
Национален антропологичен музей при Института по експериментална 
морфология, патология и антропология с музей - Българска академия на науките 
бул. Цариградско шосе 73 
18:00 - 00:00 ч. 
18:00 - 00 ч. - Най-големият човек от капачки – донеси своите „капачки за бъдеще“ 
18:30 ч. - Официално откриване с изпълнение на дует Невероятните хлапета 
19:00 - 21:00 ч. - Конкурс с награди за детска рисунка Човекът от бъдещето 
19:00 - 21:30 ч. - Измервания на телесния състав. Предварително записване 02/871 
83 75 
19:00 - 22:00 ч. - Изследване за плоскостъпие при деца 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 ч. - Беседи в обновената постоянна експозиция 
22:30 ч. - Теглене на томбола с парични награди 
  
Национален археологически институт и музей - Българска академия на науките 
пл. Атанас Буров 1 
18:00 - 00.00 ч. 

- Постоянна експозиция на НАИМ 
- Временна изложба Цветни картини от Древен Рим: мозайки от 

Капитолийските музеи 
- Постерна изложба за римски мозайки от България 

 
  
Национален Етнографски музей 
пл. Княз Александър I 1 
16:00 - 23:30 ч. (достъп с гид: 18:00 - 19:00 ч.) 
Общо четири изложби, разполоени на два етажа, предлага НЕМ на вниманието на 
своите посетители. Това са: 

– представителната експозиция „ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на 
България“; 

– изложбата с международно участие „Кой създава и кой използва дантела“; 
– фотографска експозиция „Ръцете на СедянкаТА“; 
– изложба на рисувани яйца, украсени от момчета и момичета от домовете за 

деца лишени от родителска грижа. 
 
От 16.00 до 23.30 ч група „СедянкаТА“ организира демонстрации на совалкова 
дантела, за всички желащи да научат повече за дантелиерството като занаят и 
изкуство. 
От 18.00 ч, в зала 19 ще се проведе и представяне на Регионален център за 
опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под 



егидата на ЮНЕСКО. Темата на презентацията е „Живите наследства на Югоизточна 
Европа през дейността на Регионалния Център в София“.  
 

 


