
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДЕПАРТАМЕНТ „АРХИТЕКТУРА” 

 

 

Виолета Здравкова Шатова 

 

НОВАТА МУЗЕЙНА СГРАДА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБНОВЯВАНЕ 

НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
 

 

на дисертационен труд 

за придобиване на образователната и научна степен 

"доктор" 

по професионално направление 5.7 

специалност „АРХИТЕКТУРА” 

 

 

 

Научен ръководител: 

проф. д-р арх. Константин Бояджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София 

2018 г. 

 

 



2 
 

 

 
Дисертационният труд се състои от: увод, седем глави, заключение, 

библиография и приложения. Обемът на дисертационният труд е 283 стандартни 

машинописни страници. Библиографията съдържа 120 източника, от които - 69 

литературни източници (6 на български език и 63 на чужд език), 51 интернет източника 

(всички  на чужд език). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 20.11.2018 г., от......... часа, в 

...........................    зала на Нов български университет в гр. София.  

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в офис 508, 

корпус 2 на Нов български университет. 
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вод 

 

След края на 20-ти и началото на 21-ви век, музейните сгради са едни от най-динамично 

развиващите се. 

Ако през 19-ти век музеите са се превърнали в нова публична институция, а през 

20-ти век застават над колекциите които съхраняват, то през 21-ви век се превръщат в 

културни обекти, търсещи активна провокация на мисълта и постепенно стават магнит за 

туристите. 

През новото хилядолетие архитектурата на новите музеи става изключително важна. 

Наблюдават се десетки нови музейни сгради, което предполага фундаментална преоценка 

на процесите на проектирането и оформянето им. Бележи се раждането на един нов модел 

на музейната сграда. Наблюдава се промяна в съдържанието, концепцията, композицията 

и образността.  

Търси се здрава връзка към широката общественост и към тези аспекти от музейния 

живот, свързани не само с интелектуалното, но и със социалното и силно емоционалното.   

Днешните музеи  се приемат не само като образователни съоръжения. Мисята и 

предназначението им бързо се развиват. Експонатите вътре са само една от поредицата 

дейности и атракции, които се предлагат.  

Музейната сграда, освен една от най-големите архитектурни забележителности на 

всеки град, се превръща и в най-представителната що се отнася до архитектурното 

развитие. Музейните сгради са значително повече на брой, в сравнение с други 

представителни сгради като министерства и парламенти например.   

Проектират се музеи от национално значение, които да подчертаят културното значение 

на градовете. Примерите за такива са много: „Тейт Модърн“ в Лондон, „Имперски музей 

на войната Север“ в Манчестър, допълнението на „Художествения музей“ в Милуоки и 

много други.   

Добавят се и огромни площи музеи от национално значение под формата на архитектурни 

комплекси за забавление и култура – град на изкуствата и науките във Валенсия, Испания. 

Наблюдават се също и такива музеи, чието значение  надхвърля националното, като 

например новооткритият първи отвъдморски клон на историческият парижки музей на 

„Лувъра”, дело на френския архитект Жан Нувел в Абу Даби. Проектът е част от мащабен 

културен план за съсредоточаване на 8 нови сгради за култура (обширен преглед на 

музейни сгради се намира в Глава 1 и 2, придружени с техен анализ в Глава 3) 

У 
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Динамичното развитие и повишената представителност определят и доказват 

значението на музейната сграда за развитието на съответния град, столица, регионален 

център ( в България областен център) . 

Значението на новите музейни комплекси за съответните градове би могло да се раздели 

на 2 големи, обобщени части:  

 Влияния свързани с духовната сфера като засилване на идентичността на града 

и социалната му роля 

 Комерсиално значение свързано с увеличаване на приходите и работните места 

в града или населеното място. 

 

В първата част е проблематиката свързана с уникалното и единичното, творческите 

концепции на отделния автор, влиянието на контекстите и т.н. Това е свързано преди 

всичко с образността, идентичността, символното значение, тоест предполага и 

изследване свързано с аспекти на архитектурната критика и други. 

Във втората част се изследва влиянието на множество фактори с подчертан системен 

характер. Тоест материята е много по-подходяща за дисертационен труд. 

Същата част се изразява, преди всичко с промяна в съдържанието, обогатяване на 

функциите, нови композиционни решения и разнообразни пространствени и архитектурни 

концепции на този тип сграда. 

Настоящата дисертация, като има предвид и не забравя влиянието и значението свързани с 

духовния живот на градовете, се насочва към втората група – влияние, фактори и 

значение. 

 

След няколко много значими и знакови за музейната архитектура проекти, като центъра 

„Жорж Помпиду“ (1977г) в Париж на архитекти Ренцо Пиано и Ричард Роджърс и 

„Гугенхайм“ в Билбао на Франк Гери, (1997г.), които повече от успешно успяват да 

оживят градските пространства и се превръщат в основен притегателен център, редица 

градове се обръщат към новите музеи гонейки подобен успех. В следващите години този 

тип сграда започва да се търси като двигател на туризма, градско обновяване и местна 

гордост. 

Урбанистите започват да говорят за „ефекта Билбао“, имайки предвид големия успех на 

този музей в усилията за съживяване на града. 

Емблематичните културни дестинации се превръщат в съвременно средство за съживяване 

на занемарени градски пространства, инструмент за цялостно градско съживяване и 

икономическото развитие към което са прибягнали много правителства в световен мащаб.  

Културата става важен и основен компонент в планирането на дадена територия и 

дори на целия град. Още повече връзката култура и туризъм е изключително силна и 

важна.  

Добрата концепция дава възможност за развитие на туризма, като едновременно се 

превръща в генератор на икономически доходи и разкрива нови работни места за града 

домакин. 

Общественият живот в градовете през последните 20 години се провежда все повече на 

места за развлечение, което превръща значителна част от музеите в такива места. Именно 
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затова културните институции и по-специално музеите са поели допълнителни функции, 

опитвайки се да достигнат до нови аудитории и да разширят своя обхват с нови 

преживявания и привличане на нови посетители.  

Днешната изразна концепция за музея не е ограничена единствено до съхранение и 

експозиция на ценни предмети, а е допълнена от много по-широк кръг дейности, 

преживявания и функции, а архитектурата на музейната сграда става все по-зрелищна.  

Интересната музейна сграда доказано повишава привлекателността на града. Говори се за 

нея като за атракция която трябва да се види непременно.  

Музеят днес се е превърнал и в ключова дестинация. Това е един съвсем нов начин на 

мислене, свързан със социалното му влияние в градската среда. Той предлага нови 

публични пространства, служещи като градска убежна точка. Например широк обществен 

площад, който привлича хора. За да се срещнат, да разговарят, да наблюдават.  

Сградите съдържат в себе си нови помещения, предлагат нов начин на възприемане на 

експонатите и приключение за публиката. Културните институции днес имат по няколко 

дейности, които чрез по-широката си посещаемост генерират и повече приходи. Кафенета, 

висок клас ресторанти, магазини, и търговия със стоки стават стандартни компоненти на 

този тип сгради, а конферентните блокове и организирането на най-различни събития в 

тези сгради, от среднощно „художествено“ парти до най-различни семинари се превръща 

в нещо съвсем обичайно.  

Изложеното до тук обосновава това което до скоро в различните дисертации се 

означаваше като актуалност. Актуалността продължава до някъде да бъде и настоящо 

изискване, но много често се предпочита версията състояние на проблема, с което се 

подчертава и неговия научен характер.  

Изследваният материал показва, че проблематиката се намира в силна динамика в 

продължение на повече от 15 години, като непрекъснато се появяват нови значителни 

музейни сгради. Това показва, че такъв проблем съществува и, че освен досегашните 

публикации, които се опитват да догонват развитието има място за множество нови, 

ориентирани  повече към организацията на музейното дело, трансформация на 

съдържанието, дейностите, новите пространствени решения и в крайна сметка 

значения за развитието на съответния град.  

Актуалност и значение на проблема 

Актуалността на темата на изследването се определя от:  

Индикирана проблематика в нашата страна, свързана с реалното ефективно 

функциониране и ползи за общностите, градовете и териториите домакини на музейни 

сгради. 

 

През последните години се наблюдава повече обръщане към култура в страната ни, 

за което свидетелстват проекти като „Националния музеен комплекс“ („Българския 

Лувър“). Това обаче съвсем не е достатъчно. Проблемът с българските музеи, не се 

изчерпва до там и темата за нов подход, нови музейни сгради и осъвременяването на 
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съществуващите става все по-състоятелна за държавата ни. Именно тук търси своят 

принос настоящата дисертация.  

От друга страна голяма част от съвременните български музеи не функционират 

достатъчно ефективно и ефикасно. Трудно привличат публика или не успяват да задържат 

вниманието й за дълго, често не повече от еднократно. Така застояват във времето без да 

се вземат каквито и да било мерки за повишаване на тяхната посещаемост и реално 

заангажиране на гостите с тях.  

В много градове културния туризъм, свързан с музеите, не отваря работни места и не 

допринася за местната икономика. Приходите които носят на домакините си са 

изключително ниски. Всичко това подсказва, че съществува проблем. По един или друг 

начин не се отговаря на съвременните потребности на обществото, което и налага 

предприемането на адекватна намеса. 

Съществуващата теория и практика в областта на музейното планиране и проектиране в 

Република България се оказва недостатъчна, което създава необходимост от 

преразглеждането и осъвременяването й. Тази нужда е подсилена допълнително от 

недостатъчността на практически ориентирани научни изследвания в областта. Това 

налага да бъдат разгледани научно добрите практики в други държави, като се изведат 

основните успешни тенденции и опит.  

Получените резултати следва да се използват за изготвяне на нови музейни програми, 

изготвяне на концепции, предложения, модели, архитектурни планове, функционални 

схеми и други необходими за бъдещото развитие и усъвършенстване на българските 

музейни сгради и практики.  

 

Посочените предпоставки обосновават необходимостта от разработването на 

дисертационен труд на тема „Новата музейна сграда като средство за обновяване на 

градската среда “. 

 

Цел на изследването 

Настоящото изследване има за цел: 

1. Да покаже, че съвременните музеи следват нови програми и мисии. В чисто 

архитектурно отношение се съсредоточават върху нови функционални особености и 

предизвикателства. 

2. Да се извадят онези направления в развитието свързани с повишаване на полезността 

и ефективността.  

3. Като резултат да се определят насоки за предстояща практика чрез представяне на 

идеи, модели и предложения за планиране и насочване на развитието на 

съвременните музеи, както и да се съотнесат към българската музейна практика, да 

състави пакета от дейности, необходими за плановото задание и принципа на 

функциониране. На тази база да се даде възможност за формулиране на програма за 

строителство и планови задания. В тази посока са и очакваните приноси. 
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Тенденциите за развитие са ограничени  до онези ,които засягат преди всичко държавната 

музейна мрежа, с което се достига до определена системност. Тя би била полезна за 

държавните организации като: Министерство на културата, Министерство на туризма и 

други министерства; общини, общински съвети и комисии; музейни работници, 

проектантски бюра и по-широка публика със съответните интереси.  

 

За постигането на тази цел са решени следните основни задачи: 

 Проучване, анализ и синтез на международния опит и развитие по 

изследваната проблематика. Да се подберат примери илюстриращи 

световната практика в различни градове и да се систематизират по групи;  

 Да се извърши обстоен и задълбочен анализ на международния опит, да се 

извадят специфичните характеристики и да се проследят актуалните 

тенденции и добри практики, свързани с темата; 

 Да се направи обстоен анализ на тенденциите в музейното планиране и 

проектиране. 

 Да се формулират изводи и препоръки, под формата на концепции, програми, 

модели, архитектурни схеми и решения; 

 Да се направят конкретни примерни предложения, насочени към 

възможни съответни територии от Република България където би било 

подходящо организирането на  музеи на национално равнище. 

