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Abstract: 
Science and technical museums are the most interesting public centers among museums. The 
museum as an integrated between science and education is important for society. The research 
aims to consider  most of the newest scientific museums around the world and in Bulgaria, 
classifications, typology, goals and objectives. The purpose of the report is to research the 
potential of specific museums in Bulgaria, their expansion, update and  good practice in their 
management. It is potentially considered in the publication of the public spaces of museum 
buildings in the XXI century. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 "Музей произлиза от латинската дума музеум (museum), която пък произлиза от 
гръцката музейон (μουσεῖον). Музейонът в Елада е храм на музите, покровителките на 
изкуствата в гръцката митология. Един от най-прочутите музеи е музеят в Александрия, 
свързан с едноименната библиотека. ...Смята се, че той е първият музей в смисъл на 
философска школа и е основан около 308 г. пр. н.е. в Александрия от Птолемей I Сотер. 
Забележителни музеи има в Древна Гърция – в Атена, Антиохия, Пергамон. Римляните 
наследяват културните традиции на гърците и основават множество музеи в дворците си.“ 
[1] 
 От Древността, основните предмети, колекционирани от страна на владетелите и 
замогналата се класа са произведения на изкуството, съкровища, бижута и др. ценности. 
През XVI-XVII век в Европа, в колекциите се забелязват интересни предмети от живата 
природа – вкаменелости, причудливи растителни видове, животни и други природни 
забележителности. Това са и първите природонаучни сбирки, които по-късно стават база 
за създаването на един от основните клонове сред музеите – природонаучните.  

„Музеят е европейско явление. В модерната си форма той възниква през Ренесанса 
като колекция от любопитни предмети (кабинет от куриози) или картини, собственост на 
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европейските крале и аристократи. ...За първи път думата музей се използва за 
съвкупността от сграда и експонати през 1682 г. в Англия, когато Елиас Ашмол дарява 
колекцията си на Оксфордския университет. …Първият обществен музей е открит в 
Дрезден през 1727 г. В Цвингера били изложени ценни предмети на изкуството. ...След 
ХІХ век почти всички музеи са достъпни за широката публика“.[2] 
 През XIX век, с развитието на индустриалното общество и навлизането на най-
новите научни постижения все повече нараства необходимостта от популяризиране сред 
населението на научните знания, от приложението на науката в различните отрасли на 
индустрията и повишаване на степента на техническо образование на населението. Според 
С. Недков музеите могат да бъдат профилирани в четири основни групи: художествени, 
исторически, природо-научни и технически.[3] Първите научно-технически музеи 
възникват в големите градове и притежават най-големите колекции на предмети от 
индустриалната епоха. Тяхната основна цел е да представят света на науката и 
технологиите в цялото им многообразие и по този начин да стимулират развитието на 
професионалното образование и в крайна сметка на производството. През 1851 г. е 
поставено начало на световните панаири с „Голямата изложба на произведения на всички 
индустрии на всички нации“ в Кристалния дворец в Лондон. Много производителите, 
след закриването на панаирите, осъществяват пътуващи  изложби в различни градове с 
цел повече хора да се запознаят с техните стоки. Някои фабрики организират обиколки на 
техните съоръжения, което дава на посетителите вътрешен поглед върху работата в 
различни индустрии. 
  Светът днес е вече е на прага на нова ера в своето развитие.  „Овладяване на 
четвъртата индустриална революция“ беше мотото на Световния икономически форум, 
проведен в Давос през януари 2016 г.  Стратегиите за поведение според  проф. Клаус 
Шваб  предполагат два основни варианта: „Едната възможна стратегия е да инвестираме в 
наука, технология и дизайн, за да работят бъдещите поколения заедно все по-умните 
машини, вместо да бъдат измествани от тях. Втората е да се фокусираме върху 
уникалните човешки качества – емпатията,  вдъхновението, принадлежността, 
способността за творчество и чувствителността.“ [4] 
 Целта на настоящия доклад е изследване на музеите на науката и техниката в 
историческото им развитие, тенденциите и проблемите, които стоят пред тях на прага на 
новото хилядолетие. Предмет на изследването са научно-технически музеи по света и 
паралелите им в България, добри практики и бъдещо развитие.  

2. ПЪРВИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕИ  
 В края на XIX век в колекциите на преобладаващите природни музеи, започват да 
се включват и предмети на индустрията и техниката, проследявайки хронологично 
човешкия прогрес. Първите научно-технически музеи представляват колекции на 
специфични технически предмети – оръжейни колекции, фотоапарати, транспортни 
съоръжения, морски експонати и други.  
 Основните раздели в научно-техническите музеи са: транспорт, енергетика, 
комуникации, космонавтика, политехника, електроника, медицина, нови технологии,  
наука за деца, научни паркове и др. 
 Научно-техническите музеи са най-бързо развиващите се музеи от средата на XX 
век, за последните 50 години. Вече има научен музей във всеки голям град по света.  
 Първият публичен научен музей е Ашмолският музей, основан в Оксфордския 
университет през 1683 г. и създаден с цел да обучава и забавлява британската 
общественост. През 1969 г., годината, когато човек за пръв път стъпва на Луната, настъпва 
иновация в музеите на науката и технологиите: стартират  първите практически научни и 
технологични центрове. Прилагат се нови подходи за обогатяване на учебните програми 
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по наука, като се комбинират изобретателство и игра, за да се насърчат учениците да 
опознаят науката от друга гледна точка. Науката и технологиите вече престават да  са 
обвързани с националните или историческите музеи и се поставя началото на иновативни 
изложби в нетрадиционни музейни условия. През 80-те години, когато набира скорост 
индустриалната археология, започва процес на адаптация на тези сгради, показването на 
технологиите в самите физически пространства на изоставени фабрики, обвързвайки ги и 
с нови обществени функции.  
 Един от най-старите научно-технически музеи в света е музеят „Галилио“ във 
Флоренция,  Италия. Музеят притежава един от най-големите световни сборници научни 
инструменти, плод на дългогодишната дейност на фамилиите Медичи и Лотарингия за 
науката и учените. През 1775 г. събраните инструменти са прехвърлени в Кралския музей 
по физика и естествознание в двореца Ториджани във Via Romana (сега Museo della 
Specola).  
 Най-големият технически музей в Италия е Музеят на науката и технологиите 
„Леонардо да Винчи“ в Милано (Фиг.1)- градът където е живял и работил Леонардо. Това 
става в чест на 500 години от рождението на Леонардо да Винчи (1952 г.). Разположен в 
комплекс от сгради на стария бенедиктински манастир Сан Виторе, построен през 16 век и 
реконструиран през 1953 г., музеят е един от най-големите в Европа, с най-богатата 
колекция, посветена на Леонардо, с оригиналните му трудове и възстановени макети по 
негови чертежи. Днес това е частна фондация, чиито институционални сътрудници са 
министерствата, публичните органи и университетите в Милано.  

а) б) 

Фигура 1.a) б) Музей на науката и технологиите „Леонардо да Винчи“,  Милано 
(снимка: https://www.museoscienza.org/en/leonardo/galleries)[5] 

