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Учебният музей на Нов български университет 
е създаден по проект към Фонд “Научни 

изследвания” на МОМН. Музеят има за основна цел да 
бъде  място за обучение на студенти по културология, 
тракология, археология, изкуствознание, пластични 
изкуства и др. чрез общуване с оригинални артефакти, 
както и да се превърне в културно средище за срещи 
и дискусии. Тук те ще получават и развиват умения 
в професионалната област, за която се подготвят, но 
също така и ще придобиват навици за работа в екип, 
за контакти с публиката и медиите. Осъществяването 
на тази цел се осигурява по няколко начина: 
организиране на временни изложби с експонати от 
богатите  фондове на музеите от Музейната мрежа, 
създаване на учебни колекции от археологически 
материали, както и дарения, които създадоха базата 
на учредителния постоянен фонд на Учебния музей. 

Новата институция Учебен музей отговаря на 
образователната философия на Нов български 
университет, насочена към по-голяма приложност на 
знанието и придобиване на практически умения при 
работа с артефактите още по време на обучението. 
Именно тук студентите ще могат да се запознаят 
отблизо с технологията, иконографията и стила на 
паметниците на древната култура и на произведенията 
на съвременното изкуство. Тук те ще придобиват 
знания и умения в музейното дело, в организацията 
и подредбата на изложби, както и в тяхната медийна 
пропаганда. Тук те ще могат да се докоснат пряко 
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до хилядолетната култура по нашите земи. Тук ще 
получат достъп до научни и образователни проекти, 
разработвани от екипа на музея. Нашата цел е да се 
активизира и оптимизира процесът на обучение, да 
се съчетае урокът в лекционната зала с практическата 
работа в музейното пространство. Бихме желали 
посещението в музея да се превърне в естествена 
потребност за младия човек, в начин на живот.

За изпълнението на тези цели голяма помощ ни 
оказаха музеите от Музейната мрежа, които ни 
предоставят изключително ценни експонати за 
Първата изложба, както и богати учебни колекции 
за практическото обучение на студентите. Със свои 
безценни артефакти ни гостуват и музеи, които 
тепърва ще се присъединят към мрежата. Частни 
колекционери също с радост приеха да предоставят 
важни експонати за тази изложба. Сътрудничеството 
с тези музейни институции, както и с други 
държавни, регионални, общински и частни колекции 
ще продължи и в бъдеще. Надяваме се, че този обмен 
ще динамизира и ще даде нови насоки на културния 
живот както в НБУ, така и в София и страната. 
Искаме тук да изкажем нашата искрена благодарност 
на всички, които направиха възможен този празник, 
както и за отзивчивото отношение на колегите 
и на студентите от програмите на департамент 
„История на културата“ в НБУ, които доброволно 
и ентусиазирано се включиха в изпълнението на 
проекта и организацията на изложбата.
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Дарителството за учебни заведения е традиционна 
практика в българската култура, развила се още през 
епохата на националното Възраждане. Благодарение 
на щедри и безкористни спомоществуватели 
тогава, а и впоследствие, са изградени училища, 
университети, читалища, църкви, превърнали се в 
огнища на образованието и културата. Радостно е, 
че в този труден момент от най-новата ни история 
десетки наши колеги и приятели се отзоваха на 
апела ни да дарят произведения на древното и 
съвременното изкуство за фонда на Учебния музей 
на НБУ. Знаем колко е трудно да откъснеш една 
творба, която е станала част от средата ти, от самия 
теб, от ателието или от колекцията. Но съзнанието, 
че тя отива в една институция от нов тип, че тя със 
сигурност ще помогне за формирането на младите 
хора като образовани и културни граждани, движеше 
всички наши дарители. Това е окуражаваща проява 
на солидарност, на разбиране ролята на модерното 
образование, на усет за значението на общуването 
с оригинала в процеса на обучението, както и за 
стремежа да се привлекат младите към проблемите 
на изкуството. За новото поколение това е и дар, и 
пример – урок по национално отговорно поведение.

Радваме се, че сред дарителите има и възпитаници на 
програмите на департамент „История на културата“ в 
НБУ. Може би точно те най-добре съзнават смисъла 
на своя принос за образованието и възпитанието на 
техните бъдещи колеги.
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Ние сме горди, че нашите студенти ще могат да 
общуват с представителни колекции на древните и 
по-късните култури по българските земи, че те ще 
имат възможността да се потопят в атмосферата на 
съвременното българско изкуство, представено от 
неговите най-големи имена с техни изключителни 
творби: платна, графики, скулптури, плакати, които 
най-ярко разкриват творческата им индивидуалност и 
са свидетелство за богатото разнообразие от таланти 
в художествената култура на България.

Нека този скромен каталог на даренията бъде нашата 
малка, но искрена признателност към хората, които 
се разделиха с ценни творби от ателиетата или от 
сбирките си, за да съставят учредителния основен 
фонд на Учебния музей на НБУ.