Обект, предмет и обхват на изследването 

Обект на изследването:  

обхваща най-значимите и определящи развитието музейни сгради в световната практика и 

някои примерни стратегии за градско развитие чрез музейни сгради. 

 

Предмет на изследването: 

 развитието на музейното строителство, преди всичко, като съдържание, функционалност 

и експлоатация за последните две десетилетия. Проследяване и анализ на подходите и 

световните архитектурни практики довели до успех в областта на архитектурното 

проектиране на музейни сгради. Търси  се успешното прилагане на тези похвати и 

обвързването им с българската архитектурна практика.  

 

Обхват на изследването:  

Той е времеви и обхваща периода от 2000 г. до днес като включва и важни примери 

от по-ранен етап и най-нови актуални примери; 

В дисертационния труд основен акцент е поставен на средни и големи обекти, но 

принципите му важат и за по-малки такива. 

 



8 
 

Вниманието е насочено към формулирането и структурирането на дейностите 

при планирането на нови музейни сгради, и предвиждане на съответни функционални 

връзки, площи, квадратури и други.  

 

В задачите на дисертационния труд не влиза конкретизирането на крайна бройка 

нови регионални музеи, нито конкретизирането на градове в които да бъдат разположени. 

Дадено е само примерно предложение и приложение-справка. 

Основна теза на изследването 

В изследването е направен опит да бъде защитена основна теза в следните 

аспекти: 

 Съвременните музеи следват нови програми, концепции и мисии и в архитектурно 

отношение се съсредоточават върху нови функционални особености, пространства 

и предизвикателства. 

 На ниво град - за много държави културата се е превърнала в основен компонент 

при планирането на градските пространства. Правителства залагат на културните 

дестинации, превърнали се в съвременно средство за съживяване на занемарени 

райони, инструмент за цялостно градско обновление, туристическа атракция и не 

на последно място за икономически растеж.  

 Ако българските музеи се стремят да бъдат интересни и актуални за съвременната 

публика, то те  трябва да се трансформират по подходящ начин, а при 

проектирането на нови музейни сгради трябва да се наблегне на съвсем нова 

концепция.  

Тези промени са необходими за да се отговори на бързото развитие на обществото, 

неговите нови потребности, влиянието на съвременните технологии и други 

фактори.  

 В сърцето на новите проекти трябва да застане продължителното ангажиране на 

гостите в една музейна сграда в рамките на цял ден или поне няколко пълноценни 

часа.  Това се случва не само с колекциите, но и с множество други услуги и 

мероприятия организирани в музея. Днес той се фокусира не само върху 

обучението, но върху забавлението, развлечението и  развитието на аудиторията си, 

като я приканва  да стане негов редовен потребител и да се завърне отново.  

 Съвременният български музей не трябва да е ограничен от пространство и работно 

време, а да достигне до нови партньорства (включително и с училищата чрез 

провеждане на учебни часове в музейна обстановка), които ще му донесат редица 

ползи. 

Методология на изследването  
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Както за голяма част от архитектурните изследвания, методологичния подход е 

комплексен от гледна точка на факторите на влияние: 

 Социални и икономически фактори; 

 Градоустройствени и композиционни проблеми и фактори; 

 Проблеми на съдържанието и функционалните връзки;  

 Експлоатация и режим на ползване;  

 Конкретизация на музейната програма(задание); 

 

Трудът има не само теоретична, но и практико-приложна насоченост. Резултатите 

са съпроводени с авторски идеи, схеми, мнения и предложения, направени на базата на 

изведени след обстоен анализ, изводи и заключения. 

 

Трудът е предназначен за : министерства, общини, музейни работници, всеки, 

който участва в създаването, проектирането и управлението на проекти за развитието на 

музеи, музейни професионалисти и специалисти, архитекти, дизайнери, културолози, 

също така и към по-широка публика със съответните интереси.  

 

Като резултат са дадени насоки за предстояща практика чрез представени: идеи, 

схеми, модели и предложения за планиране, проектиране и насочване на развитието на 

съвременните музеи в страната. 

 

Като източници за разработване на изследването са използвани: широк набор най-

вече от чуждестранна литература – книги, статии, научни статии, мнения на експерти, 

официални и специализирани сайтове, архитектурни планове и разработки  в областта. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 

      Увод 

 

I. Проучване, анализ и синтез на международния опит и развитие на музейни 

практики по изследваната проблематика 

1. Глава 1. Исторически и общ преглед на музеите 

I.1.1. Етимология и развитие 

I.1.2. Кратък преглед на музейните сгради през 20-ти век и появата на 

прототипи на съвременните музейни сгради, през втората половина на века 

 Залягане на концепцията за „Музеят на неограничен растеж“ на Льо 

Корбюзие (1939г.) и „Националната галерия“ на Лудвиг Мис ван дер 

Рое в Берлин (1942г) 

 Центъра „Жорж Помпиду“ в Париж, Франция 

 Политиката на Франсоа Митеран изразена в престижни културни 

проекти - Пирамидата в „Лувъра“ в Париж, Франция 

 Навлизане на финансирането на музеи от края на 20-ти век чрез 

спонсорства и излагане на частни колекции - Базел и околностите му, 

на границата на Швейцария с Франция и Германия 

I.1.3. Края на 20-ти век и началото на 21-ви век– „ефекта Билбао“ 

 „Соломон Р. Гугенхайм“ в Билбао, Испания  

 Допълнението на „Художествения музей“ в Милуоки 

 Град на изкуството и науките“ Валенсия, Испания 

 „Тейт Модърн“, Лондон, Англия 

  „Големият двор“ в „Британския музей“ в Лондон, Англия 

 

2. Глава 2. Обзор на специфични музеи с общовалидни решения: 

I.2.1.Музеи специфични по съдържание 

 „Еврейски музей“ в Берлин, Германия 

 „Имперски музей на войната Север“ в Манчестър 

I.2.2. Нови музейни сгради интегрирани в стара градска тъкан 

 „Грац Арт музей“, Грац, Австрия 



11 
 

 „Музей на изкуството на 21-ви век“( „MAXXI“) в Рим 

I.2.3. Разширения и допълнение към съществуващи музейни сгради 

 „Военноисторически музей“, Дрезден, Германия  

 „Музей за изкуство на Денвър”, Колорадо 

 „Кралски музей на Онтарио“, Торонто, Канада  

I.2.4.Автомобилни музеи  

 „Музей на БМВ“ в Мюнхен, Германия 

 „Музей на Мерцедес-Бенц“ в Щутгарт, Германия  

 „Музей на Порше“  Щутгарт, Германия  

 Музей на „Енцо Ферари“ в град Модена, Италия 

I.2.5. Дъщерни дружества на големи музеи с утвърдено име 

 „Центъра Помпиду-Мец“ в Мец, Франция 

 Група грандиозни културни обекти на остров Саадият, Абу Даби – 

ново дъщерно дружество към „Гугенхайм“  

 Група грандиозни културни обекти на остров Саадият, Абу Даби  

ново дъщерно дружество към „Лувъра“ 

 „Design Society“, първи клон на „Виктория&Aлбърт“, Шенжен, Китай 

  „Виктория&Aлбърт“ на брега на река Тай, Дънди, Шотландия  

I.2.6. Най-нови примери 

 Музей на „Фондация Луи Вютон“, Париж, Франция  

 Музей Уитни“ в Ню Йорк 

 "Музей на съвременното изкуство и изложбено пространство", 

Шенжен, Китай 

 „Модерен център за изкуства“ във Вилнюс, Литва 

 „Музей „Кюрдистан“ в Ербил, Ирак 

  „Великият египетски музей в Кайро“, Египет  

 

3. Глава 3. Фиксиране на определящи тенденции в развитието на 

съвременните музеи и галерии въз основа на посочения анализ 

I.3.1.Разширяване на функционалния обхват на музейната сграда   
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I.3.2.Нови изложбени пространства и модификация на съществуващите 

експозиционни площи 

I.3.3.Музеят като атракция в града – атрактивна музейна архитектура 

I.3.4.Музеят като интересна дестинация в града  

I.3.5.Музея като успешна маркетингова стратегия  

 

II. Конкретизиране на общо приложими схеми, по отношение на съдържание, 

функционална планировка, зона и ниво на достъп 

1.Глава 4. Ефект на съвременните сгради за култура върху градските 

райони  

II.1.1.  Културните институции като източници на градско обновяване. Ползи в 

развитието на града чрез културни проекти.  

II.1.2.  Връзка на успешни музейни проекти с други аспекти на градската среда 

въз основа на направеното проуЛичване и анализ 

II.1.3.  Важни аспекти в градското планиране, създаване на културна 

инфраструктура и съживяване на града чрез нови музейни сгради  

 

2.Глава 5. Съдържание на музейната сграда. Новости в съдържанието. 

II.2.1.  Отделни пространства в съдържанието на музейната сграда 

II.2.2.  Цялостна функционална организация на отделните помещения в 

музейната сграда 

II.2.3.  Ниво на достъп  

II.2.4.  Експозиционна програма  

 

3. Глава 6. Зониране на музейната сграда  

II.3.1.  Групирането на пространствата в музейната сграда по зони  

II.3.2.  Връзка и циркулация между отделните зони илюстрирани в схеми 

II.3.3.  Илюстриране на зонирането в схеми върху примери от световната 

практика  

 

III.  Глава 7. Концепция за развитие 
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III.1.Насоченост   

III.2. Изводи и изграждане на нов образ за съвременен български музей 

III.3.  Конкретизиране на възможни градове за евентуална намеса (концепция с 

примерни предложения) 

III.4. Примерни предложения 

III. 5.Приложение-справка 

 

Aвторски приноси 

 

Възможности за продължаване на научното изследване 

 

Публикации свързани с дисертационното изследване 

 

 

Библиография 

Приложение ( на диск)  

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

 

аст Първа е озаглавена „Проучване, анализ и синтез на международния опит и 

развитие на музейни практики по изследваната проблематика” и включва три 

глави с проучване и анализ на музейни сгради, раздени като примери в няколко 

отделни групи: 

 

В Глава 1. Исторически и общ преглед на музеите е направен най-общ хронологически 

анализ на музеите от самото им появяване до началото на 21-ви век. 

 „Етимология и развитие” изследва значението на думата „музей” и 

описва първите проекти, даващи форма и обем на този тип сграда.  

 

I. 
Ч 

1. 
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„Кратък преглед на музейните сгради през 20-ти век и появата на 

прототипи на съвременните музейни сгради, през втората половина на века” 

разглежда двете основни нагласи в музейния дизайн от 20-ти век: ограничено 

циркулационно движение и организация на пространството чрез отворен план, 

които залягат в основна идея на двата, може би най-значими проекти, за музейни сгради 

от това време, дали старт на днешната архитектурна концепция за музей - „Музея на 

неограничения растеж“ на Льо Корбюзие и „Новата Национална художествена галерия“ 

на Мис ван дер Рое.  

Първият представя схемата за циркулация около централното ядро, която към средата на 

века, бива използвана от Франк Лойд Райт при проектирането на „Гугенхайм“ в Ню Йорк 

(1945г). По-късно, през 1977г., двама архитекти показват стойността на втория - 

„универсалното пространство“ на музея е в основата на проекта за центъра „Жорж 

Помпиду“ в Париж. 

За музея „Соломон Р. Гугенхайм“ в Ню Йорк може спокойно да се каже, че  

веднага приковава вниманието, бързо привлича посетители от цял свят и затвърждава 

твърдението на модернизма, че архитектурата също е изкуство. Тема, която продължава 

да се развива и днес.  

