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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” ПРЕЗ 2016 г.
С преминаването към делегиран бюджет от началото на 2016 г., екипът на къща музей
„Панчо Владигеров” бе мотивиран и в по-голяма степен мобилизиран за изпълнение на
плана и на приходната част на бюджета, която бе висока и съпоставено с предходните
години – недостижима. Това насочи нашите усилия към търсеното на нови атрактивни
форми за привличане на повече посетители и нови публики.
Административно – стопанска дейност
Новите обстоятелства с преминаването към делегиран бюджет наложиха актуализиране на
съществена част от документацията и правилниците, на които се подчинява работата в
музея: Устройствения правилник на музея, Вътрешните правила за работна заплата и др.
Актуализирани бяха и трудовите възнаграждения на служителите, като работната заплата
бе увеличена с 30%.
Извършени бяха текущи ремонти на част от покрива на музея, на приземните помещения,
на входната дворна врата, която е своеобразна емблема на дома. Изработена бе нова
информационна витрина.
Финансови показатели:
Обобщените показателите за 2016 г. сочат:
1. Ръст на приходите от билети с 120%
2. Процентът на извършените разходи за 2016 г. спрямо утвърдения план на
разходите за годината е оптимален - 93%
3. Има сериозен ръст на собствените приходи спрямо 2015 г. - с 68 %
След увеличаване на заплащането на служителите, средната индивидуална работна
заплата на служителите с висше образование от 631.30 лв. за м. декември 2015 г. се е
повишила на 820.69 лв. за 2016 г.
Фондова, събирателска, научна и популяризаторска дейност
През 2016 г. са изготвени 122 експертни заключения за новопостъпили материали във
фонда на къща музей „Панчо Владигеров” и 33 експертни заключения на класически
музикални инструменти по смисъла на Наредба Н-3/3.12.2009 г. Новопостъпилите
материали са инвентирани в основен и научно-спомагателен фонд.

Продължи работата по обработката на материали от сбирка „видеоархив” и се реализираха
нови видеопродукти, допълващи музейната експозиция и съпътстващи наши мобилни
изложби. Това са 5 мултимедии с общо заглавие „Снимки и спомени от кабинета на
Владигеров” запечатали спомени на ученици, изпълнители и близки на Маестрото: проф.
Иван Дреников, проф. Милена Моллова, проф. Стефан Лазаров, проф. Павел Герджиков,
проф. Стефан Драгостинов. Времетраенето на мултимедиите е между 7 и 15 минути. След
осигурено целево финансиране от МК започна и производството на мултимедиите от
майсторските класове на изтъкнатия наш цигулар Светлин Русев и пианиста проф. Иван
Дреников. За изпълнение на тази специфична задача са привлечени и външни специалисти
с доказан медиен опит.
Извършени са 9 справки по архива на музея. По продължителна бе работата с руската
музиколожка Валерия Федотова от Института по изкуствознание в Москва, по
подготвяната от нея монография за живота на Владигеров.
В стремеж за самоосъвършенстване Светлана Жак Авдала – уредник в музея
самофинансира сугестопедичен курс и обучение за получаване на лиценз за музикални
практики MUSIC TOGETHER.
Тя е и зачислен докторант
към института по
изкуствознание към БАН.
Служителите на музея участваха с презентации в организираните през 2016 г. от МК
национални срещи посветени на „Доброволчеството” и на „Музеите и устойчивото
развитие” :
- Национална среща – Пловдив 2016 г.
- IV Национална среща – EMO „Етър” 2016
- Национална конференция – „Литература и памет”, организирана от Националния
литературен музей, София
С цел постигането на по-голяма публичност, която би увеличила и броя на посетителите,
започна работата по обновяване и допълване на сайта на къщата музей
www.vladigerov.org. Изработено е и лого на музея. Изготвени за проекти за нови рекламни
материали – флаери и дипляни.
Проектна дейност:
Както и в предходните години, така и през 2016 г. сериозно застъпена е и проектната
дейност, която осигурява допълнително финансиране и облекчение на бюджета на музея
и открива нови хоризонти за контакти и партньорства с културни оператори. През
отчетната година музеят участва като партньор в два проекта на Фондация „Духовното
наследство на Панчо Владигеров” – „Другият поглед – цикъл от майсторски класове” и
„Дни и вечери на домашното музициране – цикъл концерти”. В процес на реализация е и
одобрения за финансиране от Министерство на културата проект за образователна
програма „По Владигеровски – за деца”.

