
 
гр. София, 1164, ул. „Якубица” №10 тел./факс +359 28687389 

e-mail: museum@vladigerov.org, URL: www.vladigerov.org 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” ЗА 2018 г. 

 

 

Планът за работата на ДКИ къща музей „Панчо Владигеров“ през 2018 г., ще продължи 

успешно приложената през последните години концепция за съчетаване на основните 

музейни дейности със съпътстващи събития като концерти, мултижанрови презентации, 

пърформанси, майсторски класове и др.,  за привличане на повече посетители и за 

реализиране на по-високи приходи. 

В най-общ план работата на ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров” през 2018 г. ще следва 

следните основни направления: 

1. Административно-стопанска дейност: 

1.1.Укрепителни дейности по сградата на музея: На база на изготвено конструктивно 

становще и предписание за неотложни мерки, следва да сe извърши: 

- Възлагане на на геодезическо проучване и изготвянето на проект;  

- Изготване на количествено-стойностна сметка за ремонтните дейности;  

- изпълнение на дейностите по укрепване на основите и отстраняване на появилите 

се пукнатини; 

1.2. Организиране и координиране на дейностите на инициативния комитет по 

възстановяване на откраднатия паметника на Панчо Владигеров в „Алеята на 

безсмъртните” в Борисовата градина.  

     2. Фондова дейност  /събирателска  и научно-изследователска/ 

- внедряване на софтуер с реконверсия на всички музейни сбирки и изготвяне на 

каталог на музейните сбирки – снимки, лични документи и лична 

кореспонденция, програми, афиши, фонотека, нототека; предстои договаряне по 

вече предложена оферта 

- научна паспортизация на целия основен фонд на музея 

- продължаване на работата по дигитализация на основния фонд – приоритетно на 

ранни ръкописи на Владигеров и материали в тежко физическо състояние 

- обработка – изготвяне на предварителни описи и доклад пред оценителна 

комисия на новопостъпили архиви /на проф. Панка Пелишек и проф. Иван 

Дреников/  



- продължаване на работата по заснемане на спомени за Владигеров на  

музикалните редактори в БНР - Стефан Владков и Стоян Ангелов, клавирни 

педагози – Мария Върбанова и др. 

 

3. Експозиционна дейност - презентация на изложби и медийни продукти  

- Представяне на мобилната двуезична изложба „Райнхард – Владигеров. 

Взаимовлияния и проекции”  

- м. април – в зала „България”  в рамките на Европейския музикален фестивал в 

партньорство с Кантус фирмус” и радио FM Classic 

- м. юни – в Българския културен институт, Берлин в рамките на културната  

програма за Европредседателството на България 

    - разработване на нова тематична изложба – „Владигеров и руската музикална   

      култура”, която ще бъде представена през 2019 г. в Москва по повод 120  

      годишнината от рождението на Панчо Владигеров 

4. Рекламна и популяризаторска дейност  

- Разработване на подробна програма за отбелязване на две годишнини: 

40 години от концината на Владигеров през м. септември 2018 г. и 120 

годишнината от рождението през мaрт 2019 г. 

- Изработка на каталог на изложбата „Райнхард-Владигеров. Взаимовлияния и 

проекции” 

- Продължаване на работата по изготвяне на пълен каталог на творчеството на 

Панчо Владигеров, който да бъде отпечатан през юбилейната година 

- Приемане на стратегията за развитие на музея  

5. Проектна дейност: 

- Проучване на възможности за допълнително финансиране по национални, 

eвропейски и други програми за периода 2018-2019 г. за съпъстваща културна 

дейност на територията на музея по повод предстоящата 120 годишнина от 

рождението на Владигеров – 2019 г. 

- Проучване и осъществяване на контакти с евентуалните партньори  

- Изготвяне на проектната документация за кандидатстване 

- Продължаване на работата по проекта „Другият поглед” – майсторски класове в 

къща музей „Панчо Владигеров” 

- Продължаване на работата по партньорски проект с издателство „Елм” за 

представяне на късното творчество на Панчо Владигеров 

      6. Съпътстващи културни дейности и събития  

a. Организиране и провеждани на 5 майсторски класа на изтъкнати 

български и чуждестранни музиканти: 

- майсторски клас по пиано на Агате Леймони, Гърция, 15-17 февруари 2018 г. 

- майсторски клас по пиано на Рафаел Салинас, Испания,  10-11 март 2018 г.  

- уъркшоп по електроакустична музика на Айнар Кандинг, Дания, 15-17 април 2018 г. 



- майсторски клас по пиано на Филип Раскин /Белгия/ - 9-11 юни 2018 г. 

- майсторски клас по пиано на Панчо Владигеров – младши м. ноември 2018 г. 

Забележка: майсторските класове на Айнар Кандинг, Рафаел Салинас и Филип 

Раскин са съпътстващи събития към проект на Софийска филхармония 

„Музиката на Европа” в рамките на културната програма за българското 

председателството на Съвета на Европейския съюз 

b. Участие в партньорски проект „Поетични картини” – 2 част - 

транскрипции за две пиано на издателство „Едисион  Елм” . Изготвяне на 

медия с материали от архива на музея и презентиране на готовите продукти 

на територията на музея и др. културни пространства. 

c. Организиране и провеждане на тип домашни концерти в различни 

жанрове на територията на музея и извън него, в т. ч. класически, джаз, 

етноджаз, концерти за деца, мултижанрови форми, в партньорство с 

НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Фондация „Духовното наследство на 

Панчо Владигеров“ и др. 

- м. януари – клавирен рецитал на Емануил Иванов 

- м. февруари - клавирен рецитал на Александър Лиалиос  

- вокален концерт на магистри от НМА „Проф. Панчо Владигеров” 

- м. март – концерт на проф. Йосиф Радионов- цигулка и Зорница Радионова – 

пиано  по повод годишнина от откриването на постоянната музейна експозиция 

- м. април – Великденски концерт на Арт студио „Импулси” 

- м. май - участие в Европейската нощ на музеите с концертна програма 

- м. юни - камерен концерт на Росен Идеалов – кларинет и Ростислав Йовчев - 

пиано 

- вечер на руския романс; 

- м. септември – концерт в памет на Владигеров по повод 40 годишнината от 

смъртта на композитора с участието на студенти от НМA „Проф. Панчо 

Владигеров” 

- м. октомври – концерт по повод 1 октомври - международния ден на музиката 

- м. ноември - заключителен концерт от майсторския клас (пиано) на Панчо 

Владигеров-младши; 

- м. декември – коледен концерт на студенти от Национална музикална академия 

„Проф. Панчо Владигеров“ 

 

 

                                                                                                                                          

Изготвил:  Надя Сотирова 