Другият знаков проект - центърът „Жорж Помпиду“ в Париж бележи важно развитие в 

музейната архитектура като изразява пълния диапазон на новите музеи чрез нова 

програма. В нея се включват гъвкави изложбени зали, големи пространства, ресторант, 

търговски площи вариращи от супермаркети до ресторанти, информационни пунктове и 

библиотека. Сградата е проектирана така, че да влияние върху града – с отчетливо 

урбанистичен характер. Обемът й е разположен в единия край на определената за 

строителство зона, като пред нея е създаден площад - опорна точка на проекта. 

Архитектурата е изключително цветна и жизнерадостна с акцент е върху движението.  

Концепцията е истински провокативна и новаторска, настоятелно търсена и днес в някои 

от най-забележителните съвременни проекти. Така успява да се наложи като образец за 

нов вид музейни сгради. 

 
„Жорж Помпиду“ в Париж 

В края на 20-ти век и до днес се наблюдава много голямо разнообразие в архитектурното 

проектиране на музеи, но Париж си остава първият град, наложил музея като средство за 

икономическо развитие и градска регенерация. В последствие е последван, понякога 

успешно, понякога не, от доста други.  

2. 
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Музеите постепенно започват да бъдат търсени като средство което възстановява важни 

квартали и допринася за цялостна слава на градовете.  

Функционалния обхват на този тип сграда се разширява. Така се трансформира в 

пространство за преживявания. Добавят се нови обществени пространства. 

Предвестникът на това е политиката на Франсоа Митеран във Франция, който се фокусира 

върху държавните музеи. Това става чрез серия от културни проекти - „Grands Chantiers“ 

(„Големите проекти“) .  

 

През втората половина на 20-ти век, с помощта на частни колекции и спонсори, започват 

да се правят значителни приноси за високото качество и нивото на музеите. Това влияние 

се засилва през последните 2 десетилетия, когато част от пионерите в музейните сгради са 

изградени благодарение на частни покровители.  

Базел и околностите му, на границата на Швейцария с Франция и Германия, е един такъв 

пример. Архитектурата му е взета под специално внимание и е постигната висока 

плътност на музейни сгради, в сравнение с други градове с такива размери. За някои от 

тях това става чрез частни спонсори и колекции. Проектите там са отбелязани като 

примери за авангардната архитектура на новите музеи и са дело на международно 

признати архитекти като Заха Хадид, Франк О. Гери, Ренцо Пиано, Вилфрид и Катарина 

Стеиб, Херцог & де Мойрон и Марио Бота. 

 

Краят на 20-ти век и началото на 21-ви век– „ефекта Билбао“ започва с подробно 

разглеждане на един много ярък музеен пример,  който ще постави града домакин  на 

глобалната културна карта – „Соломон Р. Гугенхайм“ в Билбао, Испания. 

 

Музеят е само една от няколкото градски намеси в Билбао, но става основната причина за 

посещението му и бързо успява да привлече медийното внимание. 

 
Тази сграда, със своите криви форми е изключително провокативна за времето си и буди 

небивал интерес. Описвана е като „може би най-добрата сграда на 20-ти век“. Интересът 

към нея е огромен, а чрез това забравеният град се връща към живота.   

През първите 3 години, почти 4 мил. туристи са посетили музея, което помага да се 

генерират около € 500 мил. в икономическата активност. Регионалният съвет оценява, че 

парите, похарчени за хотели, ресторанти, магазини и транспорт от посетителите 

позволяват да се съберат € 100 мил. под формата на данъци. Това е повече от платеното за 

строителството на сградата. Днес музея продължава да привлича средно 800 хил. 

посетители годишно.  

3. 
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Така, чрез запазената марка на музея, един индустриален град се издига до туристическа 

забележителност. От тогава, музея като средство за обновяване на града е обект на 

изследвания в много области. Урбанистите започват да говорят за т.нар.„ефект Билбао“. 

Това показва, че добрата архитектура и цялостна концепция на музейните сгради е от 

съществена важност за техния успех, тъй като вече не се говори за музея като пазител на 

изкуството, а за дестинация и атракция, а това е един съвсем нов начин на мислене.  

 

Допълнението на „Художествения музей“ в Милуоки на Сантяго Калатрава през 

2001г. е американският отговор на т.нар. „ефект Билбао“. Може би и защото цялостната 

концепция се фокусира върху нови обществени пространства, повече, отколкото върху 

самите галерии.  

Първоначално е предложено малко допълнение към съществуващия сграден фонд, с 

пешеходен мост, свързващ музея с центъра на града, но проекта достига до много по-

голям мащаб. Съдържанието включва най-вече обществени пространства като: просторен 

и внушителен атриум, кафене, магазин, аудитория, конферентна зала, тераса и паркинг. 

Планирано е и пространство с площ от 10 хил. кв.м.  за временни изложби.  

Сградата на Калатрава става част от промяна на общественото възприемане и новия 

имидж на стария индустриален град Милуоки 
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Авторска интерпретация на зониране върху допълнението на „Художествения музей“ в Милуоки, Сантяго 

Калатрава, основно ниво (зонирането е разгледано подробно в Глава 6, стр.242) 

 

Авторска интерпретация на зониране върху допълнението на „Художествения музей“ в Милуоки, Сантяго 

Калатрава, ниво кафене (зонирането е разгледано подробно в Глава 6, стр.242) 

 

Друг значим принос за музейната архитектура, направен от Калатрава е добавянето 

на огромни площи музеи от национално значение, подчертаващи културното значение на 

града Валенсия в Испания. Архитектурния комплекс за забавление и култура се превръща 

в най-важната дестинация на града и е сред най-атрактивните туристически 

забележителности в Испания. 

„Град на изкуството и науките“ Валенсия, Испания, Сантияго Калатрава 

 

„Тейт Модърн“ е следващия доста интересен пример в разглеждането на музея 

като регенератор на града, тъй като той доказано помага за укрепването на репутацията на 

Лондон като една от водещите културни столици на Европа. 

http://idi.bg/destinations/all/dest/135/Ispaniya
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Разположен на брега на река Темза, в порутен район на Лондон, той  изиграва главна роля 

в обновяването на местната инфраструктура. Място му е невероятно - на южния бряг на 

река Темза, срещу „Сейнт Пол“ и Лондонското Сити. Именно затова бързо се стига до 

идеята за изграждане на мост, който да свърже новата галерия с града. Оригиналната 

галерия „Тейт“, също така, е до реката, което означава, че двете могат да се свържат чрез 

услуга с корабче.  

В Глава 2. Обзор на специфични музеи с общовалидни решенисе се разглежда бумът от 

музейни сгради през късният 20-ти и началото на 21-ви. Примерите са систематизирани в 

няколко групи: 

 

Музеи специфични по съдържание разглежда: 

 

 няколко примера от Даниел Либескинд - „Еврейския музей“ в Берлин 

от 2001г. и последвалия го „Имперския музей на войната Север“, в Манчестър, Англия, от 

2002г. И двата с историческо съдържание и силна символика в архитектурата.  

Първият пример внася нов подход в движението на посетителите вътре в музея, където 

посредством цвета на пода се налага в съзнанието на гостите една двойственост: от една 

страна се следва свободната начупена линия (няма я в повечето музеи), същевременно 

жълтата 

линия на 

пода 

подсказва 

наличието 

на права 

ориентация. 

Вторият 

пример 

разказва 

историята 

за това как 

войната е 

засегнала 

живота на 

Британскат

а общност 

от  1914г. 

Този музей 

категоричн

о променя 

визията на 

града и 

бързо се 

1) 

 

 

Лувър 

 

Допълнението на „Художествения музей“ в Милуоки ( Hicks, M. 2006) 
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превръща в една от най-популярните дестинации на Северозапад. През 2008г влиза в топ 

10 на най-добрите английски сгради за последните 100 години и е гласуван в топ 3 на 

големите атракции за посетители в Англия. Също така получава награди и похвали в 

„Голямо посетителско привличане“, „Големите манчестърски награди за туризъм“ и 

„Северозападни награди за туризъм“, от което безспорно личи, че тази сграда е привлякла 

посетители в града. 

Интересен специфичен по съдържание пример е „Кунстхаус Грац“, архитектурната 

забележителност на Грац, Австрия. Проектът показва новаторска концепция в много 

отношения. В този музей не се поддържат постоянни изложби, няма постоянно депо за 

съхранение, нито пък изследователски учреждения.  Предлага се място единствено за 

гостуващи изложби от съвременни продукции на изкуството. Зад стъклените стени са 

поместени обществени пространства като: кафене, конферентни зали и различни 

комуникационни удобства, както и фоайето, от което  чрез т.нар. "Пин" движеща се рампа, 

се стига  до изложбените зали разположени по-горе. Интересен избор в допълване на 

функцията са: залата за четене,   пространство за деца, книжарница и магазин, които 

категорично разширяват обхвата на сградата за различни събития и от различни 

посетители.  

  

Нови музейни сгради интегрирани в стара градска тъкан 
 

За интегрирането на  модерни музеи в рамките на старата градска тъкан, 

чудесен пример е „Музеят на изкуството на 21-ви век“( „MAXXI“) с активно 

местоположение в първите покрайнини на Рим (2010г) дело на Заха Хадид.  

Дори и не част от стария център, но с централно местоположение, района е интересен с 

програми за обновяване чрез обществени атракции и най-новият аудиториум на Ренцо 

Пиано. Комплекса обхващащият 29 000 кв. м.  

Предвиден е нов голям площад – едно изключително общностно ориентирано външно 

музейно пространство.  Хората сядат на каменните пейки, говорят, четат, търсят сянка под 

скулптурите на големи червени стъклени цветя. 

 
Замисълът е за истински многоцелеви център на изкуствата и културата и обхваща 2 

институции: „MAXXI Изкуство“ и „MAXXI Архитектура“. Програмата е ясна и добре 

организирана в план. Към концепцията се включват и: зала, библиотека и медийна 

библиотека, книжарница и кафене, пространства на открито, събития на живо и търговска 

дейност, лаборатории и места за учене и отдих.  

2) 
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Разширения и допълнение към съществуващи музейни сгради 

 

 

Военноисторически музей на единна и демократична Германия на Даниел 

Либескинд, разположен извън историческия център на Дрезден показва успешен 

архитектурен подход в това отношение. Към сградата, оцеляла в бомбардировките през 

Втората световна война е добавена е огромна структура в ясен контраст. Новите, 

остъклени пространства са с ново тематично съдържание. Взаимодействието по между им 

формира и характера на музея. На посетителите се предлагат два основните подхода. 

Всеки от тях е отделен по отношение на пространство и метод и върви в противоположна 

посока:  

Единият е организиран в старата част и върви хронологично - по дати и събития. Започва 

на приземния етаж и се разглежда нагоре през етажите.  

Другият – е организиран като тематичната обиколка, разгъната в новата част и започва от 

четвъртия етаж.  

 

Като част от състава на 

обществени места и 

паметници, в една смело 

развиваща се част на 

град Денвър, Колорадо, 

също по проект на 

Либескинд, е предвиден 

цял музеен комплекс 

възлизащ на повече от 

106, 680 кв.м. Проект е 

за съвместно развитие на 

няколко елемента: 

„Музея за изкуство на 

Денвър“ пет-етажна 

сграда, паркинг с 

1000места и 82,296 кв.м. 

жилищни площи.  

Направено е 

разширяване на сградата 

на Фредерик C. 

Хамилтън и допълнение 

към съществуващият 

музей, проектиран от 

италианския архитект 

Джо Понти. Новата 

сграда служи като 

главен вход за целия 

музеен комплекс. 

3) 

 

„Военноисторически музей”, Дрезден 
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Авторска интерпретация на зониране върху “Музеят за изкуство на Денвър”, Д.Либескинд, план на 

партерно ниво (зонирането е разгледано подробно в Глава 6, стр.242 ) 
 

Смело може да се каже, че това не е типичната музейна сграда. Тя търси връзката към 

широката общественост и към тези аспекти в съвременната музейна концепция, свързани 

със силно емоционалното. Заложено е на преживяването на посетителя като са 

предвидени различни обществени пространства. Разглежда се, също, как човек вижда и се 

обвързва със сградата и нейните колекции.  

