ПРОГРАМА
на Първия национален панаир на музейната книга
10, 11, 12 юни 2016 – Етнографски музей на открито "Етър"
10 юни 2016
13.00 – 14.00
Пристигане на участниците и установяване в ЕМО "Етър"
14.00-14.30
Регистрация – Фоайе на хотел "Странноприемница"
14.30-17.30
Откриване на академичния модул –доц. д-р Светла Димитрова (ЕМО "Етър" –
директор), г-н Нейко Генчев (Издателство "Фабер" - управител), г-жа Екатерина
Джумалиева (държавен експерт в Министерство на културата, Дирекция
“Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“)
Кръгла маса "Музейната книга в пространството на съвременните културни
общувания" – модератор проф. д-р Николай Ненов
Доклади:
Доц. д-р Евгения Русинова (Университет по библиотекознание и информационни
технологии), Музейните издания: маркетингови и PR функции
Чл.-кор. проф. Васил Николов (НАИМ) „Музейната“ археология: научното
изследване и неговото публикуване
Проф. д-р Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе), Етнографската
тематика в съвременната музейна книжнина
Проф. д.и.н. Вера Бонева (Институт за приложна музеология), Националните музеи
в България: академичен профил и книжовноиздателска дейност
Валентин Дебочички (Регионален исторически музей - Кюстендил), Научна
продукция и издателска дейност на Регионален исторически музей –
Кюстендил
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Проф. д.п.н. Тодор Галунов (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и
Методий"), Академично издателство и музей: съдържателно взаимодействие с
добра перспектива
Предварително заявени изказвания:
Доц. д-р Светла Димитрова (ЕМО "Етър"), Нейко Генчев (ИПМ), проф. д-р
Валентин Плетньов (Регионален исторически музей – Варна); Николай Поппетров
(Институт за исторически изследвания при БАН); проф. д-р Николай Проданов
(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
Дискусия
17.30 – 18.30
Представяне на музейни книги от участници в Панаира
19.00 – 22.30
Работна вечеря в ресторант "Странноприемница"

11 юни 2016
8.30 – 9.00
Подготовка на участниците за търговска дейност с музейни издания и сувенири в
павилионите; подготовка за обмен на музейни издания и сувенири
9.00 – 18.00
Търговска дейност на участниците с музейни книги и сувенири; обмен на музейни
книги и сувенири; срещи и договаряния между представители на издателства и
музеи
10.00 – 10.30
Официално откриване на Първия национален панаир на музейната книга –
приветствие от министъра на културата – проф. Вежди Рашидов; приветствие от
кмета на Община Габрово – г-жа Таня Христова; приветствие от ректора на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – проф. д-р Христо
Бонджолов; приветствие от Председателя на Сдружението на общините в
България – г-н Даниел Панов (кмет на Община Велико Търново); приветствие от
председателя УС на Сдружение „Български музеи“ – г-н Борис Хаджийски
(директор на РИМ - Пазарджик); приветствия от организаторите – доц. д-р Светла
Димитрова (директор на ЕМО „Етър“) и г-н Нейко Генчев (Управител на
Издателство „Фабер“ и съпредседател на Института за приложна музеология)
10.30 – 18.00
Артателие на художници – докторанти по изобразително изкуство във
Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
11.00 – 17.00
Посещение на музейни обекти в Габрово от участниците в Панаира със собствен
транспорт и при предварително направени заявки на рецепцията на хотел
„Странноприемница“
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13.00 – 13.45
Спектакъл "Равноденствие" на откритата сцена на ЕМО „Етър“ – представление на
артистичен екип към Сдружение "Артпиерия", Бургас
10.00 – 18.00
Събиране на данни за търговската и обменна дейност, осъществявана в рамките
на първия панаирен ден, от упълномощени и предварително обявени квестори и
членове на жури с цел отличаване на участници в три категории: 1) най-стара
музейна книга, продадена/обменена на Панаира; 2) най-добре оформена и
издадена музейна книга; 3) цялостно представяне.
10.00 – 18.00
Възможност за безплатно посещение на всички музейни и търговски обекти в
ЕМО „Етър“ от регистрираните участници в Панаира на музейната книга
18.30 – 22.30
Работна вечеря в ресторант "Странноприемница"

12 юни 2016
9.00 – 13.00
Търговска дейност на участниците с музейни книги и сувенири; обмен на музейни
книги и сувенири; срещи и договаряния между представители на издателства и
музеи
9.30 – 11.30
Разходка до Соколския манастир "Успение Богородично" под ръководството на
професионален билкар; запознаване с част от лечебните растения в района и
бране на билки; за участие в групата е необходимо предварително записване до
19.00 часа на 11 юни на регистрацията на хотел „Странноприемница“;
препоръчителни са спортни обувки и подходящо за кратък поход облекло
11.00 – 11.30
Представяне на творбите, създадени в Артателието, и на други произведения на
художниците, участници в Панаира на музейната книга
12.00 – 12.30
Спектакъл "Клюки от старо българско село" (по мотиви на Чудомирови разкази) –
представление на артистичен екип към Сдружение „Артпиерия“, Бургас
12.30 – 13.30
Закриване на Панаира на музейната книга от организаторите с обявяване на
резултатите от търговската и обменна дейност; награждаване на участници
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