
Годищен отчет за дейноста 2016г. 

Експозиционна дейност  

 През годината се организираха и проведоха 30  изложби, изразяващи в 

цялостната организация по подбор, аранжиране и реклама, изработка и 

разпространение на плакати и покани. Изготвяне на експозиционни планове, 

аранжиране , етикети, екскурзоводни беседи, сценарии за откриване на някои 

изложби. 

 19.01.2016г. - 20.02.2016г. 

Изложба „Бузлуджа-паметта на времето“ 

Зала „Япония“ 

Изложбата "Бузлуджа - паметта на времето" поставя въпроса за бъдещето на 

монумента, предлагайки за дискусия, проект за неговото ново предназначение.  В нея е 

показана любопитна и малко известна информация относно историята, проектирането, 

построяването, използването и актуалното състояние на паметника Бузлуджа.  Разказът за 

настоящето е умело илюстриран с фотографии на шотландците Никола Милър и  Лес 

Джонстон и на габровеца Радослав Първанов. По време на събитието бяха представени за 

дискусия предложения за преустройството на монумента и неговото бъдещо 

предназначение, които са част от дипломния проект на архитект Дора Иванова. 

 03.02.2016г.  

Изложба „Изкуство от центъра“ гостува в БКИ Варшава, Полша с 59 живописни 

творби от 30 габровски художника 

 

 23.01.2016г.- 12.03.2016г. 

Изложба: „Пролет“ - творби от фонда на галерията 

Зала „Япония 

В експозицията са включени 15 живописни творби и 17 графики. 

С голямо настроение, пред прага на най-очаквания сезон в годината, 

Художествена галерия „Христо Цокев“ има удоволствието да ви покани на изложба 

„Пролет“, включваща творби от  фонда на галерията. 

                В експозицията сме подбрали графики от японско дарение. Изкуството да се 

наслаждаваш на красотата на възраждащия се живот в Япония се е превърнало в 

свещенодействие и акт на признателност към даровете на природата. Пролетта безспорно 

е най-красивият сезон, а негов символ в страната на изгряващото слънце са цъфналите 

черешови цветчета. 

              Източник на вдъхновение в първите цветя, разпръскващи аромата си, песента на 

птичките, зелената трева са търсили и гостуващите в пленери у нас  художници от Русия, 

Чехия, Словакия и др, представени в  живописни платна. 



              Съвкупността от даровете и красотата на пролетта е забележителен факт, че този 

сезон навсякъде по света се посреща с изключителна радост. И това може би е най-

хубавият белег на по своему различните традиционни за всяка държава чествания. Защото 

за възприятията към красивото не съществуват граници, език и религия.  

 07.03.2016г.- 16.04.2016г. 

„Лидице“ Международната детска художествена изложба 

Малка зала 

В изложбата са включени 7 информационни винила, 16 бр. табла с по 2 рисунки рисунки, 

14 бр.винили   с отпечатани детски рисунки. 

Международната детска художествена изложба „Лидице“ е основана през 1967 г. в 

памет на децата от селото, убити от нацистите и на всички други деца, загинали във военни 

конфликти. От своето съществуване изложбата придобива международна известност и е 

една от най-големите и най-дълго съществуващите в Европа и света – само през 

последните години са получени над 25 000 творби от повече от 70 държави от цял свят. 

През 2015 година се състоя 43-то издание на проекта. Организатор на настоящото събитие 

е Мемориалът “Лидице” под егидата на министерствата на културата, на външните работи, 

на образованието, младежта и физкултурата на ЧР, на Чешката комисия за сътрудничество 

с ЮНЕСКО и мрежата Чешки центрове. 

 

 15.03. 2016 г.- 16.04.2016г. 

Пролетен салон на жените художнички с наградата на Община Габрово 

Зала „Япония“ 

В пролетния салон взеха участие 13 художнички с 32 творби. 
Галина Христова е носител на  наградата на Община Габрово от традиционната 

изложба на габровските художнички. 
Кметът на община Габрово Таня Христова поздрави победителката за яркото 

присъствие, както и всички участнички за очарованието, нежността, деликатността и 
любовта, които пулсират в картините им и радват сетивата. 