 

 

Автомобилни музеи  

 

 

Едни от най-добрите марки автомобили като „Мерцедес“, „БМВ“ и „Порше“ биват 

изложени на показ в свръх модерни сгради, проектирани като туристическа атракция. 

 

„Музеят на БМВ“ в Мюнхен,  (2008г) предлага интензивно визуално преживяване. 

Модерен и динамичен, той поставя нов стандарт в областта на марката – фокусира се 

върху музея. Заедно с „BMW Welt“ (изложбен център в Мюнхен), и обиколката на 

фабриката на „БМВ“, музея е крайния компонент от „БМВ“ триадатa, която привлича 2 

мил. посетители годишно. 

 „BMW Welt“ е по проект на Кооп Химелблау и разполага с част за шоурум и част за 

изложбено пространство. Това дава възможност на посетителите, не само да се запознаят с 

марката, а дори да си закупят чисто нов автомобил. Обхватът на заведенията за хранене и 

услугите в „BMW Welt“ е подходящ за различни хора и за различни цели.  

4) 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
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Новият музей на „БМВ“ е отделен и включва реновиране на съществуващата музейна 

сграда и добавяне на 4000 кв. м. изложбена площ.  

Новият проект поддържа оригиналните архитектурни качества на стария като „ателие 

Брукнер“ разработва рампа -централен мотив за нови изложби. Посетителят използва 5 

привидно свободно плаващи платформи, служещи като изложбени пространства и 

свързани по между си чрез спираловидната рампа. Тя се превръща в основна концепция на 

новата архитектура и поема ключова функция. На лице е разнообразната гледна точка 

върху превозните средства. 

 

Друг интересен пример, отново от германските авто музей е  „Музея на Мерцедес-

Бенц“ в Щутгарт, разработен между 2001-2006г. от УН Студио.  

Това е един от най-посещаваните музеи в Щутгарт. През 2007г, след като е открит, е 

посетен от 860 000 души.  

Новата сграда включва всички функционални характеристика на съвременните музеи - 

като се започне от кафене и ресторант, през помещения за временни изложби и 

конферентни зали, до различните видове търговски пространства. Всичко е функционално 

свързано с марката. За да обяснят идеята си, архитектите сравняват проекта с 3 сгради, 

разгледани в по-

ранни текстове:  

 Първата е 

„Национална

та галерия“ 

на Мийс ван 

дер Рое в 

Берлин, 

характерна с 

големи 

изложбени 

зали без 

колони.  

 Втората - 

„Гугенхайм“ 

на Франк 

Лойд Райт в 

Ню Йорк, 

където 

конструкцият

а е съчетана с 

циркулацията 

в сградата и 

кръгла рампа 

определя 

вътрешното 

ядро 

 Третата - 

центъра 

 

„BMW Welt“ („BMW World“) в Мюнхен 

 

 

 

 

„Музея на БМВ“ в Мюнхен 
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„Помпиду“ в Париж  – смятан от авторите за революционен. 

  

Хората обичат да ходят в музеи, а още повече обичат да ходят в специални музеи. 

Такъв е и вторият авто музей в Щутгарт - „Музей на Порше“.  

Водещо в проектирането на този музей също може да се каже, че е преживяването на 

зрителя. Това личи изключително много в пространственото оформление и въобще в 

цялата архитектурна концепция.  Проектирани са завладяващ външен вид и също толкова 

интересни вътрешни пространства. Сградата разполага с 5600 кв.м. площ от които: 

изложбена площ: 5.000 кв.м.; ресторанти и кафенета: 500 кв.м.; музеен магазин: 200 кв.м.; 

класическо ателие за коли: 1000 кв.м.; конферентна площ: 700 кв.м.  

 

След успеха на автомобилните музеи в Германия, Италия също показва своята 

традиция по подобаващ начин и залага на висококачествен дизайн.   

Проектът за „Музея на Енцо Ферари“ в град Модена допълва съществуващата 

родна къща на основателя на италианската автомобилна компания „Ферари“- Енцо 

Ферари и събира колекцията  под  „голям жълт капак на автомобил“. 

Музеят бързо става притегателен туристически център.  

Формата и жълтият цвят на сградата, също толкова бързо, се превръщат в символ на града 

още преди завършването на сградата в края на 2011г.  

 

 

 Дъщерни дружества на големи музеи с утвърдено име 

 

 

Интересен, доста грандиозен и мащабен проект, чието ниво застава на 

международно равнище е този за група културни обекти на остров Саадият,Абу Даби. Той 

има амбициозната цел да установи градът на емирството като основна културна 

дестинация.  

5) 

 

„Музея на Енцо Ферари“ в град Модена 
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Изкуствено създадения остров Саадият ("Остров на щастието") в Абу Даби е 

заплануван като културен център. Проекта е заплануван да включва 8 музея, сред които са 

„Лувъра” Абу Даби, проектиран от Жан Нувел и най-големият музей на „Гугенхайм” в 

света, проектиран от Франк Гери. 

И двата музея застават сред нарастващия брой големи културни институции, 

разширяващи се до нови местоположения.  

 

През ноември 2017г. е открит първият отвъдморски клон на парижка галерия на 

„Лувъра”. Комплекса е позициониран в морето и разполага с площ от 97000 кв.м. 

Проектиран е като „музеен град". Съдържа 55 самостоятелни бели сгради, напомнящи на 

ниско застроените арабски селища. Те включват 23 галерии, с площ от 6400кв.м, за 

временна и постоянна експозиция. Емблематичен за сградата е 180-метровия 

куполообразен покрив. Преди да се влезе в  галериите е предвидена експозиция на 

открито от специфични скулптури. Към проекта, освен богатото галерийно пространство е 

предвиден и детския музей, което съчетание не се среща често и обогатява значително 

концепцията. 

Също така и 

обичайните за 

този тип сгради: 

аудитория, 

ресторант, 

магазин и кафене 

( 270 места). 

 

Нов 

интересен проект 

към лондонският 

музей 

„Виктория&Aлб

ърт“ е този на 

брега на река 

Тай, Дънди, 

Шотландия, 

проектиран от 

Кенго Кума и 

партньори. Това 

ще бъде първият 

музей за дизайна 

в Шотландия. 

Откриването е 

обявено за 15 

септември 2018 г. 

Проекта има за 

цел да преобрази 

брега на Дънди, 

да поднови града 

 

„Лувъра“ в Абу Даби 

 

 

 

„Виктория&Aлбърт“, Дънди, Шотландия  
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и да стане символ на високите му стремежи. В подножието на музея са създадени 

множество обществени площади, които служат за изложба на открито, излагане летни 

павилиони на открито и пространства за различни събития.  

Сградата е с площ 6230кв.м в които влизат и: ресторанти, магазини, голяма зала и 

панорамна тераса, даваща прекрасен изглед към реката. Посетителите на  музея ще бъдат 

посрещнати вътре от голяма зала, като многофункционално пространство, което да бъде 

използвано за различни социални събития, концерти, семинари и представления. Целият 

музей е предвиден като място за социализация и разходка на различни групи хора, с 

достатъчно богата на публични пространства програма. Това го прави чудесно място 

където посетителите да научат нещо ново, да се отпуснат, да се срещнат, да се нахранят 

или да пазаруват.   

 

Най-нови примери 

 

Сред най-новите артистични забележителности в Париж е 

новооткрития през 2015г. собствен музей на френската модна къща “Луи 

Вюитон”. 

Сравнително малко са частните музеи във Франция. До откриването на този, Париж 

отдавна не е и имал толкова голяма частна инвестиция в културна институция. В проекта 

доминира използването на стъкло. Това значително помага за одобряването му от кмета на 

Париж в паркова среда. 

 

 
 

6) 
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Проектът има за цел да привлече както местни посетители, така и туристи от цял свят, 

както с колекциите си, така и със самата архитектура. Сградата се простира на обща площ 

от 11,779 кв.м. Предвидени са 11 галерии, аудитория с модулен дизайн, изправена пред 

водопад и обичайните обществени удобства като: кафене, книжарница и голямо централно 

лоби. Лобито е проектирано като голямото многофункционално пространство  и може да 

се използва като аудитория с капацитет 350 души, изложбено пространство или място за 

събития. Посетителите завършват своята обиколка на терасите на сградата, част от 

съвременните нови атракции в музея, от където могат да се насладят на изключителни 

гледки към „La Défense“ и околностите. 

 

 

През 2016г. в Шенжен, Китай е открит "Музей на съвременното изкуство и 

изложбено 

пространство" като част 

от основния план за нов 

градски център. 

Проектанти на сградата са 

австрийците от Кооп 

Химелблау. Проектът е 

интересен със 

съчетанието си на две 

независими, но 

структурно единни 

институции. Едната е 

„Музеят за съвременно 

изкуство“ (MOCA), а 

другата - изложбеното 

пространство (PE) като 

културна среща и място за 

архитектурни изложби. И 

двата музея са 

проектирани отделно и 

все пак са съчетани в едно 

тяло, заобиколено от 

многофункционална 

фасада. Съвместно се 

използват обаче: фоайето, 

многофункционалните 

изложбени зали, 

аудиторията, 

конферентните зали и 

обслужващите площи.  

 

„Модерен център за 

изкуства“ във Вилнюс, 

Литва, проектиран от 

„The Museum of Contemporary  

Art & Planning Exhibition 

(HIMMELB (L) AU, C. 2016) 
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Даниел Либескинд, се очаква да завърши най-ранно през 2019г. Главната идея за сградата 

е препратка към местната архитектура. Музеят е заобиколен от нов обществен площад и 

се намира на кратко разстояние от историческия средновековен град. Съществена част от 

проекта е оформянето на вътрешен двор на покривното пространство и голямо стълбище 

свързващо директно площада и нивото на улицата с обществения покрив на по-горното 

ниво.  

 
„Модерен център за изкуства“ във Вилнюс, Литва 

 

Музеят „Кюрдистан“ в Ербил, Ирак, е друг нов музеен проект на Либескинд. Сградата 

заема 150 000 кв.м. и представлява четири геометрични обема, символизиращи районите 

на Кюрдистан. В сърцето на музея, между двете пресечни линии на „Анфал“ и „Свобода“ 

е проектиран двор. Спокойно и релаксиращо външно пространство за посетители. 

Пейзажа наоколо предлага места за изпълнения, кафене и пространство за пикник и 

почивка, където хората могат да се събират. Също така, в програмата на музея влизат 

места за лекции, читалище и театър. Планирано е да разполага с най-съвременните 

мултимедийни образователни ресурси, дигитален архив на кюрдските артефакти и активи. 

 
Музеят „Кюрдистан“ в Ербил, Ирак 

 

В главата е извършен задълбочен анализ на всички примери като са 

идентифицирани  специфичните характеристики. Ясно е показано, че музея е преживял 

дълбока промяна през последните двадесет години. Отбелязано  е създаването на един нов 

модел на музейната сграда със следните особености:  
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В Глава 3. Фиксиране на определящи тенденции в развитието на съвременните музеи 

и галерии въз основа на посочения анализ са отбелязани следните водещи тенденции 

като изключително съществени за съдържанието и архитектурната планировка на 

съвременните музейни сгради:  

Разширяване 

на 

функционалн

ия обхват на 

музейната 

сграда. 

В тази част от 

дисертационния 

труд е отбелязано 

изключително 

важното за 

съвременните 

музейни сгради 

фокусиране върху 

нови обществени 

пространства, които 

от функционална 

гледна точка досега 

са смятани за 

допълнителни към 

експозиционните, а 

сега стават също 

така основни. 

 

богати 

публични 

пространств

а – площад, 

зрелищен атриум, 

тераси и градини, 

които предоставят 

на публиката, 

както място за 

срещи и контакти, 

така и 

допълнителна 

възможност за 

излагане на творби 

 

1. 

