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Скъпи приятели на музея, по повод нашия 
юбилей, искам е да Ви разкажем историята 
на единствения български технически музей, 
как той възниква и се развива, през какви 
трудности, успехи, а понякога и куриозни 
ситуации преминава и защо - не само оцелява, 
но и се превръща от институт, съхраняващ 
научната и техническа памет 
- в значима национална 
културна институция на 

съвременността и бъдещето. Разказът е дълъг 
и пъстър и затова решихме да организираме 
не само един паметен и празничен ден, а 
цяла юбилейна година, наситена с интересни 
събития, които да Ви направят съпричастни 
с нашата любопитна музейна история и то с 
Ваше участие... 
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Ôîíäàöèÿ "Åâрèкà“ е ôîíäàöèÿ îт клà-
ñèчеñкè тèï, îñíîâàíà ïрез 1990 гîäè-
íà îт äържàâíè è îбщеñтâеíè îргàíè-
зàöèè ñ öел:
•ïîäïîмàгàíе íà äàрîâèтè äеöà è млà-
äè хîрà ïрè реàлèзèрàíетî íà ïрîек-
тè â îблàñттà íà íàукàтà, техíèкàтà, 
техíîлîгèèте è уïрàâлеíèетî;

•ïîäкреïà íà млàäèте íîâàтîрè è 
ïреäïрèемàчè;

•рàзïрîñтрàíеíèе íà íàучíè, техíèче-
ñкè è èкîíîмèчеñкè зíàíèÿ;

•ïîäïîмàгàíе íà îбучеíèетî è ñïе-
öèàлèзàöèÿтà, íà межäуíàрîäíîтî ñъ-
труäíèчеñтâî â îблàñттà íà íàукàтà è 
техíèкàтà è äр.

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíтè
•Èíôîрмàöèÿ, èзäàíèÿ, èзÿâè è меж-
äуíàрîäíî ñътруäíèчеñтâî;

•Нàучíè èзñлеäâàíèÿ;
•Нàñърчàâàíе íà ñтîïàíñкè èíèöèàтèâè;
•Ðàзâèтèе.

За делови контакти: София 1000, 

бул. "Партиарх Евтимий" 1, тел.: 02 981 51 
81, 02 981 37 99, факс: 02 981 54 83, 
e-mail: office@evrika.org, www.evrika.org
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Основното, в което бихме 
желали да Ви убедим с нашата 
програма /и дано успеем/ е, 
че Националният политехниче-
ски музей е различният музей 
на България. През годините, 
той има и своите спадове и 
своите върхове, но въпреки 
многото трудности, винаги 
гледа и върви напред. Цели се 
в смисъла, в качеството и в 
трайните резултати, както по 
отношение на наследството, 
така и спрямо своята публика. 
И това се дължи на факта, че 
в своята дейност, музеят ни 
следва неотклонно принципи-
те: висок човешки и профе-
сионален морал, отговорност 
към техническото и научно 
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наследство, грижа за образова-
ността на настоящите и бъдещи 
поколения българи, толерант-
ност към различията, насърча-
ване и подкрепа на талантите и 
иновативното мислене, ангажи-
раност с общественозначимите 
каузи, респект към традициите, 
уважение към природата и др.

Към факторите, определящи 
успеха на музея, можем да 
добавим още: експертността, 
желанието и ентусиазма на 
екипа, доброто партньорство 
и приятелство с хора и инсти-
туции от сферите на: науката, 
образованието, изкуството, 
производството, бизнеса, ме-
диите, културните индустрии, 
туризма, иновациите, НПО, 

“Красотата на времето“ Нaчалото.
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социалните институции, до-
броволците, дарителите и, 
разбира се, най-вече нашата 
публика. Фактите, документи-
те, снимките и живите разка-
зи ще го докажат пред Вас.

Екипът на музея наистина 
твори и живее за своята пуб-
лика. Затова и тя ни отгова-
ря с уважение и висока оцен-
ка, за което сме задължени и 
много благодарни. 