 
 Музеят на науката в Лондон е основан през 1857 г, като първоначално е 
представлявал смесица от  експонати, дарени от Кралското дружество за изкуства и 
Световното изложение от 1851 г. Музеят притежава огромна колекция от предмети, 
разпределени в различни тематики по различните етажи на музея.  
 Техническият музей в Мюнхен е сред  най-големите, най-старите и най-пълни 
технически музеи в света. Цялото име на музея е Германски музей на Шедьоври на 
науката и технологиите (Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und 
Technik). Разположен е на остров на р. Изар. През 1903 година кметството на Мюнхен 
решава безплатно да предостави острова за изграждането на музей, в който да бъдат 
изложени важни технически постижения. Оттогава се нарича Остров-Музей Мюнхен. До 
2025 г. е предвидена реконструкция,  модернизация и обновяване на музея с най-нови 
технологии.   
 В своето изследване „The evolution of the science museum“, Alan J. Friedman [6] 
публикува родословно дърво (Фиг.2) на музеите на науката и технологиите, което 
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проследява еволюцията на музея на науката от частни и граждански колекции до 
днешните научно-технологични центрове, чиято единствена цел е да вдъхновява и 
обучава обществото. Схемата  показва само малък брой представителни музеи без да 
показва непрекъснатото развитие на други форми на музеи или продължаващото им 
взаимодействие с музеите на науката и технологиите, теми, които се изучават от други 
направления в науката. 
 Научният център Онтарио (Ontario Science Center), в Канада (1969 г.) е един от 
първите научни музеи, пионери в прилагането на игрови модели за публиката, 
демонстрации, обучения, атракции.   
 Първият в България технически музей е Националният музей на транспорта в 
гр.Русе (Фиг.3), на брега на река Дунав и е единствен по рода си в цялата страна. 
Разположен е в сградата на първата железопътна гара в страната, построена през 1866 г. 
по проект на братя Барклей. Музеят се категоризира като национален музей на 
железопътния транспорт и съобщенията на 26.06.1966 г. по повод 100-годишнината от 
началото на железопътния транспорт в България. Сградата на музея е обявена за 
исторически паметник.  Отново в Русе, през 1883 г. е поставено началото и на 
Военноморския музей. Тук  през 1879 г. е създаден военният флот на новоосвободеното 
българско Княжество. Започва се събирането на старини и дейности по образоването на 
съответните среди на Флотилията. По-късно музеят е преместен във Варна и през 1923 г. 
отваря врати Морският музей . Той може да се нарече първият публичен морски музей в 
България. През 1937 е първата експозиция на Главния военен музей в София, който през 
1968 г.  получава статут на национална институция и променя името си на Национален 
военно-исторически музей. Негови филиали стават Военноморският музей и Парк-музей 
на бойната дружба „Владислав Варненчик“ в гр.Варна.  
 

  
Фигура 2. Родословно дърво на научно-техническите музеи 

(снимка: Alan J. Friedman) [6] 
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Фигура 3. Национален музей на транспорта и съобщенията – Русе.   

(Снимки: Виктор Петров) 
 

 Още след Първата световна война се заражда и идеята за авиационен музей, но 
това се осъществява едва през 1991 г., когато е създаден  и Музей на авиацията край 
Пловдив. Музеят на авиацията е филиал на Националния военно-исторически музей. С 
писмо на Министерството на културата от 29 март 1994 г. се образува самостоятелен 
Музей на авиацията подчинен на Министерството на отбраната  
 Най-големият национален технически музей на България е Националният 
политехнически музей в София, създаден през 1957 г. Музеят предлага разнообразни 
образователни програми, както  и виртуален тур за изкушените от историята на техниката 
деца и възрастни.  
 Филиал на Националния политехнически музей - София е Музеят на текстилната 
индустрия в град Сливен , създаден  през 1984 г. по повод 150-годишнината на 
българската текстилна индустрия. Сградата, в която се помещава музеят е първото 
текстилно училище у нас. Построена е през 1906 г. и е обявен за паметник на културата. 
Тематично музеят е посветен изцяло на производството на текстил от най-дълбока 
древност до наши дни и като такъв музеят е единствен в страната. Експозицията е 
разположена на два етажа в осем зали и представя появата, развитието и постиженията на 
текстилната техника, технология и машиностроене. 

