
ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО ЗА ДЕЦА

“История на изкуството за деца” е инициатива на Детската къща, която се планира 
за втора поредна година в партньорство с Археологически музей и Градска 
Художествена Галерия Варна.  Проектът дава възможност на деца от 5 до 10г. да 
се запознаят с различни стилове и епохи в изкуството и да го изследват в реална 
среда. Стремежът ни е “История на изкуството за деца” да се превърне в 
ежегодно детско културно мероприятие с нарастваща популярност и да 
привлече в музейните пространства повече семейства, които търсят културни 
развлечения за децата си. Ателиетата се провеждат от началото на есента до 
края на пролетта (септември - юни). 

“История на изкуството за деца” си поставя следните цели:

-  да направи музеите и галериите по-достъпни и атрактивни за деца 

-  да развива култура на уважение към изкуството и обществените 
пространства от най-ранна възраст

-  да развива и надгражда системно у децата познания по история на 
изкуството, от древността до наши дни

-  да развива у децата умения на XXI. век: критично мислене, креативност, 
екипност, комуникация, презентиране,  любопитство, инициативност, лидерство, 
адаптивност, увереност. В ателиетата децата, които посещават ателието за 
втора поредна година, се срещат с такива, които тепърва се запознават с 
темата. Това създава благоприятна атмосфера за учене чрез общуване в 
рамките на групата: по-напредналите деца ще имат възможност да презентират 
теми и картини, да участват с активна позиция в дискусиите; да надградят и 
затвърдят вече положени знания. Новодошлите деца ще могат лесно да се 
идентифицират с техните преживявания и ще бъдат естествено мотивирани към 
инициативност и креативност. 

-  да остави трайна визуална следа в музеите и общественото пространство. 
Всяко ателие завършва със заключителна изложба на децата в ГХГ “Борис 
Георгиев”. Планувана е и изработката на качествени принтматериали, които да 
представят изкуството пред погледа на децата - книги, картички, каталози.



ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г

Част I. Древно и класическо изкуство 

Дати на провеждане: 29.09.2018 - 3.11.2018

Място на провеждане: Археологически музей Варна, бул. „Мария Луиза“ 41

Среща с децата: 10:00ч. пред главния (долния) вход на Музея 

29.09. Запознанство с децата. Смисъл и функция на изкуството

6.10. Праисторическо изкуство (Пещерно изкуство )

13.10. Изкуството на Древен Египет

20.10. Изкуството на Древна Гърция

27.10. Изкуството на Древен Рим

03.11. Византийско изкуство

Част II. Великите художници

Дати на провеждане: 10.11.2018 - 3.11.2018*

Място на провеждане: Градска художествена галерия “Борис Георгиев” Варна, ул. 
„Любен Каравелов“ 1

Среща с децата: 10:00ч. пред входа на Галерията

10.11. Готическо изкуство

17.11. Ранен Ренесанс

24.11. Зрял Ренесанс

01.12. Барок

08.12. Холандски майстори 

15.12. Импресионизъм

22.12. Постимпресионизъм

29.19. НЕРАБОТЕН ДЕН



05.01. Реализъм

12.01. Кубизъм 

19.01. Сюрреализъм I. 

26.01. Сюрреализъм II.

02.02. Символизъм

09.02. Наивизъм

16.02. Поп арт

23.02. Плакат

2.3. НЕРАБОТЕН ДЕН

09.03. Да-Да

16.03. Графични техники

23.03. Изкуството на действието

30.03. Скулптура и форма

06.04. Aрхитектура и изкуство I.

13.04 Aрхитектура и изкуство II.

20.04. Оп арт

27.4. НЕРАБОТЕН ДЕН

04.05. Минимализъм

11.05. Ленд арт

18.05. Подготовка за заключителна изложба I.

25.05. Подготовка за заключителна изложба II.

1.06. Заключителна изложба

За контакти:

Вероника Николаева /Рисувателен педагог, водещ на “История на изкуството”/: 0899518900

Нора Гавазова /Управител на Детската къща/: 0876616950

https://www.facebook.com/DetskataKashta/ 

https://www.facebook.com/DetskataKashta/