а) 

 

„MАXXI Plaza“ в Рим 

 

 

 

„Модерен Арт Център” във Вилнюс  

Обществен покрив и стеназа прожекции 
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В дизайна на музейните сгради е отчетена необходимост от актуален подход на градско 

ниво. Често се търси място за посетителите, където те да могат да се насладят на 

пространството и да 

се създаде чувство за 

урбанизъм и 

откритост. 

Големият площад е 

място на което 

хората се срещат, 

събират се, говорят, 

обменят идеи. Това 

обогатява 

гражданският живот 

и създава усещане за 

комуникация между 

посетителите. 

Големият площад, 

също така, дава 

усещане за откритост 

и достъпност. 

Друг подход към 

обогатяване на 

публичното 

пространство на 

музея е 

проектирането на 

тераси, 

пространства за 

експозиция открито 

и обществени 

площади върху 

покрива. Те 

предлагат платформа 

за експозиция на 

открито и 

светкавично се 

превръщат в място за 

срещи и контакти 

между посетителите.  

В трети подход се 

превръща и 

зрелищният атриум. 

Посетителите 

попадат в просторно 

пространство, което 

служи като 

Кафене в „Помпиду“,Париж 

( Blogspot, 2013) 

 

 

 

Ресторант в „Музей на Енцо Ферари”,Модена 

 

Луксозен ресторант в „Музей на Мерцедес”  
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организационният център на музея и едновременно доста често като експозиционно 

пространство едновременно.  

 

аудитории, зали за лекции, конферентен блок 

 

Музейната сграда днес предлага богата гама от помещения, които се използват за 

културните цели на музея, но също така могат да бъдат отдавани за бизнес конференции и 

стават място за 

забавление. Предлага 

се и наемането им за 

приеми и партита. 

Биват 

трансформирани и 

декорирани по най-

различни начини. Там 

човек дори би могъл 

да се ожени.  

 

кафене/рест

орант 

 

Първоначално 

те са били 

проектирани 

като места, 

които предлагат 

скромни ястия и 

напитки за бързо 

освежаване на 

уморени посетители. 

Днес обаче, са се 

превърнали във 

важен елемент и 

съществена част от 

цялото музейно 

изживяване. 

Посетителите могат 

да се освежат, 

нахранят и да 

отдъхнат от 

разходката. Често са 

достъпни за публика 

и извън работното 

време на музея. 

 

б) 

в) 

„Аудитория на “Луи Вюитон” в Париж 

 

 

 

Зала за събития “Музей за изкуство Денвър”,  

 

Конферентна зала  в “Музей на Енцо Ферари”, Модена 
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различни видове търговски  

пространства 

 

От малки пространства за продажба на предмети и книги, свързани със самият музея, 

музейните магазини са прераснали в основен компонент на музея, където се предлагат 

широка гама от продукти, подаръци, сувенири и печатни издания. Много от тях дори не са 

пряко свързани с тематиката на самия музей.  

 

пространства за образование като библиотека, медийна библиотека, места за 

четене, и пространства за уъркшоп, пространства за работа с деца 

 

Музеите днес предлагат жизненоважни качества на градската среда. Понякога биват 

проектирани като много целеви културни центрове за изкуство и култура или често 

включват допълнителни пространства за образование като библиотека и медийна 

библиотека, лаборатории и места за учене, пространства за уъркшоп и работа с деца.  

  

 

аключение  
Може да се обобщи, че музеите разширяват своите програми, като надхвърлят 

значително рамките на излагането и съхранение на ценни културни обекти. Те 

преосмисля своето физическо пространство, за да изпълнят своята нова мисия - да 

служат на по-голяма и по-разнообразна аудитория. 

Хората през 21-ви век отиват в музеите за нещо повече от изкуство. Те, също така, отиват 

за да се вдъхновят от нещо красиво, да променят ежедневието си,  дори да пазаруват, да се 

срещнат с други хора и да се социализират - функции, които новата музейна архитектура 

със своите пространства значително подобрява. Посочените нови дейности (функции), 

осигурени с нови пространства, трябва да се смятат за задължителни като програма, но с 

възможност за някои от тях за редукция според обстоятелствата т.е. като се стигне до 

концептуалното планово задание някои може да се окажат препоръчителни или 

отсъстващи. 

Нови изложбени пространства и модификация на съществуващите 

експозиционни площи 

 Пространства за прожекции  

 Пространства за визуални медии 

 Места за дигитални табла и други свързани с нови медии 

 Преустройство на част от експозицията в класни стаи за обучение на учениците 

 

Посочените по-горе модификации или нови пространства трябва да се смятат за 

задължителни при бъдещи проектирания и преустройства. Тяхното оразмеряване зависи 

преди всичко от броя посетители в групата: 30 деца (един клас), 2X25 деца ( един 

автобус), а не от екрани, уреди или друга техника. 

г) 

д) 

З 

2. 
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 Зрелищен атриум, като място на което често се излагат временни експозиции със 

свободен достъп, понякога пространството позволява експозиция на едри предмети 

 Тераси и градини като места за излагане на експозиции на открито. Често това са по-

големи обекти или скулптури.  

 Музейте като атракция в града – зрелищна музейна архитектура 

В сърцето на съвременните музеи застава преживяването на посетителя -  как той 

се обвързва, както с колекцията, така и със самата сграда.  

В архитектурно-естетическо отношение се приветства все по-вълнуваща архитектура.  

Това е съвсем нова тенденция в сравнение с музея от 20-ти век, който по-скоро служи на 

изкуството, от колкото да е част от него. 

 

Музейте като ключова дестинация в града 

Разширява се социалната роля, която музейната сграда изпълнява в града. Това е 

един нов начин на мислене, който свързва музея през последните години все повече и 

повече с общественият живот в градовете. Именно заради тази връзка,  културните 

институции са поели допълнителни функции, опитвайки се да достигнат до нови 

аудитории. Да привлекат нови посетители, като разширят своя концептуален обхват с 

нови преживявания, т.е. музеят задължително е един от „магнитите“, „полюсите“ в 

градската композиция и вторичен градски център. 

 Музеяйте като успешна маркетингова стратегия 

Музейните тенденции днес, в ерата, когато мениджмънта е изключително важен, са 

заменили вниманието само върху колекцията, с внимание  върху цялостното изживяване 

на зрителя.  

Компании с име и традиция в занаятите залагат на музеи, чрез които показват своята 

идентичност. По този начин не само подчертават своята история, но и повдигат  имиджа 

си и сравняват качеството на продуктите които предлагат с музейното качество.  

 

 

3. 

4. 

5. 
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т изброените 5 актуални тенденции най-важни за архитекта са първите 2. На 

първо място е разширяване на съдържанието в музейната сграда. То бива 

представено чрез списък и групиране на дейностите, с което се подразбира, че 

в музейната програма има нови такива. Като документация това се изразява в 

различни планове, концепции, програми и т.н., които следва да бъдат 

одобрени от културните органи и местните власти. 

В следващ етап тези списъци служат за изготвяне на плановото задание на всеки един 

конкретен обект. При изготвянето на тези планови задания участието и ролята на 

архитекта се увеличава повече. Изразява се в редица показатели като: групиране на 

дейности, функционално планиране, необходими площи, височини на пространствата, 

технически изисквания и други. 

Тук той задава рамката на музейната сграда, като е в състояние да я обогати значително.  

Следващите точки посочени по-горе (3,4 и 5) се отнасят и за извън архитектурни фактори, 

с които обаче архитекта трябва и следва да бъде запознат.  

 

 

Конкретизиране на общо приложими схеми, по отношение на 

съдържание, функционална планировка, зона и ниво на достъп 

 

II.4. Глава 4. Eфект на съвременните сгради за култура върху градските райони.  

II.4.1.Културните институции като източник на градско обновяване. Ползи 

в развитието на града чрез културни проекти 

През последните 20 години културата се е превърнала в основен компонент при 

планирането на града или части от него. В световен мащаб се залага на обновени градски 

пространства, които се превръщат в притегателни центрове за местното население, хора от 

други райони и за различни групи туристи. Това дава цялостен отзвук в повдигане на 

културния, социалния и икономическия статут на мястото или града. Привличането на 

човекопоток спомага за цялостното икономическо развитие на района. Посетителите 

използват не само конкретния обект, но и местните зони за търговия и други, което 

катализира частния сектор, цялостно съживява района, помага на местния бизнес и 

увеличава общинските приходи. От своя страна всичко това осигурява по-голяма заетост и 

нужда от повече работни места за местното население. По-добрата икономика и среда за 

живеене дава своя отзвук и в избора на хората кой район или град да изберат за живеене. 

За това свидетелстват голяма част от разгледаните в първите глави примери.. Също така е 

подкрепено от чуждестранни проучвания. Няколко от тях, заедно със стратегии за 

развитие от САЩ, могат да се видят в „Глава 4. Eфект на съвременните сгради за култура 

върху градските райони”, стр….)  

 

О 

II. 
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аключение:  
могат да се обобщят следните образователни, икономическите и социални градски 

ползи в развитието на града чрез културни проекти, които правят града по-

добро място за живеене: 

 

a)Подобряване на цялостния образ на града или  дадена територия от него 

б) Местно икономическо развитие чрез приток на човекопоток в града – хора от 

съседни райони и/или различни групи туристи 

в) Осигуряване на заетост за местното население  

г) Образователни програми за населението  

д) Обогатяване на обществения живот на местното население 

II.4.2. Връзка на успешни музейни проекти с други аспекти на градската 

среда 

Разработена е авторска схема която да онагледи връзката на успешни музейни проекти с 

други аспекти на градската среда:  

З 
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II.4.3. Важни аспекти в градското планиране, създаване на културна 

инфраструктура и съживяване на града чрез нови музейни сгради 

Тази част от дисертацията идентифицира ключови аспекти при планирането на градски 

пространства с включване на музейни сгради. Има за цел да покаже важни моменти,  

които да се отчетат при планиране на нова културна инфраструктура и в опити за 

съживяване на градски райони.  

 

А) Създаване или предефиниране на открити градски пространства чрез музейната 

сграда 

Б).Съживяване на градските центрове, застрашени да бъдат лишени от посетители 

чрез музейната сграда 

Б) Създаване на емблематичната архитектура и архитектурна забележителност за 

града която вдъхва живот, обновява околния пейзажи и става желана дестинация 

Г) Създаване на музейната сграда (или разработка на съществуваща такава) като 

предпоставка за развитие на местната култура и идентичност 

Д) Създаване на многоцелеви културни центрове чрез съвместно местоположение 

или лесна пешеходна връзка с други обекти ценни за общността: 

а) Културен ансамбъл 

Създаване на общ културен модел или маршрут за градско развитие с други културни 

обекти, които са ценни за общността е силно препоръчително. 

Така към общата културна програма се включват и други знакови елементи в околността. 

Създаването на подходяща пешеходна или транспортна връзка по между им е 

изключително важна за създаването на добър културен маршрут. Такъв маршрут ангажира 

по голям брой посетителите в града или околноста с посещение на повече обекти и 

предизвиква повече интерес. 

б) Многоцелеви културен център 

Чрез комбинирането на повече от една културни функции на едно място се създава 

образователно съоръжение, където са достъпни повече форми на образоване и 

информиране. 

в) Предложение за възможна програмата на многоцелеви културен център (виж 

подробно предложенията на стр.183 ) : 

 Музей с библиотека/медиен център/лаборатории  

 Музей с конферентен център  

 Музей с детска музейна част  

 Музей с концертна зала  

 Музей с многофункционално приемнпо пространство 
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   аключение:  
    Към новите програми за градско развитие, където е възможно, трябва да се 

заложи на подобно разширяване на функцията. Включването на нови елементи в 

програмата на съвременните български музеи е задължително и изключително 

необходимо, като самите елементи се определят като задължителни и 

препоръчителни.  