3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕИ ПРЕЗ XX в. 
 През втората половина на XX век научно-техническите музеи, помещаващи се в 
исторически сгради в центровете на градовете, се нуждаят от осъвременяване на сградния 
фонд. Освен необходимост от увеличаване на изложбената площ се налага и 
реорганизиране на публичните пространства. Според Р. Райновска, "в резултат от 
динамично протичащи  интеграционни процеси в пространствената структура на 
обществените сгради и комплекси, в съвременната архитектура се наблюдава тенденция 
към увеличаване на относителния дял на приемните пространства по отношение на 
общата площ на сградата. ...Съществено се увеличава относителния дял на 
комуникационните площи". [7]  
 Един от най-старите и най-големи научно-технически музеи - Политехническият 
музей  в Москва се намира в самия център на града. През май 1872 г. в Москва се открива 
Всеруската индустриална изложба. Това е най-голямата демонстрация на индустриални, 
селскостопански, военни, научни, технически и културни постижения на Руската империя.  
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а) б) 

Фигура 4.a) б) Политехнически музей, Москва, конкурски проекти, 
( снимки: https://mpradist.ru/bg/kogda-otkroyut-politehnicheskii-muzei-na-lubyanke-

politehnicheskii.html) [8] 

 
 В края на XIX - началото на XX век музеят се превръща в основен научен, 
културен и образователен център на Русия. Още от създаването му, музеят има приложен 
характер. През юли 1919 г. по решение на властите музеят става Централен институт за 
политехническо познание. Служителите му започват да провеждат образователни 
програми в различни отрасли на науката. Те изнасят лекции за широката публика и я 
запознават с напредъка на физиката, математиката, науката, икономиката и технологиите. 
В залите освен научни експерименти се провеждат литературно-музикални вечери с 
известни артисти. През 2013 г. сградата на музея затваря за основен ремонт. Проведен е 
международен конкурс (Фиг. 4.) Датата на откриването на обновения музей е обявена – 
12.12.2020 – рождената дата на музея преди 147 години.[9] 
 През XX век все по-голям е делът на научните центрове, разположени в паркове, 
където на голяма площ се развиват най-модерни работилници и инсталации, срещайки 
публиката с науката, забавното с научното знание и опит.  
  В Париж, встрани от туристическите маршрути се намира Парк Ла Вилет (La 
Villette), с ултрамодерният Град на науката и индустрията (Cité des Sciences et de L 
„Industrie). Автор на комплекса, след като печели международния конкурс става архитект 
Бернар Чуми. Градът на науката и индустрията е построен на мястото на стари бетонни 
кланици от северната страна на канала Урк през 1989 г. и се превръща в най-невероятната 
сграда в Париж през последните две десетилетия. Тук се демонстрират всички аспекти на 
научната мисъл - от полети в космоса до света на микробите. За най-малките деца, от 3 до 
12 години, е създаден Музей на науката и природата за деца.  
 Музеят НЕМО в Амстердам (Фиг. 5.) е най-големият научно-технически музей в 
Холандия. Музеят е създаден през 1923 като Музей на труда. През 1997 г. се мести в нова 
сграда на пристанището, проектирана е от известния архитект Ренцо Пиано,  Името 
Science Center NEMO е въведена през 2000 година . Центърът на науката е предназначен за 
посетители в различни възрасти.  
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Фигура 5. Музей на науката НЕМО, Амстердам 

(снимка: https://amsterdam.ourmapp.com/product/nemomuseum/) [10] 

 През 1998 г. отваря врати и шедьовърът на архитектурата – Градът на науката и 
изкуствата във Валенсия, Испания.  
 Китай не изостава от тенденциите за най-съвременни технологични музеи. Century 
Square е построен през 1995 г., а Шанхайският научен и технологичен музей е планиран за 
западната му страна като ключов проект за популяризиране на науката в района на 
делтата на Янцзе. Музеят на науката и технологиите завършва първата си фаза на 
строителството през декември 2001 г.  Втората фаза на музея завършва през май 2005 г. 
Това е и първият музей за наука и технологии, удостоверен, отговарящ на стандартите за 
качество и околна среда ISO 9000/14000.  
 В България първата нова съвременна музейна сграда е „Музейко“ в София (Фиг. 
6.). Сградата е проектирана в съответствие със стандарта LEED GOLD и включва редица 
зелени технологии за производство и съхранение на енергия, с ниски експлоатационни 
разходи и високо качество на вложените материали.    
Музейко спечели наградата  „Образователна сграда на годината“ за 2015 година. 