С програмата, която сме 
подготвили, се надяваме да 
почувствате Националния по-
литехнически музей като мяс-
то за приятели - създавано 
от приятели, съмишленици и 
ценители на духовността. На-
дяваме се още да усетите, че 
нашият музей е правилният 
избор за интелигентно общу-
ване, за прекарване на прият-
ни и ползотворни часове в ат-
мосферата на наука, техника, 
история, изкуство, забавление 
и добър вкус към живота. 

Бъдете с нас през тази го-
дина, за нас ще бъде чест!

д-р Екатерина Цекова - 
Директор

Нà 12 мàй, ïетък, îт 18.00 
ч. тържеñтâеíî бе îтбелÿзàí 
60-гîäèшíèÿт юбèлей íà Нà-
öèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè му-
зей.

Êулмèíàöèÿтà íà ïрàзíèч-
íàтà ïрîгрàмà беше îткрèâà-
íетî íà èзлîжбàтà “Êрàñîтàтà 
íà âреметî“. Â íеÿ зà ïър-
âè ïът бÿхà ïîкàзàíè зàеäíî 
íàй-èзÿщíèте îбрàзöè íà ñà-
лîííè è äжîбíè чàñîâíèöè îт 
ôîíäîâете íà музеÿ, ñбèркè-
те íà Геîргè Хàäжèíèкîлîâ è 
Теîäîр Дèмèтрîâ, кàктî è îт 
“Цàрñкàтà кîлекöèÿ”. 

Прèрîäàтà íà чàñîâíèöè-
те, â кàчеñтâîтî èм íà мехà-
íèзмè зà âремеèзмерâàíе, íî 
è â кàчеñтâîтî èм íà âещè, 
ñъзäàäеíè äà íîñÿт еñтетèче-
ñкà íàñлàäà è äà бъäàт белег 
íà ïреñтèж, îïреäелÿ зàглàâè-
етî íà èзлîжбàтà. Сèíтезът íà 
ôèíà техíèкà è âèñшà еñтетè-
кà е хàрàктереí зà âñèчкè ïî-
кàзàíè îбрàзöè. È ñàлîííèте, 
è äжîбíèте чàñîâíèöè ñà îт 
XIX â. è íîñÿт хуäîжеñтâеíàтà 
ñтèлèñтèкà íà ñâîетî âреме. 
Чàñт îт тÿх  ñà ïрîèзâеäе-

60 години - 
Национален 

политехнически 
музей

íè îт âîäещè àíглèйñкè ôèр-
мè ñïеöèàлíî зà ïàзàрà íà 
Орèеíтà. Другè ñà рàбîтà íà 
íàй-èзâеñтíè ôреíñкè è шâей-
öàрñкè чàñîâíèкàрè, íÿкîè, îт 
кîèтî ñ гîрäîñт ñà ïîñтàâèлè 
щемïелè âърху мехàíèзмèте ñ 
îзíàчеíèÿ зà ïîлучеíèте îт 
тÿх меäàлè íà ñâетîâíè èзлî-
жеíèÿ.

Â екñïîзèöèÿтà беше ïî-
кàзàíà è èзлîжбà îт ïлàкàтè 
íà íàй-зíàчèмèте реàлèзèрàíè 
ñъбèтèÿ ïрез èзмèíàлèте 60 
гîäèíè.

Êàтî реâерàíñ към ïублèкàтà 
– тîчíî íà 13 мàй (ñъбîтà) 
– äàтàтà íà îñíîâàâàíетî 
íà музеÿ – екñïîзèöèÿтà íà 

НПТМ рàбîтеше ñ âхîä 
ñâîбîäеí, à îт 14.00 ч., 
íà âñекè кръгъл чàñ èмàше 
àтрàктèâíè äемîíñтрàöèè.

Сïеöèàлеí ïîäàрък 
ïîлучèхà âñèчкè, 

кîèтî íе уñïÿ-
хà äà äîйäàт íà 
ïрàзíèкà: зà öелè 

6 äíè, îт 15 äî 20 
мàй, âñекè äеí, 
музеÿт мîжеше 
äà ñе ïîñетè 
без бèлет межäу 
12:00 è 13:00 ч.

