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природонаучен музей, Геологическия институт и 
Националния музей „Земята и хората“. Освен тях, 
в изработени от „Чехпласт“ – Враца 8 вертикал-„Чехпласт“ – Враца 8 вертикал-8 вертикал-
ни и 5 хоризонтални витрини, последователно са 
представени: регионална геология, регионална 
геология и археология, енергийни източници, руд-
ни суровини, индустриални минерали, декоратив-
ни и облицовъчни скали, регионални декоративни 
и облицовъчни материали, декоративни минерали 
и скъпоценни камъни и др.

Минералите, скалите и фосилите са подреде-
ни на класификационен принцип. Преобладават 
образците от България, но има и експонати от 
Македония, Сърбия, Италия, Германия, Полша, 
Украйна, Русия, Армения, Грузия, САЩ, Мексико, 
Куба, Япония, Зимбабве, Шри Ланка и др. Сред 
минералите са показани и такива, които са нови за 
света и са открити във Врачанския руден район.

Всеки образец със своята история и значение 
допринася за излъчването на цялата експозиция, а 
тези с големи и средни размери внасят още красота 
от величието на Природата. 

Осем табла с цветни снимки и кратки обясни-
телни текстове обогатяват залата. Те разказват за 
произхода и развитието на Земята, опасните гео-
ложки процеси, вулканите – разрушители и твор-
ци, единството на геология и археология, богат-
ствата на Земята, геология и екология, геоложки 
феномени на България, Антарктика и България.

Изложбата няма да остане затворена система. 
Във фонда ще постъпват нови образци, като най-
хубавите и най-интересните ще бъдат показвани. 

Целта на изложбата е да покаже на едно място 
много от прекрасните творения на Природата, да 
спомогне за по-добра геоложка култура, да допри-
несе за увеличаване на познанията на хората и не 
на последно място – да достави естетическо удо-
волствие и наслада.

Регионалният исторически музей – Враца е един от 
най-представителните и активни духовни центрове 
в Северозападна България, който издирва, съхра-
нява, изучава, експонира и популяризира култур-
но-историческото наследство на Врачанския край. 
Съвременните тенденции и световният опит в му-
зейното дело налагат една активна, многостранна 
и атрактивна политика по отношение на експози-
ционната и популяризаторска дейност. 

На 07.10.2010 г., във връзка с 30-годишнината 
от създаването на новата сграда на музея, беше от-
крита постоянна геоложка експозиция. Тя е при-
нос в осъществяването на концепциите за модерна 
музеология и в развитието на културния туризъм. 

С решение на Общинския съвет на гр. Враца се 
подкрепи идеята за създаване на минералого-пет-
роложка експозиция, одобри се разполагането ѝ в 
зала на Историческия музей в града и се финанси-
ра изпълнението на проекта. 

Образците са дарения от български учени, гео-
лози и колекционери, Националния музей „Земята и 
хората“, Геологическия институт „Стр. Димитров“, 
БАН, Националния природонаучен музей, Музея 
по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в 
СУ „Св. Климент Охридски“, Института по минера-„Св. Климент Охридски“, Института по минера-Св. Климент Охридски“, Института по минера-“, Института по минера-
логия и кристалография „Акад. Иван Костов“ и др. 

Зала „Каменна дъга“ (фиг. 1) е на втория етаж 
на Историческия музей и е на площ около 100 m2. 
Тя разполага с необходимите дадености, условия 
и параметри: достатъчен обем, подходящи дъл-
жина, ширина и височина; достъп до естествена 
външна светлина и многобройни тела за елек-
трическо осветление. Дизайнът на залата и екс-
позицията е дело на художника Кирил Беков и 
рекламна къща „Бекарт“.

Експозицията е в три основни групи: минерали, 
скали и фосили, разположени в три големи шкафа от 
кедрово дърво, притежавани преди от Националния 
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Фиг. 1. Постоянна геоложка експозиция в Регионалния исторически музей – Враца

1 – изглед от площад „Христо Ботев“ с Регионалния исторически музей и Куртпашовата кула от XVII век; 2 – таблото на входа на зала 
„Каменна дъга“; 3 – част от залата с изложбени витрини и информационни табла; 4 – витринни шкафове с образци от минерали, скали и 
фосили; 5 – витрина с фосилна фауна от Карибско море; 6 – информационно табло за вулканите с три големи образци от кварц, хематит 
и калцит (дарение от Националния музей „Земята и хората“)




