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Юбилейна изложба „Първият геолог на България“
(160 години от рождението на проф. Г. Н. Златарски)
Изложбата беше открита на 19 юни 2014 г. в залата
„Гигантски кристали“ на Националния музей „Земята и
хората“ – София. Нейната реализация беше резултат от
обединените усилия на Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“, Университетския архив, Геологогеографския факултет на Софийския университет, На
ционалния природонаучен музей – София и НМ „Земята и
хората“ – София. Тържеството започна с изпълнение на хор
„Гусла“, чийто дългогодишен ръководител е бил Никола
Златарски – син на юбиляра.
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Специално за тържественото събитие от САЩ прис
тигна проф. Васил Златарски, внук на проф. Г. Златарски,
също геолог-палеонтолог, който дълги години живее и
преподава в САЩ. Той подари на НМ „Земята и хората“
геоложкия чук на своя именит предшественик, оригинални снимки от семейния архив и личния комплект от два
тома подвързани научни публикации на юбиляра. Проф. В.
Златарски подчерта, че през последните 35–40 години тези
материали са пътували често в семейните куфари, когато
семейството е „прескачало океана“ и са пазени като без-

ценна фамилна реликва. Проф. Васил Златарски представи на аудиторията наследниците на фамилията. В края на
своето слово той засегна и проблемите пред съвременната
геоложка наука и заяви: „Призовавам колегите геолози да
видим какво е общото в нас, да видим стойността на геологията, стойността на нашата професия. Това е национално богатство, това е национална сигурност и винаги е
имала много голямо значение за държавната политика.“
По време на официалното откриване съдържанието
на изложбата беше представено от един от нейните автори – Илонка Колева, завеждаща архива на Софийския
университет. Тя разказа за експозицията (състояща се
от 11 витрини и 3 постера), показваща част от голямото и разнообразно научно наследство на проф. Георги
Златарски: „Съображения за повдигане на желязното
производство в Самоков“ (1880 г.) – първият държавен
геоложки документ след Освобождението; „Рудите в
България“ (1882 г.) – първият научен труд по геология,
написан от българин, бележещ рождената дата на българската геоложка книжнина; лекциите на проф. Златарски
от първата му учебна година (1895/1896), съхранявани в
Централната университетска библиотека; академическите му речи, произнесени в качеството му на ректор на
Висшето училище през 1897 и 1901 г.; предмети, свързани с неговата научна дейност, съхранявани в Музея
по палеонтология и исторична геология на Софийския
университет; основните му трудове по обща и българска
геология. Специално внимание г-жа Колева обърна на
непубликувания до момента архив на проф. Златарски,
включващ лекции, геоложки проучвания, записки и гео
ложки разрези от теренни изследвания, документи от
неговата административна дейност като държавен минералог-геолог и ректор, ръкописи на неговите основни

научни трудове. Особено ценен експонат е ръкописът на
„Атлас по палеонтология“ със собственоръчно майсторски направени рисунки от проф. Георги Златарски, който остава неиздаден. Тя подчерта, че целият този архив
е най-богатият в България (над 270 архивни единици)
и е дарен на Софийския университет от внука на проф.
Георги Златарски – проф. Васил Златарски.
Участието на повече институции в реализацията на
изложбата позволи да бъдат представени и някои по-малко познати страни от разнообразната дейност на проф.
Г. Златарски като създаването на минералния павилион на
първото пловдивско изложение през 1892 г. и запазените образци от сбирките на бележития учен. Минералният
павилион е значително постижение за времето си. Развит
върху 80 m2, той е представял всички страни от известните тогава минерални богатства на новоосвободената държава. Например, само колекцията от скално-облицовъчни
материали е включвала 333 образеца от всички действащи
към онзи момент кариери. Всеки образец е представлявал издялан куб с ръб 16 cm и една приполирана страна.
Павилионът по подходящ начин обръща вниманието на обществото към минералните богатства на българската природа, които намират широк отзвук в тогавашните медии.
За работата по павилиона проф. Г. Златарски е отличен с
почетен диплом.
Специално внимание в изложбата беше отделено на
образците на проф. Г. Златарски, запазени във фондовете
на Националния природонаучен музей – София, заедно с
техните оригинални етикети на автора. Част от тези образ
ци са от български находища, които ние сме унищожили в
процеса на своята стопанска дейност.
Изложбата показа, че като цяло грандиозното дело и
личността на Г. Златарски като университетски учен, висш
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държавен чиновник, общественик, пламенен родолюбец,
природозащитник и учен от европейски мащаб не са изучени в достатъчна степен. Не е оценена неговата роля като
един от най-високо образованите и ерудирани българи по
това време. Контактите с М. Дринов, П. Каравелов и Гр.
Начович, които са имали позитивно отношение към геоложките изследвания, не са достатъчно изяснени. Ролята
на именития учен по организиране началото на експлоатация на първите български находища – мина Бобовдол
(1890 г.) и мини Перник (1891 г.) и съвместната работа с

минните инженери не е изследвана. Необходимо е внимателно да бъде изучено участието на проф. Г. Златарски в
огромното писмовно наследство на К. Иречек.
Изложбата беше експонирана в НМ „Земята и хората“
в продължение на 3 месеца (19 юни–19 септември 2014 г.).
Тя ни върна в едни времена, когато българските държавни
мъже високо са ценели минералните богатства на България,
а българската геоложка наука и практика са имали своя високо уважаван обществен представител в лицето на проф.
Г. Н. Златарски.
Чавдар Начев
Директор на НМ „Земята и хората“
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