 

 19.04.2016г.- 30.04.2016г. 

Изложба „Глинени структури“ 

Зала Япония 

В изложбата са включени 54 керамични пластики. 

След пътуване до Япония и посещение на места, свързани с японската керамична 

традиция, Христо Йонков интерпретира своите непосредствени впечатления в керамични 

пластики. Вдъхновени от природата и архитектурата, изградените от ръката форми създава 

„усещането за една особена магичност и ефирност" 

„Този начин на работа създава една непосредственост, пластична чувствителност и 

същевременно достига до мощна като присъствие и заявка форма", пише за творчеството 



му изкуствоведката Диана Драганова – Щир в сп. „Нова Керамика. Европейското списание 

за керамика ". 

 26.04.2016г.- 30.09.2016г. 

Изложба „Икони“ от фонда на галерията 

Малка зала 

В изложбата са включени 26 икони 

Иконите, представени в експозицията, са от фонда на галерията и представят 

сцени,свързани с Великденските празници .Настоящата изложба проследява сцени от най-

светлия християнски празник – Възкресение. Експозицията е своеобразен разказ за 

библейските събития от Влизането на Исус Христос в Йерусалим. Този ден честваме в 

неделя преди Великден и познаваме като Връбница /Цветница/. Минаваме през Разпятие 

Христово, представено от една великолепна икона на тревненския зограф Симеон Коюв /от 

рода на Папа Витан/, датирана от началото на ХIХ век. Разпятието, освен религиозен 

смисъл, има и един чисто човешки аспект, който придава дълбоко хуманен и естествен 

характер на християнската вяра и това е майчина скръб. Сцена на скърбящата Матер божия 

при вида на разпнатия и син е малко позната, но допълва логически усещането на зрителя. 

            Силата на вярата е тема, придадена ни чрез разказа за Св. Тома, един от 

дванадесетте Христови ученици. Тома получил прозвището Неверни, заради неверието в 

Христовото Възкресение. В първата неделя след Пасха, според разказа на евангелистите, 

сам Бог се явява пред Тома с думите „Понеже Ме видя, повярва ли? Блажени са тези, които 

без да видят, са повярвали". Томина неделя, честваме през първата неделя след Великден. 

Представените четири икони по темата представляват един нагледен пример за развитието 

на Тревненската иконописна школа, чието развитие най общо се разделя на два периода.  

              Възнесение Христово, Събора на светите отци и Петдесетница са библейски 

сюжети вълнували българина през късното Възраждане и съвсем естествено е да намират 

място и в иконописта. Особен интерес тук представлява иконата „Сошествие на Св. Дух“ на 

Христо Цокев. Иконата е изписана в изляло академичен стил, характерен за автора и е от 

1874г.  

 03.05.2016г.- 14.05.2016г. 

Изложба на НГПИ "Тревненска школа" 

Зала „Япония 

Експозицията включва избрани творби, изобразяващи пълния учебен цикъл в трите 

специалности – „Художествена дърворезба“, „Интериорен дизайн“ и „Иконопис“. 

Дипломните работи на випуск 2015 допълват представата за цялостния процес на обучение 

– от създаването на проекта до изпълнението му в материал - икони, пластики от дърво, 

резбовани пана, проекти за интериорен дизайн и мебели - уникати. 

 04.05.2016г. 

Изложба „Изкуство от центъра“ гостува в БКИ Будапеща, Унгария с 59 

живописни творби от 30 габровски художника 



 

 

 17.05.2016г.- 25.06.2016г. 

Художествена изложба, посветена на празника на Габрово, с наградата на Община Габрово 

Зала Япония 

Тази година в съревнованието за наградата на Община Габрово участват 35 

автора. Впечатляващ е фактът, че за първи път преобладават младите творци.      

Експозицията включва над 60 творби, някои от които представят авторите в изцяло ново 

амплоа. Петчленното жури присъди наградата на Радоил Серафимов. 

 14.06.2016г. -25.06.2016г. 

Изложба от областен етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях 

бедата“ 

Зала „Япония“ 

В изложбата са предтсавени 108 детски рисунки и е от проведения областен кръг 

на международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Конкурсът е по 

инициатива на Държавна агенция „Гражданска защита“. 