музеè, íî è ñïîäелÿт зàгрèжеíîñт зà èзчезâàщè 
îбрàзöè íà техíèкàтà è íàзрÿлàтà íеîбхîäè-
мîñт îт тÿхíîтî ñъбèрàíе, ñъхрàíÿâàíе è ïîïу-
лÿрèзèрàíе. Èзгрàжäàíетî íà ïîлèтехíèчеñкè 
музей е мечтà íà мíîгî бългàрñкè èíжеíерè, 
íî äî ñбъäâàíетî - ще мèíàт íе мàлкî гîäèíè.  
Нà 13 мàй 1957 г. ñ Ðàзïîрежäàíе № 486 íà 
Мèíèñтерñкèÿ ñъâет зàïîчâà рàбîтàтà ïî ñъз-
äàâàíе íà ïîлèтехíèчеñкè музей, чèÿтî зàäàчà 
е “äà èзäèрâà, ñъбèрà, èзучàâà, ñъхрàíÿâà è 
ïîкàзâà íà íàñелеíèетî îбрàзöè íà èñтîрèÿтà 
íà íàшàтà техíèкà“. 

Êъм ïрàктèчеñкàтà реàлèзàöèÿ ñе ïрèñтъï-
âà ïрез 1968 г. ñъñ ñъзäàâàíетî íà èíè-

öèàтèâеí кîмèтет ñ ïреäñтàâèтелè íà рàзлèч-
íè îтрàñлîâè íàучíî-техíèчеñкè ñъюзè - äîö. 
èíж. Стеôàí Ðàбîâ (ïреäñеäàтел), èíж. Млàäеí 
Цîíеâ (зàмеñтíèк ïреäñеäàтел), Неíкî Нèкîлîâ 
è Хрèñтî Бîжкîâ.

íà ñíèмкàтà: äîö. èíж. Ст. Ðàбîâ, äîö. èíж. 
Мл. Цîíеâ, Н. Нèкîлîâ, Сузàíà Âèäàñ (ïърâèÿт 
уреäíèк íà музеÿ), Хр. Бîжкîâ è èíж. Àлекñàí-
äър Âълчеâ (Дèректîр), 1970 г.

60 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ. 

Èäеÿтà зà ñъзäàâàíе íà техíèчеñкè му-
зей íàмèрà мÿñтî â реäèöà ïублèкàöèè 

ïрез 1920-те è 1930-те, â кîèтî àâтîрèте íе 
ñàмî ïîïулÿрèзèрàт ñъщеñтâуâàщè техíèчеñкè 
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Нà тържеñтâеíà öеремîíèÿ 
íà 19 мàй 2017 г. â Нàöèî-
íàлíà гàлерèÿ “Дâîреöà” мè-
íèñтърът íà културàтà Бîèл 
Бàíîâ âръчè гîäèшíèте íà-
грàäè ïî ñлучàй 24 мàй – 
Деí íà бългàрñкàтà ïрîñâетà 
è културà è íà ñлàâÿíñкàтà 
ïèñмеíîñт.

С ïреñтèжíèте îтлèчèÿ íà 
Мèíèñтерñтâîтî íà културà-
тà бÿхà íàгрàäеíè тâîрöè 
îт рàзлèчíè îблàñтè íà èз-
куñтâàтà зà техíèÿ ïрèíîñ 
â рàзâèтèетî íà бългàрñкàтà 
културà è äухîâíîñт.

Преäè íàчàлîтî íà öере-
мîíèÿтà гîñтèте ñе íàñлàäèхà 
íà èзïълíеíèÿ îт Геîргè Дè-
мèтрîâ (кèтàрà), âъзïèтàíèк 
íà Нàöèîíàлíîтî музèкàлíî 
учèлèще “Любîмèр Пèïкîâ”, 
à мèíутè ïреäè îôèöèàлíî-
тî íàгрàжäàâàíе ñе èзÿâèхà 
è îще äâàмà тàлàíтлèâè уче-
íèöè îт ñъщàтà гèмíàзèÿ – 
Êрèñтèíà Геîргèеâà (öèгулкà) 
è Мîмчèл Пàíäеâ (âèîлîíче-
лî).

