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За нас
Музеят „Дом на хумора и сатирата“ е създаден през 1972 г.
През годините Домът на хумора се утвърждава в национален и
международен мащаб като уникален културен институт,
превърнал се във „визитна картичка“ на българската столица
на хумора – Габрово. Домът е музей на хумористичното
изкуство, с фонд от произведения на автори от 173 страни и
водеща в страната колекция от карикатури и сатирични
произведения за периода от 1973 до днес. Представя
самостоятелни, общи, гостуващи, пътуващи и постоянни
изложби от областта на визуалните изкуства. Музеят
организира събития като Биенале на хумора и сатирата в
изкуствата, изложби и конкурси за карикатура и фотография,
творчески срещи, детски ателиета, кинопрожекции и др.

История
ДОМА НА ХУМОРА И САТИРАТА става реален факт на 1 април,
1972 г. Основен двигател за реализирането на мащабната
идея е първият директор на Дома - СТЕФАН ФЪРТУНОВ
(1926-2010), юрисконсулт по професия, но и запален събирач
на габровски анекдоти. През 70-те години на 20-и век
Габрово е домакин на Национален фестивал на хумора и
сатирата, в рамките на който се провеждат карнавал,
национални
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сатирична пластика, народно състезание по остроумие,
национална награда за хумор и сатира в литературата,
фестивал на комедийния и анимационния филм и други.
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Мисия
Да поощрява създаването на хумористично творчество, като организира международни конкурси, изложби и форуми по
въпросите на хумора и сатирата; да съхранява и популяризира хумористичното наследство на народите, отчитайки спецификата и
традициите на всяка нация; да изпълнява ролята на посредник и чрез силата на общочовешкия хумор да хвърля мостове между
позиции на противопоставяне и нетолерантност в името на разбирателството и взаимозачитането на народите по света.

Визия
Запазване и развитие на музея в активен и
съвременен културен център, който популяризира
местното културно наследство и таланти и дава
достъп до разнообразна дейност и програма от
страната.
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Акценти от програма

цели и стратегия
достъпност

традиции и свързаност

Ежегодно обновяваме и разнообразяваме културната
си програма и база, така че да посрещаме жители и
посетители на града от всички възрасти и с
разнообразни интереси.

Пазим местните традиции и приобщаваме всички
поколения към дейността си.

просвета и образование

връзка с околна среда

Фокус в нашата дейност, още от създаването на

Намираме се в близост до множество природни

читалището, са децата и подрастващите, като се
стремим да им предоставяме възможност за

забележителности и богатства, планираме активности,
обединяващи местната култура и природа.

творчески занимания и чести колаборации с местните
училища.

актуално
Екипът ни е отворен и активен, работим в посока модернизация и се
участваме в множество национални и международни форуми и проекти.
Държим се близо, както до творчески инициативи, така и се стремим да
подобряваме управлението на дейността и базата си. През 2021 година,
Дом на хумора и сатирата, се включи в експериментален проект, с цел
подобряване на достъпа до разнообразна и нова аудитория и запазване
на своята значимост и дейност, в условията на тежката криза, следствие от
пандемията от COVID - 19.
По време на едногодишните изследвания, анализи и срещи, доказахме
своята значимост за местната култура и аудитория и предприехме обмен
и колаборации с други организации из страната.

важните теми в програма 2022

лекции, културни събития,
прожекции, игри на еко тематика

През 2022 Музеят на хумора и сатирата отбелязва 50 години от
създаването си. Основен акцент през тази година е 25-тото издание на
Габровското биенале.
Габровското биенале на хумора и сатирата в изкуството е един от найголемите и стари форуми за визуално изкуство в България. Предстоящото
25-то издание с тема Икономия на средствата е посветено на екологията и
ще се реализира от 20 май до 30 септември 2022 година. Биеналето се
състои от две журирани изложби – една за карикатура и една за
съвременно изкуство , както и от кураторска изложба. В периода на
провеждане на Биеналето предстои и богата програма от съпътстващи
събития, някои от които ще се проведат в Музея, други в различни точки в
България.

съвременно изкуство, дискусии,
социална функция на културата и
изкуството

зали и база
Музеят разполага с 4 етажа

експозиционни зали
конферентна зала
хранилища
офиси
звукозаписно студио
музеен магазин

възможности и партньорства

културна програма
Екипът ни ежегодно развива и обогатява програмата от
дейности и събития, като се фокусираме върху визуални
изкуства и дизайн, музика, литература, туризъм и
образование.

корпоративни събития
Музеят разполага с отлични пространства и идеи за
провеждане на бизнес срещи, конференции,
тиймбилдинги, презентации.

Контакти
Музей "Дом на хумора и сатирата"
ул. "Брянска" № 68
5300 Габрово
тел. 066/ 80 72 29; 0884029374
www.humorhouse.bg

