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Abstract.  The paper presents for the first time abundant data on the history of the National
Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia about one of the most
difficult periods of that Museum, between 1959 and 1965. In that time the Museum was closed
for visitors (1964-1968), its exhibition was drastically reduced and its rank was lowered up to
section level of the former Institute of zoology, headed by the Assoc. Prof. Nikolay Boev. 
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Разглежданият в статията период започва
с назначаването на чл.-кор. Георги Паспалев
(1895-1967;  Фиг.  1)  за  директор  на б.
Зоологически институт  при БАН през 1959
г.  след  пенсионирането  акад.  Иван  Буреш
(1885-1980).  Г.  Паспалев  става  директор  на
целия  тогавашен  Зоологически  институт  с
музей от 25.06.1959 и остава на този пост до
25.06.1965  г.  Това  е  един  от  най-тежките
периоди  в  историята  на  тази  уникална
културно-просветна и научна институция. На
25.06.1959  г.  проф.  Паспалев  закрива  музея
като  самостоятелно  учреждение  и  го
превръща  в  зоологически.  Така  това
учреждение  се  свежда  до  секция  "Музей  и
научна сбирка" на  Зоологическия институт,
чието ръководство се поверява до 1968 г. на
орнитолога ст.н.с. Николай Боев (1922-1985;
Фиг. 3). 

Заедно с интензифицирането на научно-
изследователсктата  дейност,  насочена  главно
към решаването на чисто практически задачи,
у нас се налага тенденцията за организирането Фиг. 1. Георги Паспалев (1895-1967).

© Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv
http://rnhm.org/en/

Regional Natural History Museum – Plovdiv
University of Plovdiv Publishing House



Националният природонаучен музей при БАН...

Фиг. 2. Акад. Иван Буреш (ок. 1970 г.).

на по-специализирани музеи. Това се отразява
неблагоприятно  върху  запазването  на
многоотрасловия характер на музея. Поемайки
инициативата  за  обособяване  на
категоризирани  тематични  музеи,  проф.
Паспалев  през  1962  г.  разформирова
Природонаучния  музей.  Всички
незоологични сбирки, както и специалистите
към тях напускат  музея:  Минералогическите,
петрографските  и  палеонтологичните
колекции  се  прехвърлят  в  Геологическия
институт,  богатият  хербариум  -  в
Ботаническия институт, интересната колекция
от  почвени  монолити  -  в  новосъздадения
Почвен  институт.  Останалите  зоологични
колекции преминават под опеката на секцията
"Музей и научни сбирки" на Зоологическия
институт,  който  вече  е  преименуван  на
Зоологически  институт  с  музей.  Така
фактически  Природонаучният  музей  е
разформирован  и  постепенно  част  от
богатите  му сбирки се похабяват и загубват.
Поради липсата на достатъчна площ, геолого-
минераложките  колекции  се  преместват
последователно  в  няколко  помещения,  при
което част от тях се превръщат в работни, част
от  сбирките  се  повреждат,  а  други  биват

разпиляни  и  …  изчезват.  Макар,  че  вече
природонаучен  музей  не  съществува,
обогатяването на сбирките продължава. След
проведената през 1963 г. полярна експедиция
в  Антарктида,  известният  български
глациолог,  ст.н.с.  Васил  Захариев,  подарява
ценни  геологически  образци,  а  също  и
великолепен  екземпляр  на  императорски
пингвин  (Aptenodytes  forsteri;  Фиг.  4)
(ПЕТРУСЕНКО, 1989). 

Фиг. 3. Николай Боев, 1984 г.
(сн. З. Боев).