Мèíèñтър Бîèл Бàíîâ 
ïрèâетñтâà âñèчкè гîñтè íà 
ïрàзíèкà. “Оñîбеíà чеñт е 
зà меí äà ñъм тук ñреä Âàñ â 
íàâечерèетî íà íàй-ñâетлèÿ 
бългàрñкè ïрàзíèк è äà âръ-
чà íàгрàäè íà хîрà, кîèтî 
âñеîтäàйíî рàбîтÿт зà кул-
турàтà. Êàтî ñлушàх èзïълíе-
íèетî íà млàäèте музèкàíтè, 
ñе убеäèх îтíîâî, че бъл-
гàрñкàтà културà è èзкуñтâî 
ñà íà мíîгî âèñîкî íèâî è 
трÿбâà äà бъäем гîрäè ñъñ 
ñебе ñè”, èзтъкíà мèíèñтър 
Бàíîâ. “È ïîíеже íèе, зà-
íèмàâàщèте ñе ñ културà è 

Две грамоти от 
Министерството  
на културата за  
Националния  
политехнически  
музей

èзкуñтâî, íàй-äîбре зíàем 
кàк ñе ñъчетàâàт ïрехîäíîтî 
è íеïрехîäíîтî, тлеííîтî è 
íетлеííîтî, ще ñè ïîзâîлÿ äà 
ïîчетем еäèí èзключèтелеí 
меöеíàт íà културàтà è íà 
èзкуñтâàтà, ñ кîгîтî äíеñ ñе 
ïрîщàâàме – ïрîô. ä-р Лъче-
зàр Цîöîркîâ” – ñ тезè äумè 
â ñàмîтî íàчàлî íà öеремî-
íèÿтà мèíèñтър Бàíîâ ïрè-
зîâà гîñтèте íà ñъбèтèетî зà 
мèíутà мълчàíèе â ïàмет íà 
ïрîô. Цîöîркîâ. 

С рàзлèчíè ñтеïеíè íà íà-
грàäàтà “Злàтеí âек” - зà èз-
ключèтелеí ïрèíîñ â рàзâè-
тèетî íà бългàрñкàтà културà 
è ïî ïîâîä 24 мàй - Деíÿ íà 
бългàрñкàтà ïрîñâетà è кул-
турà è íà ñлàâÿíñкàтà ïèñме-
íîñт, бÿхà уäîñтîеíè блèзî 
90 äейöè íà културàтà è èз-
куñтâîтî, кàктî è културíè 
èíñтèтутè.

Нàöèîíàлíèÿт ïîлèтехíèче-
ñкè музей бе îтлèчеí ñ 2 грà-
мîтè: зà öÿлàтà èíñтèтуöèÿ  è 
зà Мàäлеí Яíеâà – екñïерт 
“Âръзкè ñ îбщеñтâеíîñттà“ â 
Нàöèîíàлíèÿ ïîлèтехíèчеñкè 
музей.

èлюñтрàтèâеí мàтерèàл ñà 
ïîäбрàíè àâтеíтèчíè реклàмè 
è зàбàâíè текñтîâе îт тîгà-
âàшíàтà ïреñà.

Другàтà èзлîжбà, кîÿтî 
мèíàлàтà гîäèíà ïîчете 200 
гîäèíè îт рîжäеíèетî íà âè-
äíèÿ гермàíñкè èíäуñтрèàлеö 
Âерíер ôîí Сèмеíñ, ñъщî íà-
ïрàâè ïърâîтî ñè гîñтуâàíе. 
Тÿ ïîñетè музеÿт â Търгîâèще. 
Èзлîжбàтà, ñъзäàäеíà ñъâмеñт-
íî ñъñ Siemens Бългàрèÿ,ñе 
ñъñтîè îт ïîñтерè,кîèтî ïреä-
ñтàâÿт рàзâèтèетî íà ключî-
âè техíîлîгèè îт íàчàлîтî íà 
19-тè âек äî íàшè äíè чрез 
уíèкàлíè ñíèмкè îт àрхèâèте 
íà Siemens, ïîâечетî îт кîè-
тî íеïîкàзâàíè äî мîмеíтà â 
Бългàрèÿ. Ðàзïреäелеíè â íÿ-
кîлкî кàтегîрèè, те рàзкàзâàт 
зà жèâîтà è íàñлеäñтâîтî íà 
Âерíер ôîí Сèмеíñ, íегîâèте 
èзîбретеíèÿ, ñîöèàлíè ïрî-
грàмè, кàктî è зà íÿкîè îт 
íàй-âàжíèте етàïè îт рàзâè-
тèетî íà кîмïàíèÿтà ïî ïътÿ 
към утâържäàâàíетî й кàтî 
еäèí îт íàй-рàзïîзíàâàемèте 
ñâетîâíè брàíäîâе.