 

 28.06.2016г.-30.06.2016г. 

Зала „Япония“ 

Изложба на студенти от Държавен академичен институт по живопис, скулптура и 

архитектура „И. Е. Репин“ – Санкт Петербург 

Младите художнички Карина Лудборжа и Алевтина Горкина – студентки в 

Държавния академичен институт по живопис, скулптура и архитектура „И. Е. Репин“ – Санкт 

Петербург представят пред габровската публика 45 свои платна, към тях и нарисуваните по 

време на Международния пленер за акордеонисти и художници „Габрово – Резекне 2016“. 

В изложбата с 8 свои творби се включва и младата габровска художничка Цвета Христова. 

 

 01.07.2016г.-09.07.2016г. 

Зала „Япония“ 

„Натюрморт“ творби от фонда на галерията 

Верни на традицията си да устройваме срещи на публиката с позабравени 
творби на незабравими габровски автори, ХГ „Христо Цокев“ представя вълнуваща среща 
с един от най-интимните за всеки художник жанр – натюрморта. Изложбата включва 
тридесетина творби на 26 автори, сред които се открояват имена като Светлин Русев, 
представен чрез една ранна своя творба, излъчваща нежност и лека меланхолия. Класици 
като Борис Иванов, Петър Урумов, Мара Атанасова, Стефан Родев, които разработват 
характерните за времето “гранични” жанрове, комбиниращи натюрморт с пейзаж, пейзаж с 
интериор. Изключение тук прави единствено Петър Урумов, акцентиращ основно върху 
композицията на натюрморта. 



Експозицията проследява хронологическото развитие на жанра, поставяйки 
начало от позабравения габровски художник Георги Василев /род. 1885г./, представен чрез 
два класически натюрморта, изпълнени изцяло в академичен стил. 

Темата за прозореца, като връзка между външния и вътрешен свят, е вълнувала 
съзнанието на европейските художници от средата на ХV век, сформирайки цяло течение 
с последователи и до днес. Мотивът за прозореца намира отражение и в новата българска 
живопис от началото на ХХ век. „Натюрморт с рози“ на Борис Иванов /род. 1904г./ поставя 
началото в тази подтема на представяната експозиция. Развитие постига през творбите на 
Евгени Бугаев /род. 1925г./, Велемир Петров /1933г./ и габровците Никола Николов /род. 
1926г./ и Илия Савчев /род. 1941г./. Своеобразен завършек на подтемата за прозореца се 
постига чрез творбата „Интериор“ на Стефан Родев /род. 1946г./, при която проникващата 
през прозореца светлина, образува своя собствена геометрия, независима от геометрията 
на предметите и по необичаен начин допълва композицията. 

Кулминация на изложбата е срещата на посетителя с творби на едно цяло 
поколение габровски автори  - Ема Вертерова, Цветан Колев, Цеца Великова,  Амалия 
Минчева, Миню Бонев, Андрей Перчемлиев, Иван Узунов, допълнени от своите 
предшественици Никола Николов, Дора Бонева и Илия Савчев. 

Защо се казва, че натюрмортът е най-личната, най-съкровената част от част от 
творчеството на всеки автор, посетителят ще усети при срещата с „Бели рози“ на Николай 
Русчуклиев /род. 1932г./. „На милата ми Жени за нашата сватба 20.09.2004“ е написал 
художникът на гърба на творбата, която е част от дарените на ХГ „Христо Цокев“ 38 творби 
през 2015г. 

 

 07.07.2016г.- 29.07.2016г. 

Изложба „Изкуство от центъра“ гостува в  БКИ Прага, Чехия с 59 живописни 

творби от 30 габровски художника 

 

 12.07.2016г.- 30.07.2016г. 

"Шепа свят" фотоизложба на Бахгет Искандер 

Зала „Япония“ 

Експозицията включва 33 фотографии на Бахгет Искандер. Авторът обръща голямо 

внимание на майчинството, на природата, а във всички творби в центъра на вниманието му 

е и човекът с неговия характер. Изложбата отразява социалната ангажираност на автора и 

неговата привързаност към извечните човешки ценности и вълнения. В творчеството му се 

открива не само изкуството на момента, а и изкуството на мисленето. Хващат се завинаги 

в един кадър щрихи от радостта, смеха, тъгата, сълзите, любопитството, красотата и 

контакта между хората. 

