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БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2010“
BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2010”

Една от основните задачи на Музея по минералогия, 
петрология и полезни изкопаеми е идентификаци-
ята и обработката на запазени образци и архивни 
документи от историята на музея и едноименната 
катедра. В поредицата „Съхраненото наследство“ 
представяме образци и документи на видни уни-
верситетски преподаватели. В музея е обособена 
нова експозиция „Исторически колекции“, в коя-
то са представени образци и документи на акад. 
Георги Бончев, акад. Иван Костов, проф. Борис 
Кольковски. През настоящата година бяха обра-
ботени материали на проф. Наум Николов – едно 
малко позабравено име в българската геология. 

Проф. Наум Николов е роден на 9 юни (стар 
стил) 1889 г. в град Карлово. През 1908 г. завършва 
реалния отдел на Пловдивската гимназия. Следва 
естествена история в Софийския университет, 
който завършва през 1914 г. Назначен е за асис-
тент на 13 ноември 1914 г. в Института по минера-
логия и петрография към Физико-математическия 
факултет на Университета. През 1915–1918 г. е 
участник в Първата световна война на територия-
та на Македония. От 1 април 1922 г. е редовен до-
цент към катедра „Минералогия и петрография“. 
В периода 1921–1924 г. специализира във Виена, 
Австрия. На 25 ноември 1925 г. е назначен за из-
вънреден професор към катедрата. От 1 октомври 
1936 г. до 1946 г. е редовен професор, титуляр на 
катедра „Минералогия и петрография“ и ръково-
дител на музея. Чете курсовете „Обща и специална 
минералогия“, „Избрани части от минералогията“, 
„Обща и специална петрография“, „Избрани час-
ти от петрографията“. Поставя основите на изуча-
ването на геохимия в катедрата с курса „Избрани 
въпроси от геохимията“. Автор е на 18 научни и 
редица научно-популярни и преводни статии.
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Проф. Наум Николов е един от основателите на 
Българското геологическо дружество и негов под-
председател от 1926 г. Член е на Българското при-
родоизпитателно дружество, Българското пещер-
но дружество, Deutsche Mineralogische Gesellschaft 
и на Wiener Mineralogische Gesellschaft.

В Музея по минералогия, петрология и полез-
ни изкопаеми на Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“ са съхранени минерални и скални об-
разци, документи и снимки, с които може да се 
проследи научната и ръководна дейност на проф. 
Наум Николов в музея и катедрата. В базата дан-
ни на музея досега са описани 22 минерални и 30 
петрографски образеца, събирани от проф. Наум 
Николов през периода 1911–1939 г. (фиг. 1). Тези 
образци са идентифицирани по негови етикети 
и надписи. В експозициятa „Петрология“ са екс-

Фиг. 1. Образец с оригинален етикет
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понирани образци от Джендем тепе – Пловдив; 
Бистрица и Железница – Витоша; Чух петел, Ис кър-
ски пролом, Чипровско – Стара планина; с. Габра 
– Лозен планина и др. При систематизирането на 
колекциите в музея беше открита шлифотека на 
Наум Николов, която съдържа 38 дюншлифа с 
микроскопско описание и дубликати на скали от 
Чиплака, Бургаско (фиг. 2). В шкаф 85 се пазят 230 
образеца от Плана и Стара планина, събирани от 
него в годините 1925–1929, които подлежат на об-
работка. В архива на музея са запазени ръкописи 
на отчети за дейността на катедрата и музея, док-
лади и лични снимки (фиг. 3, 4).

„….Институтските сбирки се отварят ре-
довно преди изпитните сесии и се посещават 
добре от студентите. За голяма част от сту-
дентите, особено тези, които не могат да по-
сещават екскурзиите, институтските сбирки 
остават единственото място, където те могат 
да получават непосредствени впечатления за 
минералите и скалите. За жалост, голяма част 
от материалите, събирани от различни краища 
и планини на страната, грижливо проучени и с 
голяма образователна стойност, стоят, поради 
липса на шкафове, неподредени и неизползвани от 
студентите. Институтските сбирки се посеща-
ват също и от любопитни граждани и чужденци, 
които искат да получат едно впечатление или 
пък конкретни указания за минералните богат-
ства на страната ни….“

Доклад от уредника на  
Минералого-петрографския институт  

за 1937/1938 г. Наум Николов

Ученик и последовател на акад. Георги Бончев, 
проф. Наум Николов работи в продължение на 
30 години в катедра „Минералогия и петрогра-

фия“ към Софийския университет. Приносите му 
в събирането и изучаването на скали и минерали, 
преподавателската му, обществената и ръководна 
дейност, го нареждат сред основоположниците на 
българската геоложка наука – имена, които не бива 
да забравяме – ние и нашите наследници. 

Фиг. 2. Шлифотека на материали от Чиплака, Бургаско 

Фиг. 3. Проф. Наум Николов в музея, 1915 г. 

Фиг. 4. Собственоръчен надпис на проф. Наум Николов