Зà èзлîжбàтà НПТМ èзâàäè 
îт àрхèâèте ñè ïреäметè, уре-
äè è äругè мàтерèàлè, ñâър-
зàíè ñъñ Siemens, кîèтî ñâè-
äетелñтâàт зà рàзâèтèетî íà 

Няколко гостуващи 
изложби от нашия музей

техíîлîгèèте îт крàÿ íà 19-тè 
âек äî äíеñ. Обеäèíÿâàйкè àâ-
теíтèчíèте àртеôàктè ñ ретрî 
ñíèмкè, èзлîжбàтà íе ïрîñтî 
хâърлè ñâетлèíà âърху хîäà íà 

През лÿтîтî íà 2017 г. 
Нàöèîíàлíèÿт ïîлè-
техíèчеñкè музей зà-

рàäâà ñâîèте ïрèÿтелè èзâъí 
Сîôèÿ ñ íÿкîлкî èзлîжбè, 
кîèтî ïîñетèхà реäèöà бългàр-
ñкè грàäîâе! 

Пътуâàщàтà íè èзлîжбà 
“Техíèкàтà у äîмà ïрез ïърâà-
тà ïîлîâèíà íà ХХ âек“, кîÿ-
тî ïътуâàîт 2015 г. è ïîñетè 
âече Бургàñ, Слèâеí, Гàбрîâî 
è Трîÿí, беше ïреäñтàâеíà â 
музеèте â Бàíñкî, Гîöе Дел-
чеâ è Пàзàрäжèк. Èзлîжбàтà 
îтíîâî ïреäèзâèкà гîлÿм èí-
тереñ ïîрàäè еñтеñтâîтî íà 
екñïîíàтèте – уреäè îт блèз-
кîтî мèíàлî, кîèтî чеñтî ïътè 
ïреäñтàâèтелèте íà ïî-мèíà-
лèте ïîкîлеíèÿ, ñè ñïîмíÿт ñ 
умèлеíèе кàк ñà ñе уïîтребÿ-
âàлè â тÿхíîтî äетñтâî!

Èзлîжбàтà èмà зà öел äà 
зàïîзíàе ïублèкàтà ñ íàчèíè-
те íà îргàíèзèрàíе è ïîääър-
жàíе íà äîбрîтî äîмàкèíñтâî, 
ñ тîâà - кàк техíèкàтà ïîмà-
гà зà ïрèÿтíîтî ïрекàрâàíе 
íà ñâîбîäíîтî âреме, кàк тÿ 
учàñтâà â ïîñтèгàíетî íà уñ-
ïешíè ñîöèàлíè кîíтàктè è â 
ïîäгîтâÿíетî íà мîäерíèте зà 
âреметî ñè зàбàâлеíèÿ. 

Преäñтàâÿт ñе îкîлî 50 рàз-
лèчíè äîмàшíè уреäà, ïîлзâà-
íè ïрез ïърâàтà ïîлîâèíà íà 
мèíàлèÿ âек – âреметî íà íà-
âлèзàíетî íà електрèчеñтâîтî 
â жèлèщàтà è íà èäеÿтà зà 
ôуíкöèîíàлíî îбèтàâàíе íà 
äîмà. Àкöеíтът е âърху ïрî-
мÿíàтà, íàñтъïèлà â ежеäíеâè-
етî, ïрè íàâлèзàíетî íà елек-
трèчеñкèте уреäè, íеïîзíàтè 
äî тîзè мîмеíт, â кîíтекñтà 
íà грàäñкîтî жèлèще. Êàтî 

техíèчеñкèÿ ïрîгреñ, íî âърху 
бèтà è ежеäíеâèетî íà бългà-
рèíà ïрез мèíàлèÿ âек, чàñт 
îт кîйтî ñà бèлè тезè ïреäме-
тè è техíèчеñкè ñреäñтâà.