Бахгет Искандер е роден в гр.Ел-Баразин, Сирия, а от 1967 г. живее в гр. Кечкемет, Унгария. 

 

 02.08.2016- 08.08.2016г. 

ИЗБРАНО  творби от фонд „Международни пленери“ на галерията 

Зала „Япония“ 

Творбите, подбрани за експозицията, са от различни издания на пленер „Боженци“ 

през годините. В подборът на картините участва и проф. Иван Кънчев, който е бил и 

комендант на някои от пленерите. Към неговите разкази и спомени се присъедини и Цветан 

Колев  като ни потопи в историята и атмосферата на събитието от миналото. 



 09.08.2016г.-27.08.2016г. 

Национален пленер по живопис „Боженци“ 

Зала „Япония“ 

В изложбата са включени 28 живописни творби от 8 художника. 

Национален пленер по живопис се провежда от 4 до 10 август в МАИР „Боженци“. 
Събитието се организира от ХГ „Христо Цокев“ – Габрово и Съюза на българските 
художници и привлича творци от цялата страна, съобщават от Община Габрово. 

Във възрожденското село край Габрово се събират художниците Андреяна Дойкин и 
Пепа Минчева от Габрово, Валентин Узунов и Николай Добрев от Ловеч, Станимир Желев 
от София и Хинко Хинков от Плевен. 

Изложбата с творбите на художниците ще бъде открита на 9 август от 17.30 часа в 
габровската художествена галерия „Христо Цокев“. 
 

 30.08.2016г.-17.09.2016г. 

Ретроспектива изложба на Янко Тарандов 

Зала „Япония“ 

Експозицията представя 45 творби, проследяващи развитието на автора. Съпругата 

на художника дари картината „Гданск“ за фонда на ХГ „Христо Цокев“. Екипът на галерията 

благодари  за подкрепата на ЕМО „Етър“, МАИР „Боженци“, музей ДХС, исторически музей 

- Дряново, музей на резбарско и зографско изкуство - Трявна и на семейство Тарандови, 

които предоставиха произведения за изложбата. 

 

 20.09.2016г.-08.10.2016г. 

        Есенен салон 2016 г. 

Зала „Япония“ 

В събитието се включиха 30 художника с 51 творби. Носител на наградата-откупка от 

галерията -е Николай Цветанов с творбата "Послание". 

 

 13.10.2016г.-19.11.2016г. 

Изложба Икони по случай ХІ-то издание на международния фестивал „Празник на 

духовната музика” 

Зала „проф.Минчо Минчев“ 

 

 04.11.2016г.- 22.11.2016г. 

„Есенна живопис“- Изложба на Станимир Минчев-Панса и Теодор Тодоров 

Малка зала 

       На 04.10.2016 г. в ХГ "Христо Цокев" беше открита изложбата "Есенна живопис". Нейни 

автори са Станимир Минчев-Панса и Теодор Тодоров, които в творчески тандем показват 

последните си живописни платна. Пълната зала беше осеяна с настроение и колорит. В 

изложбата са включени 23 живописни творби от двамата художника. 

 

 04.11.2016г.- 22.11.2016г. 

Избрано от трети международен фотосалон Пловдив 



Зала „Япония“ 

Извадка на творби от третия Международен фотосалон Пловдив гостуват в 
Художествената галерия „Христо Цокев“ в Габрово. В изложбата, озаглавена „Избрано“, 
посетителите могат да разгледат 58 фотографии от 24 държави. Фотографиите са 
подредени в следните раздели: черно-бяла и монохромна фотография, цветна 
фотография, природа, портрет, акт, моят град.  

Сред финалистите и в това издание има габровски фотографи – Ралица Бялкова с 
кадъра „Пресичане в червено“, раздел „Моят град“, и Пламен Кожухаров, който е спечелил 
почетно поощрение на FIAP в раздел „Акт“ за кадъра „ Коса“. В изложбата ще бъдат 
показани и творбите на севлиевските фотографи – Антоанета Обретенова и Дарина 
Петкова. 