 
Фигура 6. Музейко, София, България 

(снимка: https://www.muzeiko.bg/bg/pages/building-4.html ) [11] 

239

https://amsterdam.ourmapp.com/product/nemomuseum/
https://www.muzeiko.bg/bg/pages/building-4.html


 XI International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

  
4. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИТЕ МУЗЕИ ПРЕЗ 
XXI  век. 
 Технологиите  през XXI век се развиват с много бързи темпове. Обяснимо е 
строителството на нова сграда да се случва по-бавно във времето, поради ред 
икономически фактори и не рядко резултатът има нужда от нови преустройства. Нуждата 
от гъвкава образователна стратегия на съвременната музейна практика води до нови 
решения. В редица градове, се създават регионални научно-технически музеи, временни 
експозиции и други открити и закрити изяви, подпомагани от общините и частни 
партньорства.  
 Музеите продобиват все по-голяма социална роля – развива се дейност по посока 
разнообразни образователни програми за всички възрасти, игри, забавления и най-нови 
технологични нововъведения. Включват се посетителите като активни участници в 
процеса на комуникация и диалог с музейната експозиция. Обогатяват се формите на 
музейна комуникация между публиката и музеите. 
 В Русия широко е заложено още от края на XX век включването на интерактивните 
музеи в училищата.  В Европа се появяват най-иновативните образователни центрове – 
Експериментариум, където по забавен начин се провеждат редица експерименти и 
демонстрации за различни възрасти - Москва, Копенхаген, Киев и др.  

а) б) 

Фигура 7.a) б). Музеят на науката и човека Еврика, г. Владимир, Русия 
(снимки: https://www.evrika33.ru/originalnyie-fotosessii-dlya-molodozhenov/).[12] 

