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СБИРКА  

„КОНЦЕРТНИ И МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛНИ ПРОГРАМИ, ПОКАНИ И ДР.“  

(АИИИзк I.3.1.1) 

 

 

 

Постоя

нна а.е. 

Вр. 

а.е. 

Название, анотация външни особености на 

арх. единица 

 

Крайни дати Брой 

листа 

или 

Бр. 

Забележка  

  I. Програми     

  I.1. Концертни програми     

  I.1.1. Инструментални рецитали     

1  Програми от клавирни рецитали на български 

изпълнители (А – К)  

Печат  

1946 – 1977  200 бр.   

2  Програми от клавирни рецитали на български 

изпълнители (Л – Я)  

Печат  

1940 – 1978  173 бр.   

3   Програми от клавирни рецитали на 

чуждестранни изпълнители  

Печат; бълг. ез., нем. ез.  

1927 – 1977  135 бр.   

4  Програми от органови рецитали  

Печат, ръкопис; бълг. ез., фр. ез.  

1937 – 1977  17 бр.   

5   Програми от рецитали –  чембало  

Печат  

1972 – 1976  4 бр.   
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6   Програми от цигулкови рецитали  

Печат  

1969 – 1977  6 бр.   

7   Програми от рецитали –  китара  

Печат  

1975 – 1977  6 бр.   

8   Програми от рецитали – арфа  

Печат  

1959 – 1974  4 бр.   

      

  I.1.2. Инструментални дуети     

9   Програми от концерти на клавирни дуа  

Печат  

1948 – 1977  17 бр.   

10  Програми от цигулкови концерти на български 

изпълнители в съпровод на пиано (А-Л)  

Печат; бълг. ез., фр. ез. 

1926 – 1977  186 бр.   

11   Програми от цигулкови концерти на български 

изпълнители в съпровод на пиано (М-Я)  

Печат; бълг. ез., нем. ез. 

1940 – 1977  197 бр.   

12  Програми от цигулкови концерти на 

чуждестранни изпълнители в съпровод на 

пиано  

Печат; бълг. ез., нем. ез. 

1948 – 1977  67 бр.   

13  Програми от концерти с участието на виола в 

съпровод на пиано  

Печат  

1962 – 1977  19 бр.   

14  Програми от концерти с участието на виола 

д’аморе със съпровод на пиано, чембало и 

челеста  

Печат  

1973 – 1976  7 бр.   

15  Програми от концерти с участието на 

виолончело в съпровод на пиано  

Печат; бълг. ез., англ. ез. 

1945 – 1977  130 бр.   

16   Програми от концерти с участието на 

контрабас в съпровод на пиано  

Печат  

1973 – 1977  11 бр.   
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17   Програми от концерти на струнни дуа  

Печат  

1973 – 1976  4 бр.   

18   Програми от концерти с участието на флейта в 

съпровод на пиано/ арфа/ чембало/ китара  

Печат  

1962 – 1977  34 бр.   

19  Програми от концерти с участието на обой в 

съпровод на пиано  

Печат  

1973 – 1977  9 бр.   

20   Програми от концерти с участието на кларинет 

в съпровод на пиано  

Печат  

1960 – 1977  34 бр.   

21  Програми от концерти с участието на тромпет 

в съпровод на пиано или орган  

Печат  

1960 – 1976  3 бр.   

22   Програми от концерти с участието на 

цугтромбон в съпровод на пиано  

Печат  

1963 – 1976  5 бр.   

      

  I.1.3. Вокални концерти в съпровод на пиано     

23   Програми от вокални концерти с участието на 

сопран в съпровод на пиано  

Печат  

1948 – 1977  147 бр.   

24   Програми от вокални концерти с участието на 

мецосопран (алт) в съпровод на пиано  

Печат  

1959 – 1978  76 бр.   

25  Програми от вокални концерти с участието на 

тенор в съпровод на пиано  

Печат  

1971 – 1976  4 бр.   

26   Програми от вокални концерти с участието на 

баритон в съпровод на пиано  

Печат  

1948 – 1976  16 бр.   

27  Програми от вокални концерти с участието на 

вокални дуа в съпровод на пиано  

1964 – 1977  7 бр.   
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Печат  

      

  I.1.4. Триа     

28   Програми от концерти на триа  

Печат; бълг. ез., нем. ез. 

1946 – 1976  45 бр.   

29   Програми от концерти с участието на певец, 

цигулка и пиано  

Печат  

1939 – 1972  6 бр.   

30   Програми от съвместни концерти на два или 

повече инструмента с и без съпровод на пиано  

Печат  

1958 – 1977  27 бр.   

      

  I.1.5. Програми от концерти на симфонични 

оркестри  

   

31   Програми от концерти на Бургаската 

филхармония  

Печат  

1963 – 1977  158 бр.   

32   Програми от концерти на Варненската 

филхармония  

Печат  

1945 – 1978  131 бр.   

33   Програми от концерти на Видинската 

филхармония  

Печат  

1973 – 1978  16 бр.   

34  Програми от концерти на Плевенската 

филхармония  

Печат  

1961 – 1976  84 бр.   

35   Програми от концерти на Пловдивската 

филхармония  

Печат  

1962 – 1977  167 бр.   

