
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Нощта на музеите и галериите е събитие с европейска практика, 
което беше проведено с изключителен успех за първи път на 30 
септември 2005 в град Пловдив по идея на Галерия Сариев и 
инициирана от граждански комитет “Нощ на музеите и галериите - 
Пловдив”. Целите още от първото издание са по нетрадиционен начин 
да се привлече повече, включително нова по-млада, неангажирана 
досега с изкуството публика и да се актуализира образа на Пловдив 
като град на изкуствата и обживят пространствата на отделните 
културни институции чрез провеждането на събития с актуален 
европейски формат. След второто издание може да потвърдим, че 
Нощта се превръща в един изключително успешен културен продукт 
емблематичен за Пловдив. 
  
Организатори  
Фондация “Отворени Изкуства” за инициативен граждански комитет 
“Нощ на музеите и галериите - Пловдив” със съдействието на Община 
Пловдив, спонсори и партньори. Организаторите имат идеалната цел - 
провеждането на Нощта на музеите и галериите, за което не взимат 
такса от участващите културни институции, а събират средства от 
спонсорство и ги разпределят за реклама и организация на събитието. 
 
Време 
Нощта на музеите и галериите – Пловдив се провежда всеки 
последен петък на септември (за 2007 година – петък, 28 септември). 
Продължителността и е от 20.00 до 03.00 часа като в галериите, 
подготвили програма за деца – Малката Нощ, тя започва от 18 часа.  
Ежегодно Нощта влиза в официалната програма на “Есенния салон 
на изкуствата” и в съпътстващата програма на Есенния търговски 
панаир. 
  
Място 
Държавните и частни музеи и галерии могат да участват както с акции 
провеждани в техните изложбени зали, така и в други обществени 
пространства или на открито. Програмата към Нощта е отворена за 
инициативите на останалите местни, национални и чуждестранни 
културни институции.  
При съвместно решение организаторите могат да включат към Нощта 
на музеите и галериите - Пловдив и други градове партньори. 

 
Начин 
Нощта на музеите и галериите представлява не само удължаване 
на работното време на галериите и музеите до 3 часа след полунощ, а 
отваряне на пространствата им за концерти, представления, четения, 
прожекции, пърформънси, дискусии, уъркшопове, демонстрации и 
всичко свързано с изкуството и профила на институцията. Всяка от 
тези културни институции сама определя програмата си. От второто 
издание на Нощта на музеите и галериите  започна и провеждането 
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на Малката Нощ - програма за деца, която се провежда от 18.00 до 
20.00 часа и има за цел привличането на децата към заниманията с 
изкуство чрез творчески работилници, специално подготвени за тях 
демонстрации, срещи и лекции. За Нощта няма определен маршрут, а 
посетителите сами избират интересното за тях по предварително 
оповестената програма. Навсякъде входът е безплатен. 
 
Транспорт, Забавления 
За улеснение придвижването по локациите на Нощта в късните 
часове са осигурени таксита, превозващи на преференциални цени, а 
за превръщането й в истински купон на няколко места са разположени 
промоционални щандове на бира. 
 
Партньори, медийни партньори, спонсори 
Принципът, на който функционира мащабно некомерсиално събитие 
като Нощта на музеите и галериите - Пловдив се базира основно 
върху изграждането на партньорски връзки. Основен партньор е 
Община Пловдив. С разрастване значимостта на събитието в 
национален мащаб, се очаква то да привлече чуждестранни културни 
институции  и международни партньори.   
Средствата по организация на Нощта на музеите и галериите се 
набират от спонсорство и дарение. 
 
Реклама на събитието 
Събитието има национална рекламна кампания. Стандартните 
рекламни материали включват: високотиражна пълноцветна книжка - 
каталог с пълната програма, сайт (www.gallery-night.info), плакат, 
детайлна карта на участниците, билбордове, стикери, картички. 
Рекламните карета и страници, банерите, аудио и телевизионната 
реклама се договарят с медийните партньори. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организационен комитет “Нощ на музеите и галериите - Пловдив”:  
Веселина Сариева (Галерия Сариев, Фондация “Отворени Изкуства”) 
Красимир Линков (Градска художествена галерия, Пловдив) 
Ваня Атанасова (Сдружение на частните галеристи)  
Мария Капон (народен представител)  
 
за информация и въпроси:  
0888520375 - Сариева, 0888984167 - Линков 
 
адрес за кореспонденция:  
Галария “Сариев”, ул.Отец Паисий 40, Пловдив 4000 
info@gallery-night.info 