Благодарим!
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Бранимир Цаков. Храмът в Пергам, 1998
маслени бои, платно, 55 х 46 см

Дарение от автора, 2010
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Валентин Старчев. Кон, 2009 
бронз, 55 х 47 х 19 см

Дарение от автора, 2010
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Васил Стоев. Композиция, 2010 
маслени бои, платно, 70 х 70 см

Дарение от автора, 2010
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Величко Минеков. Тоалет, 2009 
бронз, 34 х 22 х 10 см

Дарение от автора, 2010



12

Веселин Димчев. Доспат, 1975
маслени бои, платно, 48 х 68 см

Дарение от автора, 2010
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Вълчан Петров. Свещен съд, 2010 
маслени бои, дърво, 50 х 48,5 см
Дарение от автора, 2010
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Греди Асса. Голо тяло, 2009
 маслени бои, платно, 65,2 х 81 см 

Дарение от автора, 2010
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Димитър Киров. Алафранга, 2005 
маслени бои, платно, 110 х 89 см

Дарение от автора, 2010
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Димо Колибаров. The carnival of the simpletons, 
2005, цветна литография, 25/26, 56 х 76 см

Дарение от галерия “Финес”, 2010
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Емил Стойчев. Композиция, 1992 
акварел върху хартия, 56 х 37,5 см

датирана: 29.ХІ.1992, Париж, 
Дарение от автора, 2010
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Иван Веселинов. Хромо-инверсия, 2009 
маслени бои, платно, 64 х 79 см

Дарение от автора, 2010
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Иван Димов.  Цикъл „Носталгия“ І, 1995
цветна акватинта, 43 х 58 см

Дарение от автора, 2010
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Иван Димов. Цикъл „Носталгия“ ІІ, 1995
цветна акватинта, 41 х 56 см

Дарение от автора, 2010
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Кеазим Исинов  На реката, 2009
маслени бои, платно, 28,5 х 41 см 

Дарение от автора, 2010
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Кирил Христов. Пейзаж с лодки 
сух пастел върху хартия, 44,5 х 59,5 см

Дарение от автора, 2010
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Кирил Гюлеметов. Утринни часове, 1979 
пейзаж, офорт, 1/5, 29 х 37 см 
Дарение Дора Каменова, 2010
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Кирил Гюлеметов. Созополски къщи 
дърворез, несигнирана, без дата, 32 х 44,5 см 

Дарение Дора Каменова, 2010
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Константин Вълчев. Метаморфоза, 2009 
лято стъкло, 35 х 20 х 22 см

Дарение от автора, 2010



26

Красимира Михайлова. Зеленият хълм
край морето, 2002 

маслени бои, платно, 48 х 58 см 
Дарение от автора, 2010
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Крум Дамянов. Орфей, края на 1960-те г.
бронз, 51 х 34.5 х 20 см

Дарение от Николай Николов, 2010



28

Любен Зидаров. Пейзаж
акварел върху хартия, 36,5 х 44 см

Дарение от ИК "Захарий Стоянов", 2010 
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Огнемир Киров. Зимна утрин, 2010 
акварел върху хартия, 45,5 х 36 см

Дарение от автора, 2010
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Панчо Панев. Импресия, 2009
акрилни бои, платно, 70 х 75 см 

Дарение от автора, 2010
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Райна Рачева. Пейзаж с лодки 
маслени бои, платно, 70 х 80 см

Дарение от автора, 2010
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Светослав Недев. Тихи води, 2005 
смесена техника върху платно, 60 х 70 см

Дарение от галерия “Ракурси”, 2010
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Станислав Памукчиев. По реката, 2009 акварел и 
въглен върху хартия, 76 х 56 см

Дарение от автора, 2010
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Стоян Илиев. Момиче, 1984 
маслени бои, платно, 70 х 65 см

Дарение от автора, 2010
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Сулейман Сеферов-Сули. Слънце зайде, 2010 
маслени бои, платно, 46 х 55 см

Дарение от автора, 2010
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Христо Стефанов  Майчинство, 1991
маслени бои, платно, 100 х 81 см

Дарение от автора, 2010
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Христо Харалампиев. Диптих, 2009 
маслени бои, платно, 52 х 55 х 20 см

Дарение от автора, 2010
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Колекция тракийски монети
Дарение от Ставри Топалов, 2009
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Одесос, I в.пр.Хр.
Тетрадрахма, сребро, 16,05 г., 

диам. 30-31 мм, дебелина 4,0 мм
Дарение от Ставри Топалов, 2009

Месамбрия, II в.пр.Хр. 
Бронз, 6,22 г, диам. 19-20 мм, дебелина 3,5 мм

Дарение от Ставри Топалов, 2009
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Аполония, VII в.пр.Хр.
Предмонетно средство за размяна, 

Бронз, 4,04 г, д. 44 мм 
ш. 8,0 мм, дебелина 4,0 мм.

Дарение от Ставри Топалов, 2009 

Аполония,  VI в. пр. Хр.
Предмонетно средство за размяна, 

Бронз, 1,20 г, дълж. 22 мм 
ш. 8,5 мм, дебелина 1,2 мм

Дарение от Ставри Топалов, 2009
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Съкровище от бронзови сърпове, 
къснобронзова епоха

Дарение от Ахмед Б. Ахмед, 2010
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Артефакти от района на гр. Златоград
Дарение от Арександър Митушев, 2010
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Съд, керамика, римска епоха 
Вис.8 см, диам. устие 8,5 см, диам. тяло 11 см

Дарение от Александър Митушев, 2010
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Антични и средновековни монети
Дарение от Александър Митушев, 2010
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Лампа, керамика, римска епоха 
макс. дължина 9,5 см, вис. 3 см

Дарение от Александър Митушев, 2010
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Спирална гривна, бронз,
желязна епоха, диам. 8 см 

Дарение от Александър Митушев, 2010
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Спирална гривна, бронз, 
желязна епоха, диам. 7,5 см

Дарение от Александър Митушев, 2010