Третият Международен фотосалон Пловдив се провежда  под патронажа на 
Международната Федерация за Фотографско Изкуство (FIAP – International Federation of 
Photographic Art), Фотографско общество на Америка (PSA – Photographic Society of 
America) и Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ /НСФА/. 

 

 25.10. 2016г.- 12.11. 2016г. 

Изложба „Централен Балкан - с очите на младостта“ 

Малка зала 

            Изложба, открита на 6 ноември в Художествената галерия „Христо Цокев” в 

Габрово,  представя творбите от Националния  конкурс „Централен Балкан – с очите на 

младостта”. Експозицията включва  рисунки, творби на приложното изкуство и сувенири, 

дело на  ученици от професионалните гимназии по изкуства в Трявна, Троян и Казанлък . 

 15.11.2016г. 

Изложба от конкурс за детско творчество „Аз, моето семейство, моят град“ 

Малка зала 

Изложба детско творчество от проведения национален конкурс на Народно 

читалище „Зора 1872“. 

Конкурсът цели даде поле за изява на обичта, привързаността на децата към най-

близките им и ценностите на семейството, както и техния интерес към града, в който 

живеят, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. 

 15.11. 2016г.- 10.12.2016г. 

Изложба съвременно изкуство „Временен баланс - непрестанни трусове“ 

Зала „Япония“ 

Временен баланс - непрестанни трусове - изложба съвременно изкуство 

С оглед на променливите постановки на съвременното ежедневие и неговия 

„магнитут“,БАЛАНСЪТ, както във визуалните изкуства, така и в живота (като неделими 

елементи), става все по-трудно постижим. Изложбата съвременно изкуство, чрез 

творческата свобода на артистите проследява  реакцията на публиката. Нашият екип 

изследва художествени казуси и взаимодействието между творец и публика,отговоряйки на 

въпроса - „Съвременно изкуство в България – „ДА” или „НЕ”. 



Галерия „Христо Цокев” стана домакин на представителна извадка от актуалния 

български авангард. В рамките на изложбата за съвременно изкуство „Временен баланс – 

непрестанни трусове” участваха двадесет и пет автора и обектите от акцията 

„Антиконформизъм и изкуство”. Добрата спойка между различни поколения артисти 

спомогна за осъществяването на този проект. Активното участие на публиката и успешната 

комуникация между алтернативно произведение – реципиент, формира облика на тази 

изложба от нестандартен характер. Категоричното „ДА“ на въпроса „Съвременно изкуство 

в България? ДА или НЕ“ оставя вратата на ХГ „Христо Цокев“ отворена за подобни проекти. 

 

 22.11. 2016г. 

Юбилейна изложба Никола Николов 

Зала „проф.Минчо Минчев“ 

През 2016г. се навършват 90 години от рождението на големия габровски художник 

Никола Николов. „Одухотвореният художник Никола Николов одухотвори Габрово с 

духовното си присъствие преди всичко чрез творчеството си“ - пише през  1998г. за него  

Ботю Ботев /кореспондент на БТА и личен приятел/. 

Художествена галерия „Христо Цокев“ открива ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НИКОЛА 

НИКОЛОВ  на 22 ноември /вторник/ от 17.30 часа. Експозицията, включваща 30 

живописни творби от фонда на галерията и 4 предоставени за изложбата от Музей „Дом на 

хумора и сатирата“, е представителна извадка на творчеството на художника. 

Събитието е повод да си спомним  и поговорим за ЧОВЕКА Никола Николов  - 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 13.12.2017г. 

Годишна изложба на габровските художници с наградата на Община Габрово 

Антон Колев е носителят на наградата на Община Габрово на името на Христо 
Цокев за 2016 г. 

Над 20 автори с повече от 40 творби участват в традиционната годишна изложба 
на габровските художници, която беше открита на 13 декември в Художествена галерия 
„Христо Цокев“. Експозицията представя живопис, графика, скулптура и приложно 
изкуство. 24-те автори се състезаваха за отличието, като тазгодишният носител бе 
определен от жури, председателствано от Цветан Колев. Журито е гласувало единодушно 
за Антон Колев. 

