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Abstract. The Museum of Mineralogy, Petrology and Economic Geology at Sofia University “St. Kliment Ohridski”
hosts the oldest collections of minerals and rocks specimens from Bulgaria and all over the world. The Krantz collection is an important heritage from historical and scientific point of view which should be preserved and studied.
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Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми е най-старият музей за скали и минерали
в България. Историята му започва през 1892 г., когато учениците на д-р Боне Баев от Първа мъжка
гимназия даряват сбирка от 460 броя минерални и
скални образци на Висшето училище, заведени в
инвентарната книга на 02.01.1882 г. Музеят притежава множество колекции, закупени от европейски търговски фирми в края на XIX и началото
на XX век. Сред тези колекции са няколко сбирки

Фиг. 1. Кварц (сагенит), рутил и серицит – Бразилия, колекция
„Систематика на минералите“, М830, В26

от минерали и скали, придобити от немската търговска фирма „Кранц“ за периода от 1894–1909 г.
(фиг. 1). Те се отличават с голямо видово разно
образие и част от тях са представители на типови
находища от целия свят.
Предвид историческата, научната и високата
експозиционна стойност на тези колекции, интерес
представлява развитието на едноименната фирма.
Фирма „Кранц“, с повече от 175 годишна история,
е една от най-старите компании, търгували с минерали, вкаменелости и скални образци. Тя е основана през 1833 г. от Адам Август Кранц (1808–
1872) във Фрайберг. Той завършва специалност
„Фармация“, но се интересува от колекциониране
на минерали и променя посоката на своята дейност. През 1832 г. започва да учи „Геогнозия“ (от
гръцки език: géо – Земя и gnosis – знание; познание
за Земята) в прочутата “Bergakademie Freiberg” в
Саксония. Основавайки своя „Минераложки магазин“, той установява контакти с много учени и
колекционери. През 1850 г. фирма „Кранц“ се премества в Бон под името “Тhe Reinisches MineralienKontor Dr. A. Krantz” (най-вероятно заради отличната репутация на Университета в Бон и департамента „Науки за Земята“ към него). Създаването
на такъв бизнес съвпада с период, в който са основани първите независими минераложки и геоложки институти в университети и колежи и биха
могли да използват минералните и скалните образ
ци като добри визуални помощни средства за обучение. След смъртта на А. А. Кранц делото му е
продължено от потомците от фамилията. Един от
тях е племенникът му Фридрих Кранц, чието име е
изписано върху етикетите на минералните и скал163

Фиг. 3. Оригинални етикети от колекция „Кранц“

Фиг. 2. Опис на образци, получени от търговска фирма „Кранц“,
стар инв. опис № 593, 1909 г.

Фиг. 5. Габро – Радантал, Харц, колекция „Петрология“, П384,
стар инв. опис № 593, 1909 г.

Фиг. 4. Злато – Роша Монтана (Верешпатак), Румъния, колекция
„Систематика на минералите“, М60, В18

ните образци, закупени от Музея по минералогия,
петрология и полезни изкопаеми.
Първите сбирки пристигат през 1894 г.: „Сбир
ка от минерали, които влизат в състава на скалите“
(инв. опис № 83), „Сбирка от минерали за демонстрация на общите физически свойства на минера
лите“ (инв. опис № 84), „Сбирка реплика на 15-те
най-големи и най-интересни диаманти в света“
(инв. опис № 93). Сбирката, датираща от 1909 г.,
е и последното търговско взаимоотношение на му164

зея с фирма „Кранц“. Поради многократното преместване и при бомбардировките над София през
1944 г., част от ценните образци са загубени и унищожени, както и оригиналните описи към тях.
Понастоящем колекция „Кранц“ е най-богатата колекция, съдържаща 2280 минерални и 2100
петрографски образеца, идентифицирани по стари описи и етикети. Последните съдържат пореден номер, името на скалата или минерала и находището (фиг. 2, 3). Образците са изложени в
постоянните експозиции на музея „Систематика
на минералите“ (фиг. 4), „Петрология“ (фиг. 5) и
„Кристалография“. За всеки раздел са създадени
бази данни в електронен вид. Много ценни са образците от типови и от изчерпани вече находища.
В продължение на повече от столетие тази колекция е използвана като практическа база в обучението на поколения студенти от специалност
„Геология“. Освен научна стойност, колекция
„Кранц“, има и важно историческо значение. Тя е
значим етап от развитието и създаване на фонда на
Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми. Всичко това налага да продължим съхранението и изучаването на това безценно богатство.

