
Отдел „Археология” 

 ”На крачка от цивилизацията. Северозападното Черноморие в средата на петото 

хилядолетие пр.Хр.” – изложба с участието на ИМ Дългопол, ИМ Провадия, 

РИМ Добрич и ИМ Балчик - от край на май до края на септември. 

 "Оръжия от Средновековието и Възраждането" – съвместна изложба с РИМ 

Шумен и сдружението за исторически възстановки  „Чигот” - май- септември 

 

Отдел „Българските земи XV-XIX в.“ 

 Изложба от зимни картини на Каварналиев. октомври - декември 

 Изложба на учебници, учебни пособия и помагала  от IX век. 24 май 2014 

 Десет години от смъртта на Велко Тонев – изложба с негови вещи, учебници и 

книги. юни - август  

 Изложба, посветена на 150 г. от учителствуването на П. Р. Славейков във Варна. 

1 ноември 2014 

 

Отдел „Етнография” 

 Изложба „Мартенски празници”. февруари 2014 г. 

 Изложба „Великден в българските традиции”. април 2014 г. 

 Изложба „Жената – модерна и красива” в чест на Международния ден на 

музеите (18 май) и Деня на българската просвета и култура и славянската 

писменост (24 май). май 2014 г. 

 Честване 40 години от откриване експозицията на Етнографски музей – Варна. 

27 юли 2014 г. 

  Откриване обновената експозиция на Етнографски музей – Варна. 27 юли 2014г. 

  



Отдел „Нова история" 

 „Нощ в музея” – ежегодна европейска инициатива, към която Музеят за нова 

история на Варна се е присъединил още при подемането й от редица европейски 

страни през 2005 г. Тя  винаги е в предпоследната събота на месец май на 

дадената календарна година, т.е. би следвало да бъде от 18,00 часа на 

24.05.2014 г. до 01 часа на 25.05.2014 г. 

 „На бяло сладко и спомени за Варна” – ежегодна инициатива на Музея за нова 

история на Варна, посветена на Деня на Варна. 15 август. 

 „Младежки фестивал на изкуствата „Пътуване към миналото”” – ежегодна 

съвместна инициатива на Музея за нова история на Варна и Студио Палас – 

Варна в партньорство с Регионален исторически музей – Варна и други 

варненски музеи. От 19.08.2014 до 23.08.2014 г. 

 

  

Отдел „Най-нова история”   

  „Отминало настояще” – колекция подаръци на Тодор Живков – изложба от 

РИМ Правец 

 

Отдел „Природа” 

 Изложба „Вълшебният свят на минералите“ автор ас. Стоян Вергиев, зала 

„Север“ Археологически музей 

 Изложба „Промени в растителността и климата по Българското черноморско 

крайбрежие през последните  2 милиона години“ автор проф. дбн Мариана 

Филипова-Маринова, УБГ - Балчик 

 Изложба „Екзотични животни“, Двора на Природонаучния музей 

 