 

Представителни експозиции в ХГ „Христо Цокев“ 

 „Портретът в българското изкуството“,  включваща творби от фонд живопис, 

скулптура и графика. 

Експозицията в художествена галерия „Христо Цокев“ проследява развитието на 

Българското изкуство от периода на възраждане до съвременно изкуство, като се поставя 

акцент върху най- ценните (представителните) творби от фонда. Картините са подредени 

не според времето на създаването си, а по годината на раждането на техните автори. Така 



се подчертава връзката между отделните епохи и се акцентира непрекъснатата 

приемственост. 

Най-широко и най-добре застъпеният, водещият в епохата на Бългаското възраждане 

живописен жанр е портретният. И у нас в това време,  както и в другите западни страни през 

времето на техния Ренесанс  човешката личност  придобива много голямо значение. 

Интересът към нея, стремежът да бъде утвърдена самата личност, да бъдат 

популяризирани  участниците във възрожденскопросветителните и 

националнореволюционните борби у нас, спомагат за широко развитие на портретния 

жанр. 

В експозицията са представени художници, които изобразяват стремежа си към 

разкриване  душевността на българина в нейните най-характерни черти, а именно -Христо 

Цокев, Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Владимир Димитров-Майстора, Стоян Венев, 

Дечко Узунов, Александър Петров, Найден Петков, Георги Баев, Светлин Русев и много 

други. 

Скулптурната колекция в експозицията по отношение на жанровото си 

принадледжност  е представена в значителна част от скулптурни глави и портрети. Добре 

застъпен е етапът от развитието на българската скулптура,  през който се продължава 

традицията към обобщаване на обемите, но съчетана с по-голяма пространствена 

динамика и разгърнатост на композицията. Представят го Емил Попов, Ангел Станев, 

Вежди Рашидов. Към тях трябва да добавим и различния почерк на Маргарита Пуева, 

Зиатин Нуриев, Кирил Анев и др.  

Графичната част от експозицията също показва присъствието на  човека в 

изкуството. Представени са автори като Илия Бешков, лиричните графики на  Марко Бехар 

и Ада Митрани, Николай Майсторов със сюжети от библейските притчи. 

Подбраните за изложбата творци са представители на различни поколения, което 

предполага различни като стил и подход произведения.   

Настоящата експозиция, с творби от фонда на галерията, предопределя и нейната 

неповторимост, богатство и специално място, което тя заема в развитието на българската 

култура. 

 

 Постоянна експозиция „Ново българско изкуство“ 

Зала „проф.Минчо Минчев“  

 Представителна изложба от най-значими български художници от XIX  и  XX в.  с  

творби от фонд живопис и скулптура на ХГ „Христо Цокев“ 

Зала „проф.Кънчо Цанев“  

 

Общо реализирани изложби за 2016г.- 30 изложби, от които:  

Изложби от фонда на галерията- 9 бр. 

Авторски изложби- 3 бр. 

Традиционни изложби- 4 бр. 



Съвместни изложби- 1 бр. 

Изложби с международно участие - 3бр.  

Пътуваща изложба - 3 представяния в Български културен институт във Варшава, Полша; 

Будапеща, Унгария и Прага, Чехия. 

Фотоизлложби- 2 бр.  

Изложби от детски конкурси - 4 бр.  

Други - 3 бр.  

 

Участия на творби от фонда на ХГ „Христо Цокев“  в национални изложби: 

 

 7 юни до 14 август : 

Цанко Лавренов „Църквата Св.Климент в Охрид“, 1942г, м.б, дърво; 30,5см./36,5 см. 

участие в изложбата „Между модерното и канона“ в СГХГ , посветена на 120 години, 

от рождението на големия художник. 

 7 октомври до 20 декември 

Цанко Лавренов „Църквата Св.Климент в Охрид“, 1942г, м.б, дърво; 30,5см./36,5 см. 

участие в изложбата „Между модерното и канона“ в ГХГ Пловдив , посветена на 120 

години, от рождението на големия художник. 

