНОВ

„ЕВОЛЮЦИЯ ЕДНО“

27

Plus 359 Gallery

Национален антропологичен музей 
към Иниститута по експериментална 

морфология, патология и антропология - БАН
www.iempam.bas.bg
      NacionalenAntropologicenMuzej
Адрес: бул. Цариградско шосе 73
Работно време: 10:00−22:00 ч. Влизането е по 
един; родители с деца влизат семейно; на тери-
торията на музея не се допускат повече от 30 по-
сетители; движението е еднопосочно, с разделяне 
на потоците; спазването на дистанция и носенето 
на маски е задължително; генерална дезинфекция 
между 13:00−14:00 и 17:00−18:00 ч. (посетители в 
изложбените зали не се допускат).
Гостуваща фотоизложба „Подводни зависимости“ - 
автор Пламен Вукадинов
Временна изложба „Големите пандемии в история-
та“ - автори: Рачо Стоев и Мария Христова-Пенкова
Специални събития: 
13:00−14:00 ч. „Имунитет и хранене“
17:00−18:00 ч. „Затлъстяването - пандемията на 
нашето съвремие“. Автор и водещ: Яна Данаилова
10:00−12:00 ч. Игра „Намери експоната“
10:00−21:00 ч. Рисунка „Прачовекът“ и 
„Антропо-викторина“
Посещение на специалните събития - при предва-
рително записване (макс. 30 човека); събитията се 
излъчват онлайн на  страницата на музея.

15

Национален археологически институт с музей - БАН
www.naim.bg
     archinstitutebg
www.iempam.bas.bg
Адрес: пл. Атанас Буров 1
Работно време: 10.00−19.00 ч., вход на всеки 15 мин., 
максимум 10 посетители
Посещение на специалните събития - Постоянна експозиция на 
НАИМ. Постерна изложба „Българска археология 2019“
3D посещение на музея - http://naim.bg/bg/tour/

16

Национален исторически 
музей

www.historymuseum.org
Адрес: ул. Витошко лале 16
Работно време: 09:00−22:00 ч.; 
последните посетители ще могат 
да влязат най-късно до 21:00 ч.; 
допускат се посетители на групи 
до 10 души през 20 мин.
Събитието ще се проведе при 
спазване на всички противоепи-
демични мерки. Ограниченията за 
максимален брой на постетители-
те ще се спазват стриктно.

„Познато и непознато от 
Бургаския край“
Специално събитие: Златен 
мавзолей - инсталация; прожек-
ции на филма „5 минути София. 
Мавзолеят на Георги Димитров“

18 Национален музей „Земята и хората“
www.earthandman.org
     Earth.and.Man.National.Museum
Адрес: бул. Черни връх 4
Работно време: 18:00−22:00 ч. 
Капацитет на залите – до 30 - 35 посетители на час
Ще бъдат допускани само посетители с лични предпазни средства (предпазен шлем, мас-
ка, шал или кърпа), покриващи носа и устата. 
Постоянни и временни експозиции, представящи природното наследство, минералите и 
минералните ресурси на България и Земята; тематични постерни изложби. Подробна ин-

Специално събитие: Концерт на Юске Хосака, пиано, Япония и Цуй Джинюй, пиано, 
Китай. В програмата класически и съвременни композитори.
Презентации на уредниците на НМ „Земята и хората“, изготвени по време на извънредното 
положение „Музеят по време на карантина“.
Прожекции на научно-популярни филми “Da Vinci Learning”.
Подробна информация – на сайта на музея.
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Национален природонаучен музей при БАН
www.nmnhs.com
     mnhs
Адрес: бул. Цар Освободител 1
Работно време: Поради усложнената COVID ситу-
ация, музеят ще се включи с виртуална 3D разход-
ка, достъпна на сайта на музея: 
https://my.matterport.com/
show/?m=igvaES2BjBi&f=0

21

Работилничка за 
приложни изкуства

 Работилничка за 
приложни изкуства
Адрес: Южен парк, 
ул. Химитлийски проход 3
Работно време: 13:00−20:00 ч., 
до 10 посетители
Ателиета по керамика с предва-
рително записване до 13 ноем-
ври на тел.: 0898 583 267
Ателие 1 - от 13:00 до 14:00 ч.
Ателие 2 - от 14:30 до 15:30 ч.
Ателие 3 - от 16:00 до 17:00 ч.
Ателие 4 - от 17:30 до 18:30 ч.
Ателие 5 - от 19:00 до 20:00 ч.

22

28
Работно време: 14:00 - 22:00 ч. 
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3Галерия „Васка Емануилова“, филиал на СГХГ

4Галерия „УниАрт“

5Галерия „Сердика“

6Галерия ”Depoo“

7Галерия ”Little Bird Place“

8Галерия ”ONE“

9Галерия „Аросита“

10Галерия „Синтезис“

11Галерия „Структура“

12Галерия-музей „Дечко Узунов“, филиал на СГХГ

13Къща музей „Панчо Владигеров“

14Музей „Борис Христов“

15
Национален антропологичен музей към Иниститута 
по експериментална морфология, патология и 
антропология - БАН

16Национален археологически институт с музей - БАН

17Национален етнографски музей

18Национален исторически музей

19Национален музей „Земята и хората“

20Национален политехнически музей

21Национален природонаучен музей при БАН

22Работилничка за приложни изкуства

23Регионален исторически музей – София

24Софийска градска художествена галерия

25Френски институт в България

26Порт А арт пространство

27OBORISHTE 5 Gallery and Hall

1,5 м

Посещенията на обектите се осъществяват при спазване на всички 
противоепидемични мерки.

Моля следете актуалната информация за събитието на: www.institutfrancais.bg. 
Програмата в брошурата може да се промени.


