
Перник (България)

Счита се, че музея в Перник е единствен по рода си в България и на Балканския
полуостров и се намира в галерията на първия пернишки рудник.
Първоначално подземният минен музей е отворил врати през 1986 г., но в началото на 90-
години на ХХ век той бива подложен на разграбване, силни корозионни процеси,
наводняване и в крайна сметка е бил изоставен. На 26 юни 2009 г. той отваря врати за
втори път. Музеят се стопанисва от Културно-информационен център Перник.
Той е разположен в запазените галерии на първия подземен рудник, който работи от
1891г. – “Старите рудници”. Галериите на музея са дълги 590 м, като в тях са обособени 50
експозиционни ниши, разположени в истинска минна галерия. Те пресъздават етапите в

развитието на въгледобива след 1891 г., когато са
били създадени Мини – Перник – от добиването на
въглища с шило и чук и ръчно прокопаване на
галерии до съвременни методи за разработка на
въглищни пластове с проходчески комбайн; от
изнасянето на въглищата с торби, дървени тарги и
колички през дървени вагонетки и конен извоз до
извозването с електровози. Първоначално
галерията е била използвана като конюшня, където
се отглеждали слепи коне използвани за извоз на
въглища. Сред експонатите в музея са ръчна

количка и тарга, електро-локомотив, комбайн за копаене на въглища под земята и други
миньорски машини и съоръжения. Повечето от изложените съоръжения са оригинални,
което създава автентична руднична атмосфера.
В музея, на дълбочина 50 м има обособен параклис, в който миньорите са се молели на
Бог да ги предпазва от злополуки.
Друга атракция е откритата вкаменелост на дърво, датиращо от преди 5 млн. години,
което е поставено на входа на музея. Миньорите смятат, че докосването до него е добра
поличба, ето защо специален надпис на входа на музея подканва посетителите да се
доверят на това поверие.
Като сувенири на туристите се продават късчета въглища на възраст 2 млн. години, като
всяко парче е снабдено със специален сертификат, удостоверяващ неговата възраст.
Днес, музеят се използва и като естествен декор за
заснемането на редица български и холивудски
продукции.
Една от идеите за повишаване на неговата атрактивност
е той да бъде разширен, да обхване две галерии с обща
дължина 4 км и по тях да се движи влакче. Друга такава
идея е чрез мултимедия и подходящ музеен декор да се
пресъздадат дейностите, случвали се в някогашните
минни галерии.
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