 24 март 2016 г. 

Димитър Гюдженов „Пейзаж с биволи“ м, б., пл.,80см/80см за изложба по случай 125 

годишнина от рождението на художника в ХГ Стара Загора 

 7 април до 10 май : 

- Ценко Бояджиев „Априлци“, м.б, пл.,  140см/150 см 

- Янко Маринов „Бунт“, м.б., пл, 110см./135см. 

- Григор Спиридонов „Април 1876 - Матей Миткалото“, 1966г, литография, 35 см/24 

см. 

Творбите са включени в изложбата „Сътворяването на свободата: Априлското 

въстание в българското изкуство“, организирана от Института по музеология в зала 

„Средец“  

 15 август до 27 октомври: 

Зиятин Нуриев „Орис“ камък (габро) 30см/40см/22см. за изложбата „Ретроспектива“ 

в СГХГ 

 18 октомври до 1 декември: 

Иван Захариев „Портрет на Н.Палаузов“ м.б,пл., 68см/50см 

Иван Захариев „Портрет на В.Н. Рашеев“, м.б.,пл., 69см/49см. 

Неизв.автор „Портрет на Палаузов“ ,м.б,пл.64см/53см.   

Творбите са включени в изложба, посветена на 1 ноември-празник на народните 

будители в Национален музей на образованието Габрово. 

 

Екскурзоводно обслужване: 



През 2016 отбелязваме относително постоянен брой на посещенията - 8793 души. 

Изготвени са 10 бр. екскурзоводни беседи. 

 

 Изнесени две беседи на 12 март 2016г.  пред ученици от 3 -ти клас от НУ „Васил 

Левски“ на тема: 

- „Портретът в българското изкуство “ 

- „Детската съпричастност, изразена чрез изкуството,  към трагедията на децата в 

Лидице“. 

 

  

 

 

  Изнесена беседа на 31.03.2016г.  пред ЦДГ Слънце: 

- „Детската  съпричастност, изразена чрез изкуството,  към трагедията на децата в 

Лидице“. 

 

 Изнесени две беседи на 27.06.2016г.  пред туристи от Русия. Беседата е изнесена 

на английски език. 

- „Портретът в българското изкуство “ 

- „От традиционното във възрожденската до авангардното в съвременната живопис“ 

 

    

 



 Изнесени две беседи на 28 октомври 2016г. пред  ученици от 5 А клас на ОУ  

„Христо  Ботев“ Габрово 

- „Портретът в българското изкуство “ 

- „От традиционното във възрожденската до авангардното в съвременната живопис“ 

 

 Изнесена беседа  на 25.11.2016 пред ученици от НАГ 

- „От традиционното във възрожденската до авангардното в съвременната живопис“ 

 

 
 

 ХГ „Христо Цокев“ се включи с беседа за комикса като форма на изкуството в „Лятна 

академия“ за ученици от първи до четвърти клас. 

Темата е интересна за децата и е съобразена с тяхната възраст.  Объръща се 
внимание на възникването на комикса, илюстрацията, текста и основните герои, 
превърнали се в световни символи. Децата рисуват своя любим герой. Темата е 
съобразена с лятното настроение на децата и нагласата им за ваканция, затова екипът ни 
се старае те  да се забавляват чрез игрови похвати.  

     Комиксите са интересни и увлекателни с много илюстрации. Днес поколението 
расте с далеч по-модерни и лесни начини на представяне на изображенията. Въпреки това 
комиксът си остава цяло изкуство, които тайни се опитаме да научим.  

   Обръщаме внимание на автори, които освен, че пишат произведенията сами правят 
илюстрациите си към тях. 



   

   

 

През 2016г. галерията бе домакин на редица културни събития: 

 Концерти - 27 бр. /от които 22 на камерния оркестър/ 

 Събрания и работни срещи - 12 бр. 

 Мероприятия на образователни институции- 23 

 Семинари -2 

 Театрални постановки- 2 

 Други културни събития - 7 

 

 

Партньорства с културни институции по проекти: 

 „Изкуството-докосване до божественото“  по проект на ЗЕЛИСТО ЕООД 


