ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ХАРМАНЛИ
MUSEUM OF HISTORY – HARMANLI
ПРОГРАМА
За нощта на музеите – 20 май 2017 година
Времетраене: 20.00 ч., 20.05 – 01.00 ч., 21.05.2017 г.
І. ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖБИТЕ И ЕКСПОЗИЦИИТЕ В МУЗЕЯ:
1. Музей на българката – постоянна етнографска изложба.
2. Фотоизложба „Археология в снимки за Харманли и региона”.
3. Постоянна експозиция по археология с непоказвани до момента артефакти от
проучвания в региона през последните три десетилетия.
ІІ. ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ:
1. Низане на мъниста- „Да си направим гривна или друг накит”
Хората правят мънистените накити от хилядолетия. В последните години тази дейност отново е
много актуална и интересът към нея се увеличава. Затова предлагаме на посетителите да
участват в изработване на свой накит и накрая се прави изложба.
2. Игра в Музея „Познай и разкажи”
ИМ организира игра, свързана с историята и традиционната култура на Харманли и региона. В
нея сърдити не трябва да има. В играта участват 4 отбора. Движението е по посока на
часовниковата стрелка. В началото започва по един човек от отбора, а останалите чакат. Целта
е най-бързо стигане на финала. Зарчето се хвърля от всеки отбор по ред, като се изчакват
внимателно по между си. При попадане на квадратче със синьо тиксо, трябва да се изтегли
карта от въпросите и да се прочете какво пише на нея. Участникът трябва да разпознае
предмета или обекта и да разкаже за него. Ако попаднете върху червено кръстче - това е мина,
поради което играчът излиза от играта т.е изгаря. На негово място идва следващият участник от
неговия отбор и започва играта на своя отбор отначало. Въпросите, които вече са изтеглени се
отделят настрани.
3. Да се забавляваме с игрите на баба и дядо: „Бешка” (игра с кокалчета); „Надхитри ме”
и др.
4. Открий частите от историческия извор, свържи ги и го прочети!
В пространството пред Исторически музей, гр. Харманли, известно като „Ротондата” се скриват
предварително части от два исторически извора – единият за крепостта Кастра Рубра, а другият
– надписа на Сводестия мост. През нощта на 20 май се формират отбори от желаещи (деца,
ученици и възрастни), които участват в издирването на изворите.
5. Да потъчем на керемида в Музея на българката:
Забележка: На всички участници и победители са подготвени награди. Връчват им се и
грамоти за участие, приемат се в Клуб „Приятели на ИМ –Хармали”.