В края на 2016 г. музеят кандидатства през Столична програма „Култура”и спечели
финансиране в Програма 6 „Нематериално културно наследство” с проект „Владигеровпоглед от близо”. Този проект ще се реализира през 2017 г. и ще осигури производството
на художествени продукти, които ще подкрепят културната програма на института през
следващите 2018-2019, когато се отбелязват кръгли годишнини от живота на Владигеров.
С успех и нови приятели, спечелени за музикалното изкуство приключиха пролетните
модули на детските музикални работилници, организирани по проект на Фондация
„Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с къща музей „Панчо
Владигеров” - „Звукът на празника” и „Учим заедно пиано”.
Музикално - продуцентска дейност:
Освен основните музейни дейности, обстоятелствата, свързани с преминаването към
делегиран бюджет наложиха засилване на музикално - продуцентската работа по
организиране на концерти, музикално - тематични и киновечери, майсторски класове на
изтъкнати наши и чуждестранни изпълнители, работа с деца в музикално-образователните
работилници.
Ето и успешно реализираните през годината съпътстващи събития и дейности:
1. Организирани 5 /пет/ майсторски класа :
м. май - Ромен Носбаум - пиано /Люксембург/
- Светлин Русев - цигулка /България- Франция/
м. октомври - Марина Плясова - пиано /Норвегия/
м. ноември - Любомир Денев – джаз импровизации /България/
- Агате Леймони – пиано /Гърция/
2. Организирани и проведени 5 кинопрожекции:
м. януари – три киновечери в рамките на Фестивала „Менар” за кино от Близкия изток и
Северна Африка, в партньорство с продуцентска къща „Позор”
м. май – 16 май – Нощ на музеите. Концертна програма и прожекция на 2 нови
мултимедии „Снимки и спомени от кабинета на Владигеров”
м. септември
- Европейски дни на наследството – Представяне на най-новите
мултимедиите по проекта „Снимки и спомени от кабинета на Владигеров”
Музей „Владигеров” традиционно участва и в „Европейската нощ на музеите” с концерт и
филмова вечер. За първа година станахме свидетели на подчертан интерес и присъствие
на много хора и при нас в нощта на музеите, предвид отдалечеността от центъра.
3. Организирани и продуцирани следните концертни програми:
/20 концерта/
- концерт на индийския таблатист Санджай - 23.01.2016
- концерт на Стефан Христов – таблатист от България - 29.01.2016
- Шопенова вечер, със специалното участие на проф. Атанас Куртев – 04 февруари 2016 г
- Презентация на диск с концерт на изтъкнатия наш композитор, пианист и
джазмен Любомир Денев и с участието на Весела Морова - 26 февруари
- Клавирен рецитал на Мила Михова – 10 март

- Концерт на студенти от класа на проф. Ростислав Йовчев по повод рождената дата на
Владигеров – 13 март
- Концерт на братя Владигерови и Стоян Янкулов - Стунджи „По съседски” ,
25 март в аудитория на Физическия факултет към СУ
- „Романтична вечер” – рецитал на пианиста Паскал Паскалев
- „Пролетни настроения” - концерт на учениците по арфа на Анжела Маджарова – 17
април
- „Балканска музикална вечер – концерт на гостуващите изпълнители от
Сърбия и Македония - Ивана Ачимоски, цигулка и Ана Ачимович - пиано
- Руска вечер – „А нам все равно” - Музика от любими руски игрални филми – 6 юни
- Концерт на Елена Ованеску - цигулка /Румъния/ и проф. Ростислав Йовчев – 10 юни
- Клавирен рецитал на Емануил Иванов, носител на Гранд при от конкурса „Вива пиано”
7 юли
- Концерт на проф. Ростислав Йовчев в памет на Владигеров – 8 септември
- Клавирен рецитал на Александър Лиалиос – 13 септември
- 120 години от рождението на Петко Стайнов в партньорство с Фондация „Петко Груев
Стайнов” с участието на Ростислав Йовчев, Теодора Атанасова и Александър Иванов – 1
октомври
- Заключителен концерт на майсторския клас на Марина Плясова – 15 ноември
- Заключителен концерт на майсторския клас на Агате Леймони – 13 декември
- Концерт „Дуелът”, част от програмата на Новогодишен музикален фестивал в
партньорство с Фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” и НДК - на 21
декември в зала 3 НДК
- Концерт на ученици на Йордан Владев и Таня Никлева
За оптимизиране на работата и разширяване на възможностите за по-голяма публичност,
която би увеличила и броя на посетителите, служителите на музея проведоха две работни
срещи с членове на музейния съвет.

Изготвил: Надя Сотирова