36   Програми от концерти на Русенската 

филхармония  

Печат  

1962 – 1975  67 бр.   
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37   Програми от концерти на Софийската 

филхармония  

Печат; бълг. ез., нем. ез., фр. ез. 

1937 – 1965  233 бр.   

38  Програми от концерти на Софийската 

филхармония  

Печат; бълг. ез., фр. ез.  

1966 – 1978  255 бр.   

39  Програми от концерти на Шуменската 

филхармония  

Печат  

1962 – 1975  24 бр.   

40   Програми от концерти на Симфоничен 

оркестър на Българската телевизия и радио  

Печат; бълг. ез., нем. ез., фр. ез.  

1945 – 1978  152 бр.   

      

  I.2. Програми музикални театри     

41  Програми от спектакли на балет „Арабеск“  

Печат  

1970 – 1981  32 бр.   

42  Програми от спектакли на Камерна опера 

Благоевград  

Печат  

1972 – 1976  6 бр.   

43  Програми от спектакли на Бургаска опера  

Печат; бълг. ез., нем. ез., фр. ез.  

1970 – 1978  22 бр.   

44  Програми и листовки от спектакли на 

Варненска опера  

Печат; бълг. ез., рус. ез., фр. ез.  

1930 – 1977  162 бр.   

45  Програми от спектакли на Драматично-

музикален театър „Константин Кисимов“ – 

Велико Търново  

Печат  

1972 – 1975  4 бр.   

46   Програми от спектакли на Държавен 

музикален театър „Стефан Македонски“  

Печат  

1956 – 1978  49 бр.   

47  Програми от спектакли на Плевенска опера  

Печат  

1970 – 1981  13 бр.   
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48  Програми и листовки от спектакли на 

Пловдивска опера  

Печат, машинопис; бълг. ез., рус. ез.  

1959 – 1977  35 бр.   

49   Програми от спектакли на Русенска опера  

Печат; бълг. ез., фр. ез.  

1958 – 1981  57 бр.   

50   Програми от спектакли на Работническа опера 

Сливен  

Печат  

1947 – 1977  4 бр.   

51   Програми и листовки от спектакли на 

Софийска опера  

Печат; бълг. ез., нем. ез., фр. ез.  

1927 – 1981  164 бр.   

52   Програми от спектакли на Старозагорска 

опера  

Печат  

1963 – 1977  35 бр.   

53   Музикално-сценични програми без данни за 

театър  

Печат  

1974  7 бр.   

54   Програми от гостуващи оперни и балетни 

чуждестранни трупи  

Печат; бълг. ез., англ. ез., рус. ез, фр. ез.  

1942 – 1978  42 бр.   

55   Програми от чуждестранни музикално-

сценични постановки  

Печат; полски ез., рус. ез., словашки ез., фр. ез.  

1958 – 1991  14 бр.   

56   Програми от спектакли на самодейни 

музикални театри  

Печат  

1959 – 1981  38 бр.   

      

  I.3. Месечни програми     

57   Месечни програми за спектакли на музикални 

и драматични български театри  

Печат  

1970 – 1978  81 бр.   
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  I.4. Програми от фестивали     

58   Програми от Международен музикален 

фестивал „Варненско лято“  

Печат, офсет; бълг. ез., англ. ез., нем. ез, рус. 

ез. 

1963 – 1977  158 бр.   

59  Програми от Международен фестивал 

„Софийски музикални седмици“  

Печат; бълг. ез., рус. ез, фр. ез.  

1970 – 1973  207 бр.   

60   Програми от Международен фестивал 

„Софийски музикални седмици“  

Печат; бълг. ез., англ. ез., рус. ез.  

1974 – 1978  169 бр.   

61   Програми от Панорамата на българското 

хорово-изпълнителско изкуство  

Печат, машинопис  

1975 – 1984  23 бр.   

      

  I.5. Програми за образователни събития     

62   Програми от студио „Музика“  

Печат  

1955 – 1976  47 бр.   

63   Програми от движението „Българска 

музикална младеж“  

Печат  

1969 – 1975  124 бр.   

64   Програми за концертни цикли на движението 

„Българска музикална младеж“  

Печат  

1969 – 1975  62 бр.   

65   Месечни и сезонни програми и абонаментни 

книжки от движението „Българска музикална 

младеж“  

Печат  

1969 – 1975  54 бр.   

      

  I.6. Програми от концерти от средни и 

висши музикални училища  

   

66   Програми от концерти на Българска държавна 

консерватория  

Печат  

1939 – 1983  53 бр.   
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67   Програми от концерти на Средно музикално 

училище „Веселин Стоянов“ – Русе  

Печат  

1964 – 1971  9 бр.   

68   Програми от концерти на Държавно музикално 

училище – София  

Печат, машинопис  

1957 – 1991  33 бр.   

69   Програми от концерти на Средното музикално 

училище „Добри Христов“ – Варна  

Печат  

1962 – 1978  45 бр.   

70   Програми от концерти на Средно музикално 

училище – Бургас  

Печат  

1964 – 1976  26 бр.   

      

  II. Бюлетини     

71   Бюлетини от фестивала „Софийски музикални 

седмици“  

Циклостил; бълг. ез., англ. ез., рус. ез.  

1973  20 бр.   

      

      

 

 


