
18 май – Международен
ден на музеите.



На 18 май 1978 г. за първи път се чества

Международният ден на музеите. Решението за това е 

взето през 1977 г. в Москва ."Mouseion" било мястото

(понякога храм), което било посветено на музите, 
покровителките на изкуствата в гръцката митология.

Днес, когато светът е движен от глобализацията, 

музеят е превърнат в главно средство за привличане
на туристи.

В музея се събират, пазят и излагат предмети, 

образи и текстове, свързани с определена епоха или 
сфера.



Светът е пълен с очарователни места, които си заслужават
да се видят - някои от тях са създадени от природата, 
други - от човека. Музеи с невероятни колекции от 
антични предмети, картини скулптури и други предмети на 
изкуството:



Ермитажа
Намира се в Санкт Петербург –

Русия. В Ермитажа са показани
исторически шедьоври и 
художествени произведения, някои
от които са на над триста години.

Музеят Smithsonian е известен с най-
голямото изложбено пространство в 
света. Музеят активно финасира научни
изследвания и образовани, включва и 
зоологическа градина.



Райксмузеум – Rijksmuseum
В националния музей на 
Холандия Rijksmuseum са 
изложени прекрасни картина на 
старите холандски майстори.

Може да видите картината на 
Рембранд „Нощна стража“ - една 
от най-известните творби на този 
музей.

Египетският музей
или Музеят на 
египетските 
старини, намиращи 
се в Кайро, е 
създаден в опит да 
се предотврати 
разграбването на 
археологическите 
находки.



Британски музей
В Британския музей, който
първоначално е бил създаден от сър
Ханс Слоун учен и лекар, в момента 
притежава колекция от над седем
милиона различни експоната.

Лувъра
Намира се в Париж, Лувъра или както
го наричат във Франция Grand Louvre
е известен, като един от най-големите
музеи в света.

Този исторически 
паметник е дом на 
около тридесет и 
пет хиляди
исторически 
експонати,



Музеят на Ватикана
Създаден от папа Юлий II, Ватиканският музей е включен в списъка на 
най-великите от музеи. Ако посетите тези музеи, ще можете да видите 
някои от най-великите скулптури. Не само това, можете да видите и 
шедьоври на изкуството, създадени по време периода на Ренесанса.



Във света има множество музеи на 
открито и закрито. Те представят света от 
близкото и далечно минало. Света на 
науката, изкуството и природата.  


