


Нощта на музеите и галериите беше проведена за първи път на 30 септември 
2005 в град Пловдив. В първото издание участваха 20 държавни и частни 
културни институции и над 60 творци и творчески групи. Преминала при 
изключителен успех, Нощта раздвижи града и се превърна в символ на неговата 
креативна енергия и свеж дух. 
Във второто си издание през 2006 разшири формата си и по инициатива 
на организаторите беше проведена и в Стара Загора. Паралелно в двата 
града се включиха 45 музея и галерии, организирали в пространствата си 
ексклузивни изложби, класически, фолклорни и джаз концерти, DJ партита, 
театрални представления, филмови и атр-видео прожекции, пърформанси, 
демонстрации на художестевни техники, дискусии, уъркшопове, премиери 
на книги и импровизирани арт-събития. За първи път в някои от галериите 
имаше Програма за деца - Малката Нощ. Творци от цялата страна, куратори и 
чуждестранни галеристи бяха дошли да разменят опит и участват в срeднощната 
среща с изкуството. 
Всички бяха поканени да научат нещо ново, да открият нещо свое, да се 
забавляват и участват в този изключителен празник, за който няма задължителен 
маршрут, а всеки избира интересното за него по предварително напечатана 
програма-пътеводител. Входът навсякъде беше безплатен.
Привлечени от атмосферата на “Нощта на музеите и галериите” в среднощния 
фестивал със свои събития участваха и Приятелите на Нощта – книжарници, 
заведения, чуждестранни културни институции, партньори (някои, от кои-
то дадоха специална награда за най-добро събитие). За улеснение на при-
движването по локациите на “Нощта” в късните часове организаторите осигуриха 
таксита, превозващи на преференциални цени, а за превръщане на духовните 
наслаждения от изкуството в истински купон на няколко места бяха разположени 
промоционални щандове на бира. Най-големите фенове на събитието можеха да 
си купят една от уникалните 20 чанти ушити от рекламния билборд на “Нощта”.
В цяла Европа “Нощта на музеите” – с нетрадиционния си атрактивен формат 
и наситеност на културни събития – се превръща в емблема за градовете, в 
които се провежда, а посетители и туристи плануват отдалеч посещенията си. 
В Пловдив второто издание на “Нощта” събра над 7000 човека – пловдивчани, 
туристи и осемчасови гости на града – дошли за своята Нощ. 
Нощта на музеите и галериите е част от съпътстващата програма на “Есенния 
търговски панаир” и е едно от най-чаканите събития в “Есенния салон на 
изкуствата”, а по инициатива на организаторите за първи път беше акцент и в 
дните на Стара Загора. “Нощ на музеите и галериите” се проведе в рамките на 
“Европейски дни на наследството ‘06”.





музеи и галерии

Автограф

Арт Плюс гостува на Експозиция на “Енчо Пиронков”

Арт Спектър

Аспект

Възраждане 



музеи и галерии

Градска художествена галерия -  Пловдив 

Дяков

Етнографски музей

Жорж Папазов 

Иконна галерия



музеи и галерии

Исторически музей Експозиция “Съединеннието на България от 1885 г.”

Културен център Trakart

Сариев – галерия за съвременна керамика и фотография 

Филипополис

Център за съвременно изкуство – Баня Старинна



музеи и галерии

Червеното пони Къща-музей “Атанас Кръстев”

Британски съвет и Издателство “Жанет 45” гостуват в TotalSport

Благодарим за снимките на Манол, Наско, Jorrras



малката нощ на музеите и галерии

Програма за деца:
Арт Плюс

Етнографски музей
Иконна галерия

Галерия S-Hombre
Къща “Георгяди” 

Жорж Папазов
Тракарт

Исторически музей



press

28.08.06 24 часа - Пловдив ==================================================================

01.08.06 Марица ===========================================================================

Нюз БГ ==================================================================================

29.09.06 Марица ===========================================================================

20.09.06 Марица ===========================================================================



press

05.09.06 Сега =============================================================================

08.09.06 Труд Пловдив =====================================================================

26.09.06 Труд =============================================================================



press

20.10.06 Култура ========================================================================== 



press

30.09.06 Марица - заглавна страница ========================================================= 



press

02.10.06 24 Часа - Пловдив ================================================================== 



lifestyle

Тези чанти са изработени от билбордовете рекламиращи “Нощ на музеите и галериите – Пловдив” в периода 
10 – 25 септември. Чантите са уникални 20 броя и се продаваха на 7 места по време на среднощния фестивал. 
Средствата от продажбата на чантите ще подпомогнат изработването на винила, за 2007 година.

Списание ЕВА - декември
селекция 2006

Списание ЕВА - януари


