
Pernik (Bulgaria)
Se crede ca muzeul din Pernik este unicul de genul asta in Bulgaria si in Peninsula Balcanica si
este amplasat in galeria primei mine in Pernik.
Initial primul muzeu de mina subteran a fost deschis in anul 1986, dar la inceputul anilor 90 ai
secolului ХХ ei a fost jefuit si totodata supus proceselor corozive puternice cauzate de
inundatii, iar in final a fost abandonat.
Pe data de 26 iunie 2009 muzeul si-a deschis portile pentru a doua oara, fiind gestionat de

catre Centrul cultural-informational Pernik.
Este amplasat in galeriile pastrate ale primei mine subterane, deschisa in 1891 – “Starite

rudnitsi”. Galeriile muzeului au  o lungime de 590 m;
in ele sunt amenajate 50 de nise expozitionale
asezate intr-o veritabila galerie de mina. Nisele
prezinta etapele dezvoltarii mineritului: - extragerea
carbunelui incepand 1891cand au fost create minele
Pernik de la folosirea manuala a unor instrumente
precum sula , ciocanul pana la metodele
contemporane de prelucrare a straturilor de carbune
cu utilaje specializate in realizarea de galerii; de la
scoaterea carbunelor in saci, carucioare de lemn si
vagonete de lemn trase de cai pana la scoaterea cu

locomotive electrice.
Initial gaeria a fost folosita ca grajd de cai. Printre exponatele muzeului se regasesc piese
precum: carucior manual, locomotiva electrica, combine de sapat in carbune sub pamant si
alte utilaje de minerit si dotari.  Marea majoritate a uneltelor si utilajelor expuse sunt
originale, fapt ce creeaza o atmosfera autentica de minerit.
In muzeul subteran, la o adancime de  50 m exista o capela amenajata unde minerii se rugau
Domnului pentru a-i apara de  accidente.
Un punct de atractie deosebit este o fosila din lemn cu o vechime a testata de specialist de 5
milioane de ani. Aceasta este expusa  chiar la intrarea in muzeu. Minerii cred ca atingerea ei
este un semn bun, din cauza asta la intrarea muzeului exista o inscriptie speciala care invita
vizitatorii sa aiba incredere in aceasta legenda.
Ca suveniruri turistilor li se ofera spre vanzare bucatele de carbune cu o vechime de  2
milioane de ani, fiecare avand un certificat special
care ii atesta vechimea.
Actualmente muzeul este folosit si ca un decor natural
pentru realizarea unor filme de catre producatori
bulgari sau de la Hollywood.
In viitor, pentru cresterea atractivitatii muzeului
subteran se intentioneaza extinderea acestuia
pentru a cuprinde doua galerii cu o lungime de 4 km
iar acestea sa fie accesibile pentru turisti prin
intermediul unui trenulet. De asemenea se
intentioneaza ca turistii sa fie angrenati in activitati
specifice de minerit.
Pentru mai multe informatii:
http://www.bgizlet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1644&Itemid=69


