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За нас
Наша основна цел е да съхраняваме и представяме по креативен начин
историята на природното разнообразие на балкана и културата на местната
общност, която е свързана с него.
Събираме наложените, градим нови и популяризираме актуални традиции на
всички поколения през активна просветителска и развлекателна дейност и се
развиваме музея като съвременен и мултифункционален културен център
фокусиран върху био и еко теми.
Екипът на музея си е поставил амбициозната задача да го превърне в
разпознаваем център за научна и образователна дейност от национален и
европейски мащаб.
Разположението

на

музея

в

красивите

склонове

на

Стара

планина

е

допълнителен фактор за привличане на посетители, желаещи да се докоснат до
природните чудеса на Балкана. Интересни занимания на открито – катераческа
стена, разходки из планината и забавни научни игри имат за цел да насочат
интереса на гостите на музея към биологията, опазването на природата и
изучаването на тайните на планината.

История
От 1956 г. местният учител по биология Илия Илиев
заедно ученици си започва да събира животински и
растителни видове. За нуждите на часовете по
биология са препарирани животни, които се срещат
в

Стара

подредена

планина.
в

Постепенно

коридорите

на

колекцията,

училището,

се

разраства и през пролетта на 1976 г. е преместена в
нова сграда, която от 1 януари 1977 г. става филиал
на

Историческия

музей

в

Ловеч,

а

самостоятелен музей се оформя през 1992 г.

1956

1992

2022

като

Мисия
Свързваме чрез познания, преживявания и
открития. Отваряме пространство за общо
действие
и
вдъхновение.
Създаваме
решения
чрез
знания
и
включване.
Изследваме, опознаваме, учим и създаваме.

Визия
Запазване и развитие на музея в активен и
съвременен
популяризира

център на
местното

селото, който
природно
и

културно наследство
и дава достъп до
разнообразна
дейност
и
програма.
Образоваме
в
култура
на
зачитане,
споделяне и участие. Вдъхновяваме с
истории и откриваме светове. Разкриваме
тайни и проправяме пътища.

екип и дейност

Павлина Иванова

reservations@nsmus.com

send2me@nsmus.com

директор

резервации

сувенири

експозиции

турове

презентации

общество

Акценти от програма

цели и стратегия
достъпност
Ежегодно обновяваме и разнообразяваме събитийната си програма и база, така че да
посрещаме жители и посетители на селото от всички възрасти и с разнообразни интереси.

активност и образование
Фокус в нашата дейност, още от създаването на музея, е образованието и науката, като се
стремим да
предоставяме множество интерактивни и презентационни формати, държим
постоянна връзка с БАН и имаме колаборации с местните училища.

възможности и партньорства

събитийна програма
Екипът ни ежегодно развива и обогатява програмата от
дейности и събития, като се фокусираме върху природни
изживявания, работим в партньорство с училище за
планински водачи, организираме събития свързани с
приложни изкуства, туризъм и образование, игри и
съвременни изкуства.

корпоративни събития
След основен ремонт и оборудване през ... г. разполагаме
с отлични пространства и идеи за провеждане на бизнес
срещи, конференции, работилници за сплотяване на
екипа, чествания и презентации.

Контакти
село Черни Осъм, община Троян
Е-мейл: museum@nsmus.com
Телефон: 06962 2371