Ползите от подобен род проекти не са за пренебрегване и именно затова смятам, че за 

дадени региони в България това би било изключително ползотворно.   

 

Е) Осигуряване на дефинирано и устойчиво място не само за знания и информация, но и 

за социализация и комуникация чрез разширената съвременна програма на музейните 

сгради 

 

 

 

Глава 5. 

Съдържание на музейна сграда. Новости в 

съдържанието. 

II.2.1. Отделни пространства в съдържанието на музейната сграда: 

Обществен площад (открит публичен форум)   

При избор на терен за нова музейна сграда е добре да се потърси такъв, който да дава 

възможност за предвиждане на обществен площад. Той играе съществена роля в общата 

програма на съвременните музейни сгради и не бива да бъде подценяван. 

Покрит публичен форум/атриум  

Силно препоръчително и дори задължително е в новата програма на съвременните 

музейни сгради да се впише такова пространство. Би могло да се счете за ново в 

съдържанието на музея зареди новата си роля.  

Това пространство се отличават с 3 основни характеристики: 

1. Общодостъпност - не се заплаща музейна такса 

2. Многофункционалност - счита се най-вече за основно организационно 

пространство. Често там се организират изложби, като в много случаи те са 

временни експозиции със свободен достъп. Ако пространството е достатъчно 

голямо, могат да се организират и различни културни събития, вечерни 

мероприятия и редица други.  

3. Служи преди всичко за привличане на посетители -  гостите са ориентирани по 

всякакви начини ( чрез транспаранти, плакати, стрелки и реклами)  за това 

какво се случва и какви са новостите в музея.  

 

З  

5. 
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Пространство за експозиция на открито/градина  

Градините са места за отдих на публиката, където често се правят експозиции на 

открито.  

 

Тераси  

Терасите са места където често се предлага допълнителна атракция под формата на 

хубав изглед. На тях публиката отдъхва от разходката, разговаря, може да изпие чаша 

вино или да седне да обядва, а добрата гледка се нарежда сред редицата други атракции в 

съвременната музейна сграда. Предвиждат се и тераси към експозиционните 

пространства. 

 

 Пространство за уъркшоп/ хоби  

Тези пространства са новост при проектирането на съвременни музейни сгради. 

Идеята е за общо творческо пространство, където посетителите да могат да участват в 

различни творчески проекти. Да им се даде възможност да правят различни неща с ръцете 

си. Това е образователна концепция. 

Те имат аналог с т.нар. „Мaker spaceс”, които се предвиждат в съвременните библиотечни 

и различни публични сгради и биват посещавани от възрастни и деца (под внимателно 

наблюдение). В тях посетители от различни възрасти могат да работят заедно, 

самостоятелно или с помощ от персонал. 

Тези зони често предлагат достъп до инструменти, технологии и социални връзки, които в 

противен случай може да не са лесно достъпни. „Мaker spaceс” могат да разполагат с 3Д 

принтер, инструмент за лазерни гравюри, машина за шиене, поялници, 

металообработващи и дървообработващи инструменти, пещ за печене на глина или 

стъкло, нови компютърни технологии и различни други. Някои примери включват, освен 

традиционните изкуства и занаяти, компютърно програмиране и кодиране, роботика и 

електроника, 3D моделиране и печат, лазерно рязане и други.  

Този тип занимания водят допълнително посетители.  

 

Пространство за работа с деца/място за уъркшоп деца 

1. За извънкласни занимания (обогатяват съдържанието в музейната сграда): 

Тези пространства са новост при проектирането на съвременни музейни сгради.  

Това са места където се организират практически занимания единствено и само за децата.  

Аналогични са с т.нар. „Мaker spaceс”, но са така оборудвани и обзаведени, че да са 

пригодени за най-малките.  

В тях могат да се организират най-различни занимания, които те да правят с ръцете си.  

Също така, може да се предложи и зала за видео прожекции, представления, 

образователни представления и прожекции и други.  

Разполагат се така, че да се даде възможност за ползването им от частни и независими 

посетители, през и извън работното време на музея чрез предвиждане на директна връзка 

с главното фоайе на сградата. Често и чрез допълнителен вход/достъп/стълбище.  

При наличие на по-голямо пространство е възможно в една и съща музейна сграда да бъде 

предвидено и пространство за работа с деца и пространство за уъркшоп/хоби. Това 
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обогатява функцията и разширява кръга от посетители (възрастни и деца), като е 

възможно комбинирането и използването на общо фоайе и общи части за двете. 

 

 

Авторски вариант на функционална схема: пространство за работа с деца– Вариант 3 
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Авторски вариант на функционална схема – Вариант 6- комбинация: на 2 броя пространства за 

работа с деца и пространство за уъркшоп  

 

4. Места за класни занимания (трансформират съдържанието на музейната 

сграда): 

През 2018 година, с цел повишаване качеството на образователния процес, Министерство 

на образованието, дава предложение за използването на музеите за провеждане на учебни 

часове по общообразователни учебни предмети. Провежданите учебни часове в музеите се 
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очаква да бъдат с интервал от 45 минути по 15 

учебни предмети от училищната подготовка. 

Предназначени са за класовете от началния и 

прогимназиалния етап на основното 

образование. Тази идея е повлияна от 

чуждестранната практика. Тя индексира 

необходимост и затвърждава направеното в 

дисертацията предложение за предвиждане на 

място за работа с деца. От тук следва в новите 

музеи да се даде възможност за временни 

разделения и място за работни места за около 

30 души, което се равнява на приблизителен 

брой ученици в един учебен клас. Това 

структуриране може да стане чрез малки 

складове за съхраняване на сгъваеми маси и 

столчета, които да бъдат вадени и подреждани 

когато това се изисква и прибирани в 

последствие. Съществуващите музеи също 

трябва да бъдат пригодени по този начин с 

възможност за временно обособяване на 

учебни пространства.  

 

 

Авторски вариант на функционална схема: предвиждане на места за учебна дейност в 

експозиционните площи 

 

Конферентен блок/аудитория/лекционна зала/ многофункционална зала  

Привличат допълнително посетители. Разполагат се така, че да се даде възможност 

за ползването им от частни и независими посетители и извън работното време на музея.  

 

Конферентен център  

Възможно е предвиждането му при по-големи пространства и възможност за серия 

от различни зали. Обогатява съдържанието на музея и увеличава капацитета на тези 

пространства. Привлича допълнително посетители.  

(Национална програма на МОН 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда”, 2018, с. 14) 

„Описание на дейностите:  

 провеждане в музеите на 

задължителни, избираеми и 

факултативни учебни часове по 

учебни предмети от училищната 

подготовка за класовете от началния 

и прогимназиалния етап на основното 

образование;  

 провеждане на виртуални турове и 

видео уроци;  

 провеждане на Дни на отворени 

врати от Националния музей на 

образованието ─ Габрово;  

 провеждане на конкурс за най-

добър урок в музея.“ 
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Авторски вариант на функционална схема конферентен център 

 

Кафене/ресторант 

Обогатява се музейна програма чрез увеличаване на капацитета на тези 

пространства. Предлагат се, освен кафене познато от миналото, и заведения за бързо 

хранене, така също и висок клас ресторанти. Могат да се предложат допълнителни 

атракциони към тях като: остъкляване към хубава гледка, панорамен ресторант, тераса с 

изглед, външни места към вътрешен двор или към главния площад, кафе на покрива и т.н., 

които ги правят по-привлекателни и повдига стандарта им. 

 

Магазин/книжарница  

Търговските обекти днес са сред основните компоненти на този тип сгради. 

Техният капацитет е увеличен. Могат да варират: от малки книжарници до богати 

пространства предлагащи най-различни предмети, не непременно свързани със самия 
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музей Възможно е предвиждането на повече от едно търговски пространства. Дори на 

цяла търговска част. 

 

Музейна библиотека 

 

Авторски вариант на функционална схема: музейна библиотека 
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Експозиционно пространство:  

А. Площ за постоянна експозиция:  

 

Авторски вариант на функционална схема: блок експозиционно пространство 

постоянна експозиция 
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Б. Площ за събиране на местните знания и култура (специална експозиция):  

 

Авторски вариант на функционална схема: блок специална експозиция 
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В. Площ за временна експозиция: 

 

Авторски вариант на функционална схема: блок временна експозиция 
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Според големината на музейната сграда могат да се предложат различни комбинации при 

определяне на експозиционното пространство (виж стр…) 

 Вариант 1 – за най-малки сгради - експозиционно пространство: блок постоянна 

експозиция + зала специална или временна експозиция 

 Вариант 2 – за средни по големина сгради - експозиционно пространство: блок 

постоянна експозиция + зала специална + зала за временна експозиция 

 Вариант 3 – за най-големина сгради - експозиционно пространство: блок постоянна 

експозиция + група зали за специална /временна експозиция 

 Вариант 4 – за най-големина сгради - експозиционно пространство: блок постоянна 

експозиция + група зали за специална експозиция + група зали за временна 

експозиция 
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Авторски вариант на функционална схема: блок комбинация на експозиционни 

пространства Вариант 4 
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Зала/пространство за прожекции  

Тези пространства са новост при проектирането на съвременни музейни сгради. 

Това са пространства обогатени с прожекционни системи, които могат да предоставят по-

широк спектър от информация под формата на филми, анимирани или игрални 

прожекции, презентации, шоу програми, исторически кадри и други, които могат да 

разширят знанията и да подобрят практическата работа на посетителите. Възможни са 

интерактивни експонати които да се движат и обменят опит с публиката.  

Оразмеряването зависи от броя посетители, които ще гледат прожекцията, а не от 

техниката в залата. 

Зала/пространство за визуални ефекти 

Тези пространства са новост при проектирането на съвременни музейни сгради. 

Това са пространства обогатени с мултимедийни системи, които включват звук, музика, 

светлина, холограми,  изображения, движещи се изображения, фотографии, графики и 

текст,  които могат да обогатят преживяването на посетителите и да му покажат нещо 

интерактивно. 

Оразмеряването зависи от броя посетители, които ще гледат прожекцията, а не от 

техниката в залата. 

 

Пространство за дигитални медии  

 

Тези пространства са новост при проектирането на съвременни музейни сгради. 

Пространства обогатени с различни технологии под формата на дигитални 

информационни табла, кабини предлагащи различни медийни преживявания и други, 

които подобряват преживяването и разширяват знанието на посетителите. 

 

Пространства за почивка 

Това са места на които публиката може да седне, да отдъхне от разходка, да общува 

по помежду си. Понякога това биват удобни и широки кресла и дивани, а друг път тесни 

пейки и седалки по стената на пътеката.  

II.2. 2.Цялостна функционална организация и ново съдържание в музейната 

сграда 

Музеят има специфични функции, различни от другите видове сгради. Неговите 

пространства трябва да бъдат добре осмислени като програма и съдържание и подходящо 

подредени в архитектурно плановото решение на сградата.  

Изготвен е авторски вариант на функционална схема, която да даде архитектурен израз на 

цялостната музейна организация в сградата и да онагледи съдържанието. За изготвянето й 

под внимание е взет модела даден в ръководството за архитектурно проектиране 

„Нойферт“ и са разгледани разпространените и популярни у нас функционални схеми 

дадени от проф.д-р арх. Константин Бояджиев, проф.д-р арх. Бойко Кадинов и проф.д-р 
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арх. Стефан Попов. Авторската схема е допълнена и обогатена, спрямо изброените, с 

предложения за нови задължителни елементи в съдържанието на музейната сграда.  

