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Исторически музей

Исторически музей - Димитровград е културен и научен институт, създаден през 1951 г. Той е първият в
България Музей за съвременна история. По профил музеят е общоисторически и има следните отдели:
НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ
ЕТНОГРАФИЯ
АРХЕОЛОГИЯ
ХУДОЖЕСТВЕН - Художествена галерия „П. Чурчулиев”
ФИЛИАЛ „ДОМ-МУЗЕЙ „ПЕНЬО ПЕНЕВ”
Днес в него могат да се видят артефакти от неолита до съвременността, разположени в четири
експозиционни зали.
Зала „Бригадирско движение в България” е единствена по рода си в България и отразява един сложен и
противоречив период от близкото минало на България – 1945-1990 г. Бригадирски униформи, знамена,
награди, снимки от бригадирското ежедневие и др. разкриват историята на това движение и потапят
посетителите в духа на времето.
Зала „Димитровград” проследява изграждането на един от най-младите градове на България,
превърнал се през 50-те години на ХХ век в символ на социализма.
Зала „Археология” показва артефакти от живота на селищата от Община Димитровград, някои от които
имат непрекъснато развитие от периода на неолита (VІ х. пр. Хр.) до днес. Част от фонда на музея е
неолитният човек, открит през 2009 г. при спасителни археологически разкопки на средновековното
селище в местността Кар дере до димитровградското село Крум. Скелетът е част от неолитен култов
гробищен комплекс, който е единствен на територията на България и съседните страни. Именно това го
прави уникален от научна и експозиционна гледни точки
Изложбената зала на музея е място за разнообразни и атрактивни изложби, както от неговия фонд, така
и гостуващи от други музеи и институции.
Исторически музей-Димитровград се намира в центъра на града, в един комплекс с Градска библиотека
„П.Пенев” и ОП „Детски и младежки център”.
Исторически музей - Димитровград е сред 100-те национални туристически обекта.

ЦЕНИ НА ТАКСИ И УСЛУГИ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ДИМИТРОВГРАД
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
за възрастни
2.00 лв.
за учащи
1.00 лв.
за пенсионери
1.00 лв.
за инвалиди
безплатно
четвъртък
безплатен ден
беседа
3.00 лв.
Билетът важи за посещение в Исторически музей, Дом-музей “П. Пенев” и Художествена галерия “Петко
Чурчулиев”

ДРУГИ УСЛУГИ
Заснемане на експозициите с видеокамера
6.00 лв.
Фотозаснемане
2.00 лв.
Изготвяне на историческа справка според
от 2.00 до 6.00 лв.
сложността на изготвянето
Ползване на снимков фонд и негативи, в зависимост от 2.00 до 5.00 лв.
от уникалността на снимката или негатива
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АДРЕС:
Димитровград 6400
ул. "Св. Климент Охридски" 7
Телефон: 0391/6 67 87
Е-mail: museumdg@mail.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Лятно работно време: понеделник-петък от 9.30 до 18.00 часа
събота и неделя - от 09.00 до 17.30 часа
Зимно работно време: понеделник-петък от 8.30 до 17.00 часа
събота и неделя - по предварителна заявка
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА МУЗЕЯТ РАБОТИ С ПОСЕТИТЕЛИ И ИЗВЪН РАМКИТЕ НА
РАБОТНОТО ВРЕМЕ
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