
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Събитие: „МАЛКА НОЩНА ПРИКАЗКА ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЪЦЕ”

Място: Етнографски музей „Сарафкина къща”, Велико Търново

Дата: 18 май, 2013 г.

П Р О Г Р А М А

19.00ч. „Добър вечер и добре дошли!” (І етаж)
- Кратко експозе за европейската инициатива „Нощ на музеите” и международния 
празник на музеите, за Регионален исторически музей – Велико Търново и за 
Сарафкината къща
- Откриване на събитието и представяне на програмата 

19.15 ч. „Имало едно време ... ” (І етаж)
- Ревю на традиционни български носии от колекцията на Национално движение 
„РАБОТИЛНИЦА СЕДЯНКА”
- Конкурс за оригинално участие със запазена фамилна ценност – ръчна изработка

19.45 ч. „Започва приказката” (чешмата пред входа и ІІ етаж)
- Демонстрации на майсторите от Национално движение „РАБОТИЛНИЦА 
СЕДЯНКА” – плъсти (нетъкан текстил); плетене с шума; плетене с мъниста; правене на 
дантели – плетене на една кука и на фуркет, фриволите (френска дантела), кене (шита 
дантела), калоферска (совалкова) дантела; везба; шиене с ленти; правене на бижута от 
цветя; правене на цветя от хартия; тъкане на колани „на кори” и представяне на тъкани 
черги

20.10 ч. „Приказката продължава” (І етаж)
- Малък концерт на деца – солисти от ДЮФА „Българче” – Велико Търново

20.30 ч. „Влез в приказката!” (пред входа, І и ІІ етаж, терасите и двора)
- Работилница за всички – малки уроци за желаещите да усвоят някоя от 
демонстрираните ръкоделни техники с конкурс „Най-сръчен първи опит”

21.00 ч. „... И други приказки” (двора)
- Демонстрация и малки уроци по български танци с конкурс „Най-пъргави първи 
стъпки”
- Представяне на празнични ръчно омесени хлябове с конкурс „Най-вкусно и красиво”

21.30 ч. „Нощта е наша” (пред входа, І и ІІ етаж, терасите и двора) 
- Работилница за всички 
- Разглеждане на експозицията и поглед към нощно Търново (уникална гледка!)
- Снимки за спомен 



22.00 ч. „Малко нощна музика ... от миналото” (І етаж)
- Концерт от народни и стари градски песни на Женска фолклорна група „Росен 
здравец” и Формация „Ретроритъм” – Дебелец
- Конкурс за представяне на фолклорна и стара градска песен

22.30 ч. „Старостолични приказки” (І етаж)
- Представяне на легенди, предания, разни истории и анекдоти за Търново и търновци в 
миналото
- Конкурс за представяне на фолклорна и стара градска легенда, история и анекдот

23.10 ч. „Лица, ръце ... послания” (ІІ етаж)
- Мултимедийни презентации на млади етнолози от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” -
традиционни селски и модерни градски занаяти, производите им, уреди за тяхното 
изработване и форми на приложението им в бита и др. с конкурс „Най-добра визуална 
приказка за човешките ръце”

23.40 ч. „Полунощ наближава ... побързайте!” 
(пред входа, І и ІІ етаж, терасите и двора)

- Работилница за всички – малки уроци за желаещите да усвоят някоя от 
демонстрираните ръкоделни техники
- Мини сцена за всеки – „отворена” за желаещите да пеят, свирят или разказват
- Мултимедийни презентации „Невидими нощни гости”

24.00 ч. „Благодарим ви, приятели, че заедно сътворихме тази приказка!”
(І етаж)

- Представяне на резултатите от „съревнованието” и даване на „отличия” за дейно 
участие в събитието – за ръкоделни умения; за умения за пеене, разказване и танцуване;
за месене на хляб; за оригинално участие със запазена фамилна ценност – ръчна
изработка; за оригинална мултимедийна презентация

24.30 ч. „Приказките винаги имат щастлив край”
(пред входа, І и ІІ етаж, терасите и двора)

- Разглеждане на експозицията и поглед към нощно Търново 
- Снимки за спомен 
- Изпращане на гостите

01.00 ч. „Край на нашата малка нощна приказка за човешките ръце”
(... и вратите се затварят)

Всеки има нужда от приказки ... и от приятели –
очакваме Ви, 
да сътворим заедно една: 

„МАЛКА НОЩНА ПРИКАЗКА ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЪЦЕ!”