 

Авторски вариант на функционална схема: нови пространства в съдържанието на музейната сграда 
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II.2.3. Ниво на достъп в 

музейната сграда: 

Според нивото на достъп в 

музейната сграда биха могли 

да се обособят 4 групи 

пространства:  

 

 Обществени пространства 

– достъп на посетители без такса 

  Обществени пространства 

– достъп на посетители с 

частична/отделна такса  

 Основни музейни 

пространства - достъп на 

посетители с пълна такса  

 Достъп само за персонал 

(забранено за публика)  

 

Авторски вариант на функционална схема: групиране  

на пространства според нивото на  

достъп в музейната сграда 
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Авторски вариант на функционална схема: блок основни музейни пространства -достъп на 

посетители с пълна такса 
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 Авторски вариант на функционална схема: блок обществени пространства – достъп на 

посетители с частична/отделна такса 
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Авторски вариант на функционално разделение: достъп в музейната сграда 
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II.2.4.  Експозиционна програма 

 аключение  

Авторска схема илюстрираща заключението:  

За сравнение виж схемите на „Нойферт“, К.Бояджиев, Ст.Попов и Б.Кадинов 

 

З 



56 
 

 

Глава 6. Зониране на музейната сграда  

 

II.3.1. Групирането на пространствата в музейната сграда по зони 

При проектирането на нови музейни сгради и реконструирането на стари, 

зонирането и групирането на пространства е изключително важно. То следва да бъде, по 

един или друг начин, отправна точка на проекта. Правилното музейно зониране е много 

важно за правилното функционално и програмно планиране, както и за доброто 

функциониране на сградата. То означава групиране на пространства в зона по определени 

критерии.  

Независимо, че функционалните схеми дават, освен елементите на съдържанието и 

функционалните връзки между тях и насочващи идеи за зонирането на музейния 

комплекс, необходимо е идеята за зониране да се допълни според по нови (след 2010г.) 

схващания с оглед на по-сложната схема на достъп. 

В главата е взето под внимание даденото в третото издание на „Ръководството за музейно 

планиране“ от 2012г. зониране (Lord, Dexter Lord, Martin, 2012 ). Съобразно богатата гама 

на програмните елементи е предложен авторски вариант на зониране според програмата и 

обсега от посетители, които тя засяга. То улеснява и дефинира ясно нивото на достъп и 

подходите в архитектурно плановото решение на сградата.  Спомага и за лесното 

осъществяване на контрола на достъп и охрана. Този анализ е важна част от 

функционалната програма на музея.  

 

 Авторски вариант на зониране в музейната сграда:  

Основна циркулационна публична зона (част от Зона А и част от Зона Д).   

Публична зона с независим достъп (част от Зона А) 

Публична зона с частен достъп (част от Зона А) 

Музейни галерии за временна експозиция (Зона Б) 

Музейни галерии за постоянна експозиция (Зона Б) 

Поддържаща зона (Зона Г)  

Поддържаща зона експонати (Зона В) 

II.3.2. Връзки между отделните зони в музейната сграда илюстрирани в 

схеми: 

3.  
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Схема авторски вариант на зониране в музейната сграда 
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II.2.4.Илюстриране на програмното зониране върху примери от световната 

практика 

 

Авторска интерпретация на зониране върху „Музеят на изкуството на 21-ви век“( 

„MAXXI“) в Рим, Заха Хадид, план на партерно ниво  
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Глава 7. Концепция за развитие на музейното дело 

 
В тази част са събрани и представени систематизирано една определена част от 

различните идеи и предложения дадени и развити в предходната част II. на труда, които се 

отнасят към музейната концепция . Придружени са от препоръки и примерни 

предложения. 

III. 1.Насоченост 

 

Общински и градски власти  

 

 

При планирането на програми за градско развитие се препоръчва използване на 

културни стратегии за подсилване имиджа на утвърдени в културно отношение градове, 

но също така и за градове без културен статус.  

При  урбанистично обновяването на цели градски пространства или дадена територия 

трябва да се има в предвид, че културата днес се е превърнала във важен градски 

компонент. Тя дава възможност за оживяване на пространството, обогатява образа на 

града, развива туризма. 

Всичко това има отражение и в икономическото развитие на градовете домакини, тъй като 

успешните музейни проекти се считат като притегателни за притока на туристи в града 

(което от своя страна носи редица ползи), както и за важен фактор в избора на хората къде 

да живеят.  

 

Субсидирането на различни културни проекти би могло да се осъществи както изцяло от 

градските власти, така и в партньорство с частни и нестопански групи.   

Реализацията чрез разнообразен набор от публично-частни партньорства също е 

възможна.  

В културните стратегии за развитие на града се преследват образователни, 

икономически и социални цели като: 

 

1. Подобряване на цялостния образ на града или дадена територия от него  

2. Приток на туристи в града, който доказано допринася за местното икономическо 

развитие 

3. Образователни програми за населението  

4. Осигуряване на заетост за местното население 

5. Обогатяване на обществения живот на местното население  

 

За по-пълно описание виж Глава 4.„Ефект на съвременните сгради за култура върху  

III. 

III.1.1. 



60 
 

градските райони”. стр.164 

 

 

 

Музейни институции:  
 

 Видове музеи: 

     
 Големи 

 Средни 

 Преустройства 

 Адаптация 

 Малки 

 

Насочеността на дисертацията е най-вече към първите 3 групи – големи, средни музеи и 

преустройства, но принципите важат и за малки. 

 

А. Държавни музеи  

Б. Държавни музеи, които търсят да привлекат допълнителни инвестиции от страна 

на частни инвеститори и ПЧП 

В. Може да се използва и от частни музейни институции 

Съвременните музеи дават възможност за включване на частните колекционери и 

частни инвеститори към музейната концепция под различни форми: 

 

а.   Чрез по-богата обществена концепция  

 

Съвременните музейни сгради, които търсят органична връзка към широката 

общественост залагат на различни по вид публични пространства в обща концепция.  

За по пълно описание на различните пространства в музейната сграда виж.Глава 5. 

„Съдържание на музейната сграда” където са описани подробно всички новости, 

онагледени в схеми и са развити в по-пълен вид концептуални предложения за дейности. 

 

 Кафенета/ресторанти – носители на допълнителни доходи. Има възможност да се 

отдават под наем, да работят независимо от музея в и извън работното му време. 

 

Концептуално биха могли да се предвидят:  

 заведения за бързо хранене 

 висок клас ресторанти 

 кафе/ресторант среден клас 

 панорамен ресторант  

III.1.2. 
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 кафе на покрива 

 други 

 

 Магазини - носители на допълнителни доходи. Има възможност да се отдават под 

наем, да работят независимо от музея в и извън работното му време. 

Биха могли да се предвидят повече от един. 

 

Концептуално биха могли да се предвидят:  

 малка книжарница  

 магазин за сувенири и предмети свързани с тематиката на музея 

 щирокообхватна книжарница  

 големи пространства предлагащи най-различни предмети, не непременно 

свързани със самия музей  

 

 Конферентен блок, конферентен център, конферентна зала – носители на 

допълнителни доходи. Може да е една или повече. Дават възможност за 

отдаване под наем в и извън работното време на музея, което дава отражение 

върху архитектурните идеи. Предлага се място за бизнес срещи и организирането 

на най-различни събития като: бизнес конференции, лекции, приеми, партита, 

вечерни събития, представяния и други.  

Този тип зали са често използвани днес за по-престижни мероприятия, тъй като 

организирането на такива дейности в музейна среда повишава имиджа на 

събитието. 

 

Възможна програма на залите: 

 Концертна зала/голяма аудитория - дава възможност за филмови прожекции, 

музикални и танцови представления, концерти и опери (възможна е само в 

големи градове за големи музеи)  

 Голяма лекционна зала – предназначена за лекции и конферентни 

мероприятия (тип аудиториум, тоест с амфитеатър) 80-120 места 

 Малка лекционна зала - зала за семинари и/или изучаване на изкуства (с 

равен под и възможност за пренареждане на обзавеждане)  

 Заседателната зала - предлага място за срещи 

 Зала за частни събития – може да предлага гледка и добро ослънчаване.   

Възможност за ползване при приеми, коктейли, вечерни събития. 

 

 Пространства за работа с деца - носители на допълнителни доходи. Дават 

възможност за отдаване под наем или изискване на такса. 

 

Възможна програма: 
 изработка на малки и големи предмети от различен материал 

 моделиране на малки и големи предмети от различен материал 

 рисуване  

 оцветяване 

 сглобяване на различни предмети 

 сглобяване на лего модел  
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 сглобяване на пъзел  

 най-различни други  

 

 Пространства за уъркшоп/ хоби - носители на допълнителни доходи. Дават 

възможност за отдаване под наем или изискване на такса. 

 

Възможна програма: 
 създаване на собствена картина, вдъхновена от колекцията в сградата под 

ръководството на художници и дизайнери;  

 рисуване  

 изработка на пластика  

 изработка на бижута 

 изработка на различни предмети  

 отпечатване на даден обект с помощта на 3Д принтер в реален или намален 

размер 

 изработка/обработка на предмет от метал с помощта лазерна машина 

 изработка обработка на предмет от дърво с помощта лазерна машина 

 гравиране на надпис или картина 

 ушиване на собствен дизайнерски модел 

 бродиране на народни мотиви – шевици 

 сглобяване на пъзел 

 сглобяване на лего 

 готварски курс 

 създаване на собствен робот 

 работа с нови компютърни технологии 

 други 

 

 Атриуми – носители на допълнителни доходи. Дават възможност за отдаване под 

наем в и извън работното време на музея. 

 

Възможна програма: 

 организирането на най-различни събития  

 събития с рекламна цел 

 различни културни събития 

 вечерни мероприятия  

 други 

 

Те (както и конферентните зали) са често използвани за по-престижни 

мероприятия, тъй като организирането на такива дейности в музейна среда 

повишава имиджа на събитието. 

 

 Детска музейна част 

Съчетанието на музей с детска музейна част дава възможност за цялостно семейно 

обучение и посещение.  

При липса на пространство за отделна детска музейна част може да се предложат: 

 детски пиеси, представления и програми в залите за събития  
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 уроци, уъркшопи и представления в пространствата за работа с деца  

 пътуващи изложби за деца организирани в залите за временна екпозиция 

 холограми и други визуални и интерактивни изживявания в залите за 

визуални ефекти и залите за прожекции 

 

б.  Чрез по-богата изложбена концепция  

 

Тук застават не само постоянно излаганите обекти, за които е проектирана една музейна 

сграда, но също така и временните експозиции и осигуряването на подходящо 

пространство за тях.  

Важна е възможността за организиране на различни временни експозиции с отделен 

пропускателен достъп до тях.  

Това повишава посещаемостта в изложбените пространства.  

     

 Взаимосвързани частни и публични колекционерски дейности. 

Тук попада излагането на частни колекции на български колекционери в 

залите за временна експозиция.  

 

Биха могли да се представят различни частни изложби. В страната ни има колекционери 

които могат да покажат своите частни колекции, ако им се осигури подходящо място и 

начин.  

 

През май 2012г. две частни изложби бяха представени в “Националния 

военноисторически музей” като част от експозицията на първия в България частен музей. 

Организатор е Фондация "Арете-Фол". Това са първите частни колекции у нас, 

регламентирани от Закона за културното наследство от 2008 г.  

 

 Организиране на допълнителни временни експозиции с атрактивна 

тематика. 

 

Тенденция, която набира все повече популярност днес е излагането на престижни 

марки/продукти в музейна среда.  

Днес известни компании залагат на популяризиране и разказване на историята на своите 

марки чрез излагането им в музейни сгради. Тези експозиции не само подчертават 

историята на продукта, а и повдигат  имиджа му.  Така луксозните стоки се обръщат към 

музеите, като най-новите си маркетингови канали.  

Това от своя страна носи допълнителни доходи на музея и привлича допълнителни 

посетители. Виж. Глава 3.т.5. „Музеят като успешна маркетингова стратегия“, стр.162. 