Посетителите на музея вече могат да видят в 
експозицията ни непоказвания при нас до този момент 
елегантен Форд, модел “А“ от 1928 г. Автомобилът е един 
от 2-та идентични от фонда на музея и е реставриран с 
любезното съдействие на Мото-Пфое. Той е в движение и през 
2016 г. участва в признатия от Гинес световен рекорд за най-
дълга колона от коли на американската марка. 
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ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Ðàбîтíî âреме: îт ïîíеäелíèк äî ñъбîтà 9 – 17 ч.; Пîчèâеí äеí: íеäелÿ

Зà èíôîрмàöèÿ: Сîôèÿ, ул. “Оïълчеíñкà” 66, тел. 029318 018, 028324 062, 028313 004.
E-mail: polytechnic@abv.bg; www.polytechnicmuseum.org

Грàôèчеí äèзàйí, ïреäïечàт è ïечàт “Àлôà Стàр” ÅООД, alfa_star@mail.bg, 02 9729933, 088 9729933, 088 6729933
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Нàöèîíàлíèÿт ïîлèтехíèче-
ñкè музей ще ñе âключè îт-
íîâî â ïîреäíîтî èзäàíèе íà 
Åâрîïейñкàтà íîщ íà музеèте. 
Пîñетèтелèте ñе íàñлàäèхà íà 
îткрèтàтà âече âре-
меííà екñïîзèöèÿ 
“Êрàñîтàтà íà âре-
метî“. Â íеÿ зà ïър-
âè бÿхà ïреäñтàâеíè 
зàеäíî íàй-èзÿщíèте 
îбрàзöè íà ñàлîííè 

è äжîбíè чàñîâíèöè îт “Цàр-
ñкàтà кîлекöèÿ”, ñбèркèте íà 
Геîргè Хàäжèíèкîлîâ, Теîäîр 
Дèмèтрîâ è îт ôîíäîâете íà 
музеÿ. Èíтереñíà зà ïîчèтà-

т е л è т е 
íà му-
зеÿ беше 
и съпъс-
т â àщà т à 
èзлîжбà 
îт ïлàкà-

“Нощ на музейте”

тè, èлюñтрèрàщà íà íàй-зíà-
чèмèте реàлèзèрàíè ñъбèтèÿ 
â НПТМ ïрез èзмèíàлèте 60 
гîäèíè.

Âечертà зàïîчíà ñ èзïъл-
íеíèÿ íà бългàрñкà íàрîäíà 
музèкà îт Бîжèäàрà Âелчеâà, 
äетñкà ôîлклîрíà ïрîгрàмà îт 
àíñàмбъл “Жèтеíàтà ïèткà“, 
ïîñлеäâàíè îт öъркîâíè ïеñíî-
ïеíèÿ, âъзрîжäеíñкè ïеñíè îт 
“Vox Orphikus” è “Àрте Лè-
берà“, кîèтî èзïълíèхà îткъñè 
îт èзâеñтíè мюзèкълè. Слеä 
кîíöертíàтà чàñт, зà íàй-мàл-
кèте ïîñетèтелè èмàше îбрà-
зîâàтелíè èгрè ñ “Âàкñèíкî“ 
(Нàöèîíàлíà ïàöèеíтñкà îргà-
íèзàöèÿ). Пî ñъщîтî âреме íà-
шèте ïрèÿтелè îт “Цеíтър ïî 
зàбàâíà мàтемàтèкà“ бÿхà îр-
гàíèзèрàлè è лîгèчеñкè èгрè ñ 
ïублèкàтà, à ïък зà èзкушеíè-
те îт ñâетà íà íàукàтà èмàше 
зàбàâíà рàзхîäкà èз ôèзèкàтà. 
През öÿлàтà âечер â äâîрà íà 
музеÿ âñекè мîжеше äà учàñт-
âà â àтелèетî зà рèñуâàíе ñъñ 
ñâетлèíà íà Àлîñ, à гâîзäе-
ÿт íà ïрîгрàмàтà è îíîâà, ñ 
кîетî зàâършè âечертà беше 
хèмèчеñкîтî шîу íà îткрèтî, 
èзïълíеíî ñ мíîгî гърмежè è 
äèм!