 
 В гр.Владимир, Русия, който по големина е сравним с гр.Варна,  такъв е Музеят на 
науката и човека Еврика (Фиг. 7.). Научният и образователен център Еврика обединява два 
музея: интерактивен научен музей за основните закони на природата и физическите 
явления и музей на човека, за неговите способности, физиология, структура. Във Варна 
засега няма изграден такъв център, но има отделни прояви във времето  - Фестивал на 
науката, Дни на Музейко във Варна (януари 2020, Делта Планет Мол) и др.  
 В България такъв център е създаден в София Тех парк, Сградата на 
Експериментариума е част от инфраструктурата на научно-технологичния парк и е 
предназначена за музеен център на иновациите и високите технологии. 
Експериментариумът осигурява над 2 000 кв. м. експозиционни площи в три зали, 
предвидени за високотехнологични и иновативни изложби. Тук се намира и първият у нас 
интерактивен детски център “Техно Меджик Ленд”.  Мотото на проекта е мисълта на 
Конфуций:“Те ми казаха и аз забравих, аз видях и разбрах, аз го направих и научих.” [13] 
 Експериментариум има създаден и в Пловдив Тех парк.  Експериментариумът е 
част от инфраструктурата на Технологичния парк.  Музеят наследява натрупаните до 
момента технологични средства, материали и научна литература, които са събирани от 
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различни поделения на „Корпорация за Технологии и Иновации“ АД през над 40-
годишната им технологична и производствена история. 
 Според П. Петров "Най-добри резултати при обучението се постигат чрез 
работилници и практически занимания, в които участниците изучават тънкостите на 
употребата на смеси за третиране на дърво и начините на обработка на 
дървения материал; на работата с естествени строителни материали, както и 
избора и набавянето на суровини за градежите" [14] 
 В центъра на София, през последните години с голям успех работи Музеят на 
илюзиите. Всяка година обновява своите експонати, обвързвайки ги с нови експерименти 
в науката. Изложбата е разположена на 400 м2, в които илюзиите се срещат с научните 
изобретения и изкуството: физиката и оптиката са представени заедно с мистериозни 
произведения на изкуството и класически загадки. Изключително образователното 
преживяване е обогатено с интерактивно забавление — рисуване със светлина, създаване 
на сенки и незабравими моменти в света наопаки.  
 Важен и незаменим метод за популяризиране на образователната стратегия на 
техническите музеи е дигитализацията – дигитализация на архива, активни дигитални 
турове, виртуални разходки и обмен на данни между музеи, библиотеки, университети, 
училища. Важна роля за популяризирането на новите технологии играят университетите и 
училищата. Включване на AR/VR (добавена и виртуална реалност) е нов метод за работа  
в науката, културата и образованието. „Вътрешно и външно дистанционно проучване и 3D 
модел на индустриална археологическа площадка бяха направени през 2019 г. по проекта 
на Десислава Христова за обновяването му като музей на индустрията” [15] 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Научно-техническите музеи през XXI век са изправени пред редица 
предизвикателства. Бързото развитие на технологиите от една страна улеснява 
дигитализацията и отворения достъп на информация да достигне до по-широка публика, а 
от друга страна са иновациите за ангажираността на вниманието на хората за по-дълго 
време. Необходимо е все по-тясно сътрудничество между науката, образованието и 
потребителите на високотехнологични знания и умения. Необходими са нови форми на 
комуникация с публиката.  Музеите трябва да се възползват от новите технологии, за да 
споделят своите колекции с по-широка аудитория. Днес посетителите могат да разглеждат 
изложбените зали  от дома и класната стая.   
 Пред Научно-техническите музеи  стоят и редица въпроси и проблеми за решаване. 
Нужно е да се конкретизира в по-голяма степен целевата публика, тематиката на бъдещата 
колекцията, начинът на показване на експонатите и свързаното с това получаване на ново 
знание и др. Музеите трябва да се справят със сложни научни проблеми: ако те са 
предназначени да бъдат институции за учене през целия живот, то не трябва да се 
изграждат изключително за деца. Експонатите трябва да се стремят към редица 
интелектуални аудитории, като се започне от неинформирания човек до образования 
неексперт. А така също да се  развиват проекти за социално адаптация. 
 Музеите трябва да подчертават многостранния и интердисциплинарен характер на 
съвременната наука. Пример могат да бъдат експонати, показващи взаимодействията 
между биолози, инженери и лекари при разработването на нови медицински изделия. 
Експонатите биха могли също да изследват връзките между науката и други дисциплини, 
като правото или бизнеса.  
 България не изостава от световните тенденции при внедряване на иновативни 
практики и популяризиране на науката. Водещо звено остават университетите, тяхното 
взаимно сътрудничество, както и връзките им с музейните институции и бизнеса. Пример 
за това е Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, който провежда редица 
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научни експерименти. Пример за това е проведеното през лятото на 2019 г. лятно училище 
за деца „Кибер магьосници“, за сигурността и избягване на опасностите в дигиталната 
средата. Образователният проект се реализира съвместно с Дирекция „Образование и 
младежки дейности" на Община Варна. През октомври 2019 г. се проведе и съвместна 
интерактивна изложба на науката съвместно с МУ-Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“, 
във Варна. Част от изображенията, които бяха представени са създадени по време на 
съвместно обучение между учени и експерти от катедрата „Информатика“ на Варненския 
свободен университет и катедрата „Анатомия и клетъчна биология“ на Медицински 
университет – Варна за анализ на биомедицински изображения. Обучението се проведе в 
началото на септември 2019 г. във Варна и обедини ученици с интерес към науката, 
студенти по компютърни науки и медицина, докторанти и преподаватели. Експертите от 
двата университета продължават работата си по общи проекти и иновативни 
изследователски практики за нови научни открития.  
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