 

Възможни са например представянето на нова колекция на дадена българска дизайнерска 

марка ( в България има добре развити модни къщи) или чуждестранна марка която има 

внос в страната, успешно би била организирана в музейна обстановка.  

 

 Ако по-богатата обществена и изложбена концепция (а. и б.) бъдат комбинирани 

общата посещаемост на музейната сграда допълнително се повишава.  
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Така например вниманието на посетителят, който е дошъл на бизнес конференция в 

сградата следва да бъде привлечено от новата временна експозиция в музея. По 

този начин той ще се завърне отново. 

 Достигaне до нови партньорства - компании и марки които стават част от 

цялостната реклама и имидж на музея (спонсори)  

III.2. Изводи и изграждане на нов образ за съвременен български музей: 

 

Факт е, че голяма част от съвременните български музеи не функционират добре, 

не носят допълнителни доходи, не привличат публика и често застояват във времето без 

да се вземат каквито и да било мерки за повишаване на тяхната ефективност, посещаемост 

и реално заангажиране на гостите с тяхната база. 

Ако българските музеи се стремят да бъдат интересни и актуални за съвременната 

публика, то те  трябва да се трансформират по подходящ начин, а при проектирането на 

нови музейни сгради трябва да се наблегне на съвсем нова концепция.  

Тези промени са необходими за да се отговори на бързото развитие на обществото, 

неговите нови потребности, влиянието на съвременните технологии и други фактори.  

В сърцето на новите проекти трябва да застане продължителното ангажиране на гостите в 

една музейна сграда, комплекс, център в рамките на цял ден или поне няколко 

пълноценни часа.   

Това се случва не само с колекциите, но и с множество други услуги и мероприятия 

организирани в музея. Както беше описано в предишните части на дисертацията, днес той 

се фокусира не само върху обучението, но върху забавлението, развлечението и  

развитието на аудиторията си, като я приканва  да стане негов редовен потребител и да се 

завърне отново.  

Съвременния български музей не трябва да е ограничен от пространство и работно време, 

а да достигне до нови партньорства (включително и с училищата чрез провеждане на 

учебни часове в музейна обстановка) които, както беше обяснено в предишни текстове, 

ще му донесат редица ползи. 

За сравнение с днешната безпътица и състояние на музейното дело ще приведа кратките 

резултати от изследването на музейни работници (Казаларска, 2005). 

Има градове с по 2 и повече музеи, които по никакъв начин не успяват да задържат или 

привлекат публика и реалната им ефективност е изключително слаба.  

Един такъв град е Котел, където музейното дело се развива още през 60-те и 70-те години 

с откриването на „Природанаучен музей” през 1952г., „Етнографски музей” в 

 Кьорпеевата къща, показващ бита на населението от този район през 19-ти век, а през 80-

те години, по случай честванията на 1300 годнини България, се построява и Пантеон на 

Г.С.Раковски с Музей на котленските възрожденци, разположен в центъра на града. По-

късно е организирана и експозиция на котленски килими в Галатанското училище. 

(Казаларска, 2005)”Заедно с архитектурния резерват „Галата”, те представляват основните 

туристически забележителности в града. „Пълната” туристическа обиколка не трае дълго. 

Започва се от центъра с посещението на Пантеона, след което се тръгва по туристическата 

улица („Търговка” или ул.”Изворска”), следващ обект на маршрута е Галатанското 

училище, пред което местните баби-килимарки обикновено излагат произведенията си, 

https://www.google.bg/search?q=%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%E2%80%9D+%D0%B2+%D0%9A%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjo9zYm-TaAhWCkywKHX9tD2QQkeECCCQoAA
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следва кратка разходка в квартал „Галата” и посещение на Етнографския музей. 

Максимум два часа. По желание – разходка до парка „Изворите” и визита на 

Природонаучния музей. И туристите се разделят с Котел. Това е по същество „транзтен” 

туризъм, който нито отваря работни места, нито вкарва пари в местната икономика. 

Посещаемостта на музеите е изключително сезонна – учениците идват през май-юни и 

септември-октомври, курортистите и чужденците- само през лятото. Преобладават 

организираните туристически групи. Тенденцията от последните години е към спад в 

посещаемостта на българите.” 

Този пример показва колко е необходимо да се преразгледа музейното дело в България. За 

конкретния случай би могъл да се предложи нов музеен център с няколко  разделения, по 

едно във всеки отделен музей – пространство за работа с деца и пространство за уъркшоп 

в единия, конферентен блок в другия, зала за прожекции и зала за визуални ефекти в 

третия, администрацията би могла да се отдели цялостно в единия от тях. Би могло да се 

помисли към кой от изброените би било подходящо изграждането на разширение в което 

да бъдат поместени и нови функции.  

III.3. Конкретизиране на възможни градове за евентуална намеса (концепция 

с примерни предложения) 

След  направените до момента анализи следва избор на териториален обхват, към 

който да бъдат насочени чисто архитектурните резултати на дисертацията като: схеми, 

примери, програми, съдържания, концепции.  

Следва конкретизиране на съответни територии от Република България където би било 

подходящо позиционирането на  музеи на национално равнище.  

Административно-териториалното деление на България днес е 2-степенно и се състои от 

28 области. Тази бройки би била твърде голяма, ако за всяка област се предвижда 

отделен музеи на национално равнище. Тези центрове са създадени с указ от 1959г. 

(полувековно развитие). Очевидно е, че всички те няма да издържат на критерии за по-

голям регионален музей. От друга страна през 2000 г. са обособени 6 района за планиране 

на територията в страната. Тази бройки би била твърде малка ако за всеки район се 

предвижда отделен музеи на национално равнище. Следователно трябва да се направи 

групиране по друг критерии като следва да бъдат включени над 6 национални музея, но не 

и повече от 20.  

Настоящото изследване има за цел да покаже, че съвременните музеи следват 

нови програми и мисии и в чисто архитектурно отношение се съсредоточават върху 

нови функционални особености, пространства и предизвикателства. 

Подбраните примери илюстрират световната практика в различни градове, както за 

големите, така и за малките музеи. Извадени са онези направления в развитието 

свързани с повишаване на полезността и ефективността. Направен е обстоен анализ на 

тенденциите в музейното планиране и проектиране. 

Като резултат са дадени насоки за предстояща практика чрез представени идеи, 

модели и предложения за планиране и насочване на развитието на съвременните музеи, 

както и са съотнесени към българската музейна практика. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%28%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/2000
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Направеното предложение за страната не зависи от едно бъдещо региониране на 

Българи по какъвто и да било начин.  

Възможно е град с малко население и слаба икономика да запази музея си, благодарение 

на високи резултати и богато историческо наследство.  

По същия начин, град с голямо население и богата икономика може да не докаже 

необходимост от нов регионален музей.  

В задачите на дисертацията не влиза конкретизирането на крайна бройка нови 

регионални музеи, нито конкретизирането на градове в които да бъдат разположени. 

Дадено е само примерно предложение и приложение-справка. 

Целта на дисертацията е да състави пакета от дейности необходими за плановото 

задание и принципа на функциониране.   

III.4.Примерни предложения: 

Музеите на национално равнище следва да се разделят на 2 под групи, тъй като 

разликите в населението са големи. 

Направеното примерно концептуално предложение включва 11 населени места в които е 

подходящо да се построят изцяло нови или значително да се реконструират 

съществуващите музеи.  

Те ще бъдат наречени комплекси на първо и второ ниво с два вида съдържание.  

 

 По-големи музейни комплекси - комплекс на първо ниво 

 По-малки музейни комплекси - комплекс на второ ниво 

 

1. Пловдив (комплекс на първо ниво)  

2. Бургас (комплекс на първо ниво)  

3. Стара Загора (или Сливен, Ямбол)  (комплекс на първо ниво)  

4. Варна (комплекс на първо ниво)  

5. Русе (комплекс на първо ниво)  

6. Велико Търново (комплекс на първо ниво)  

7. Плевен (комплекс на първо ниво)  

8. Враца (комплекс на второ ниво) 

9. Видин (порти) (комплекс на второ ниво) 

10. Казанлък (комплекс на второ ниво) 

11. Петрич (комплекс на второ ниво)  

 

За всеки от тях следва да се потърси подходящо предназначение, като могат да се разделят 

на такива с универсално и такива с местно (локално) предназначение.  

За определяне на най-подходящото е необходимо да се обследва историческото и 

културно наследство на съответния град и околност.  

За тези с местно предназначение е добре да се провери възможността за събиране на 

обекти и от околните градове. Възможно е сформирането на един общ музей.  



67 
 

III.5.  Приложение-справка показва съществуващите музеи в и около 

изброените градове към момента.  

 

вторски приноси: 
 

1. Събран е голям изследователски материал свързан с музейното 

строителство, 

главно през последните 10 години, както и важни примери от по-ранни периоди. 

Документирано е най-доброто от музейното строителство в рамките на над 35 

избрани проекта от различни страни в Европа, Съединените щати, Китай, Ирак и 

Египет. Дадено е и приложение с над 100 разгледани примера. 

2. Събраният материал е, на първо място, селектиран с оглед задачата на 

изследването, съответно анализиран и подреден, преди всичко като нови моменти в 

структурата и съдържанието на музея. Чрез примери, анализи и заключения е 

изграден образа на съвременния музей.  

3. Въз основа на всички проучвания и анализи са формулирани: 

 общи направления в развитието на музеите. 

 специфични направления обвързани със стремежа за икономическа 

ефективност, тоест по-голяма посещаемост и по-дълготрайно прекарване в 

музея.  

 направления за структурата и съдържанието на съвременния музей. 

 направления за възможните отражения на новия музеи върху града и 

квартала.  

Всичко това задава рамката и насочва в настояща практика.  

4. Към тези основни тези са показани и множество частни решения по специфични 

въпроси, които биха били от полза, както за инвеститори така и за проектанти 

съобразно местни, регионални, национални особености.  

5. В музейното дело се формулират нови групи дейности характерни за последното 

десетилетие и с добра перспектива за в бъдеще.  

Този тип приноси са от общ характер, но най-вече обслужват планиращи органи, 

колективи формиращи визии, концепции и прогнози. Това се изразява преди 

всичко в текстови документи, свойствени на високите административни нива. 

Дейностите отговарят на световната ситуация. 

6. Така формулираните нови дейности дават възможност да се слезе на по-ниско 

ниво, на което може да бъдат формулирани приоритети и мястото на новото 

музейно строителство ( в сравнение с други дейности като болници, стадиони и 

т.н.) за съответното населено място.  

7. Формулираните дейности изискват съответните пространства и дават възможности 

за съставяне на програми за строителство и планови задания със съответните 

площи, квадратури и капитални вложения.  

Тук намесата на архитекта вече е значителна. Тази намеса е предимно на общинско 

ниво и ниво на министерства (на Министерство на културата, на туризма). 

А 
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(може да се даде на няколко министерства да дадат мнение – туризма ще има ли 

хора, всички те могат да ползват дисертацията)  

8. Създадена е информационна база за проектанти, която може да ги ориентира, както 

към смисъла и същността на изискванията на инвеститора, изпълнение на 

показатели и други, така и към чисто архитектурни решения.  

 

 

ъзможности за продължаване на научното изследване:  

 
Изготвянето на този текст във вид на дисертация в никакъв случай не 

приключва изследователския процес по темата. Дадените приложения в текста 

насочват към посока в която да се продължи изследването. 

Пример: обединяване н групиране на няколко по-малки музея в един или два по-големи 

музейни центрове. Тоест нов регионален музей с нови драматични галерии, учебни зони, 

нови обществени пространства и съоръжения за посетителите. 

Настоящето изследване по същество е ориентирано към средни и големи обекти, но 

принципите му важат и за по-малки такива. Следователно е възможно изследването да 

бъде продължено с детайлиране за съответните условия и градове.  

Приложен е списък с проучени условия за определен брой български градове (виж 

„Приложение-справка”  стр.273 )  
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