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В частните колекции на лапидари и геолози са 
запазени изключителни представители на мине-
ралното и скално природно богатство. Събирани 
в продължение на много години и съхранявани с 
голямо внимание и любов, сред образците могат 
да се видят неповторими кристали и природни 
картини.

От октомври 2012 г. до март 2013 г. в залата 
на Музея по минералогия, петрология и полезни 
изкопаеми бяха експонирани част от сбирките на 
Димитър Стоянов и Злати Златев, които предста-
виха ахати, минерали и природни фрагменти от 
Източни Родопи, България (фиг. 1, 2).

Димитър Стоянов е член на Лапидарското дру-
жество в България от основаването му. Негова 

„слабост“ са ахатите, на които е посветил дъл-
ги години на търсене и събиране. Колекцията му 
включва разнообразни типове ахати, предимно от 
вулканитите в околностите на селата Нановица, 
Вишеград, Груево, Гледка, Златолист, Бараци, 
Птичар, Широко поле, Пропаст, Голобрадово и 
Маджарово (фиг. 3). Притежава безпогрешен по-
глед за откриване на художествени рисунки и в 
най-тривиалните природни образувания. Той пред-
стави колекцията си „Природата рисува“, в която 
бяха включени избрани полирани ахати и скални 
рисунъци, претворени от него в картини (фиг. 4).

Злати Златев е дългогодишен член на Лапи-
дарското дружество. Неговата страст са съвърше-
ните кристали. Геоложката му интуиция винаги го 

Фиг. 1. Димитър Стоянов и Злати Златев при откриването на из-
ложбата (05.10.2012 г.)

Фиг. 2. Откриване на изложбата в Музея по минералогия, петро-
логия и полезни изкопаеми
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отвежда до забележителни минерални образци. В 
колекцията му „Ахати и приятели“ са включени 
ахати (фиг. 5) и превъзходни кристали от барит, 
калцит, аметист и зеолитови минерали от Източни 
Родопи. Освен колекционерските си качества, об-
разците с хармотом от с. Златолист имат и научна 
стойност (Atanassova et al., 2012) (фиг. 6).

Експонирането на частни колекции в Музея 
по минералогия, петрология и полезни изкопае-
ми дава възможност на лапидарите да излязат от 
анонимност и да покажат на колеги, студенти и 
посетители своите отлични образци, събирани с 
десетилетия.

Музеят отваря вратите си за всички геолози и 
любители на минерали и им предоставя витрини, 
за да ни запознаят със своите колекции.

Този постер е израз на нашето уважение и бла-
годарност към природолюбителите, страстните ко-
лекционери и дарители на музея Димитър Стоянов 
и Злати Златев.
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Фиг. 3. Ахат, находище при с. Вишеград, Кърджалийско (колек-
ция на Димитър Стоянов)

Фиг. 4. „Планина“, находище при с. Пропаст, Кърджалийско (ко-
лекция на Димитър Стоянов)

Фиг. 5. Микроснимка на ахат, находище при с. Чуково, Кър-
джалийско (колекция на Злати Златев)

Фиг. 6. Хармотом, находище при с. Златолист, Кърджалийско (ко-
лекция на Злати Златев)


