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История
Обучението по геология в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ започва през 1892 г. с курс
по „Обща геология“ на д-р Боне Баев като част от
раздела по естествена история. На 02.01.1882 г.
учениците от Първа мъжка гимназия подаряват
сбирка от минерални и скални образци на Висшето
училище, с която е поставено началото на Музея
по минералогия, петрология и полезни изкопаеми.
Той е най-старото хранилище за скали и минерали
в България. В архива му се пазят стари описи, инвентарни книги, ръкописни материали, оригинални
етикети от няколко поколения геолози. Запазени
са работни материали на преподаватели и студенти от катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“: акад. Георги Бончев, проф. Георги
Златарски, акад. Страшимир Димитров, проф. Наум
Николов, акад. Иван Костов, проф. Васил Вергилов,
проф. Мария Желязкова-Панайотова, проф. Бо
жидар Маврудчиев, проф. Борислав Каменов,
проф. Боян Алексиев, проф. Борис Кольковски,
проф. Георги Киров, доц. Михаил Малеев,
ст.н.с. Светослав Петрусенко и много други.
Съхранени са образци, които са основа за разработване на дисертации, публикации и дипломни
работи. Те са част от историята не само на музея,
но и на цялата българска геоложка наука.

Фиг. 1. Музеят в сградата на ул. Кракра – 1915 г.

Актуално състояние
В момента музеят заема площ от 800 m2, в която
са разположени 100 витрини. В тях са експонирани 7 основни експозиции: „Систематика на минералите“, „Петрология“, „Полезни изкопаеми“,
„Регионални колекции“, „Кристалография“, „Гене
тични колекции“, „Исторически колекции“. По
инвентарни книги основният фонд съдържа: в раздел „Минерали“ – 7140 образеца, в раздел „Петро

логия“ – 1600 образеца, в раздел „Полезни изкопаеми“ – 1060 образеца. В научно-спомагателен
фонд са регистрирани 1020 образеца, в обменен
фонд – 700 образеца. Гордост за музея са холотипове на открити в България минерали – костовит,
балканит, орфеит и типови образци от български и
чужди находища. В музея се съхранява единствената в България сбирка от метеорити.
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Фиг. 3. Музеят днес

Фиг. 2. Доклад на акад. Георги Бончев – 1915/1916 г.

Колекциите от минерали, скали и полезни изкопаеми съдържат образци от световно известни
находища: Копиапо, Чили; Гуанахуато, Мексико;
Алемон, Франция; Фрайберг, Германия; Березов
ское, Русия; Мичел, Австралия и много други.
Голяма част от тези образци са закупени за музея
още в края на XIX и началото на XX век от реномирани търговски фирми: „Кранц“, Германия;
„Петандер“, Финландия; „Стюарт“, Франция; „Гре
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вел, Фендлер и сие“, Швейцария и др. Образци с
музейна стойност са дарение за музея от световно
известни геолози: проф. Берверт, Виена (1914 г.);
проф. Лакруа, Париж (1927 г.); М. Д. Дорфман
от Минераложкия музей „Ферсман“, Москва;
д-р Фишер, Берлин; д-р Крута, Моравски музей,
Бърно; А. С. Поваренных, Киев и др.
В настоящия момент фондовете се обогатяват
чрез собствени сборове и образци на преподаватели и студенти в катедрата – доц. Филип Мачев,
доц. Василка Младенова, доц. Камен Богданов,
доц. Росен Недялков, ас. Виктория Вангелова и
др.; от бивши възпитаници на катедрата – Иван
Пожаревски, Злати Златев, Антон Иванов, Росен
Илиев и др.; от студентски практики.
Основните задачи на музея са: пълноценно
практическо обучение на студентите; информираност на съвременно равнище за състоянието на
българската геоложка наука и минна промишленост; ефективно възпроизводство и приемственост
на научните знания; естетическо възпитание към
невъзобновимата природа.