Като музейна експозиция за посетителети
остава  да  съществува  само  зоологическата
част на бившия музей. Проф. Паспалев отива
още  по-далеч  като  впоследствие  понижава
ранга на Природонаучния музей до степен на
секция  на  института  с  отговорник  ст.н.с.
(тогава н.с.) Николай Боев. Като уредник на
зоологически сбирки,  той "...с  разбиране  и
завидна  всеотдайност  работи  за
поддържанетно на зоологическите колекции
до 1968 г., когато преминава на друга работа."
(КОСТОВ,  1984).  Въпреки  ерудицията  и
ентусиазма си обаче, Н. Боев не може да се
пребори  с  надделелите  неблагоприятни
тенденции.  Посегателствата  срещу музея  не
спират  и  една  след  друга  неговите
експозиционни зали се отнемат, опразват се
и се преобразуват в кабинети,  лаборатории и
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Фиг. 4. Препарат на възрастен императорски пингвин (Aptenodytes forsteri) от експозицията
на Националния природонаучен музей при БАН, 25.09.2012 г. (сн. З. Боев). 
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фондохранилища  за  служителите  на
постоянно  нарастващия  по  щат
Зоологически институт. Така са ликвидирани
експозициите  по херпетология,  ихтиология,
сбирката, представяща фауната на Бяло море,
експозициите  от  екзотични  насекоми  и
ботаническата  експозиция.  Всичко  това
намалява  почти  наполовина  музейната
експозиционна  площ  и  ограничава
перспективното развитие на музея. 

Бюджетът и планът на музея се свързват с
този  на  института  и  практически  музеят
загубва  своето  самостоятелно  съществуване
(КУМАНСКИ,  1990).  Изменя  се  профилът  на
работа на персонала. Дейността на останалите
в него служители се подчинява почти изцяло
на нуждите на института. Дори препараторите
в дермопластичната лаборатория се товарят с
изпълнението на помощно-технически задачи
в  интерес  на  научноизследователските
институтски  планове.  Те  се  ползват  и  като
лаборанти  и  технически  помощници  в
обработката на научни материали и почти не
работят  за  изготвянето  на  нови
експозиционни  препарати.  На  пазителите
(разпоредителите)  по  етажите  в  музея  се
възлагат лабораторни задачи и с това изцяло
се занемаряват грижите за сбирките, хигиената
в  залите,  фоайетата  и стълбищата на  музея.
Дисциплината  на  персонала,  редът  при
дежурствата и хигиената са силно нарушени.
Така през зимата на 1963/1964 г. се стига до
замръзването на формалиновите препарати от
Беломорската  изложбена  колекция.  Всичко
това в крайна сметка довежда до затварянето
на зоологическия музей за посетители. 

Административната  недалновидност
лишава  нашата  общественост  от
възможността  да  се  запознае  и  ползва  това
неоценимо  национално  богатство  в
продължение  на  5  години  (1964-1968).
Последователно  освободените  помещения  и
зали  от  Геологическия,  Ботаническия  и
Почвения институт са предоставени главно на
Зоологическия институт и напълно неуместно
-  на  Архитектурния  и  Икономическия
институт  -  ведомства  съвсем  далеч  от
проблемите  на  природознанието.
Зоологическият институт в онзи период не е в
състояние да подреди залите във фасадното
здание  и  те  се  предоставени  за  временни
изложби  по  ботаника,  зоология,  лов  и  др.
Макар и със силно редуциран научен състав,
музеят  активно  популяризира  природните

науки  и  природозащитата.  Ежегодно  се
изнасят  десетки  научно-популярни  беседи,
лекции и дускусии по различни въпроси на
опознаването  и  опазването  на  животниския
свят на България. Освен Николай Боев, който
изнасял голяма част от тях,  като лектори са
канени всички останали сътрудници, както и
директора  -  проф.  Паспалев.  Част  от  тези
прояви  били  ориентирани  към  теми  от
практиката,  напр.  "Вредни  птици  за
пчеларството" (изнесена на 29.03.1962 г. от Н.
Боев),  а  други имали по-общообразователен
характер, целящи разширяването на кръгозора
на  столичната  общественост.  В  периода,
когато експозицията на музея е била затворена
за посетители, тази форма на контактуване с
обществеността  отчасти  компенсирала
редуцираните  образователни  функции  на
тогавашния  Зоологически  музей  при
института. 

Модата  на  плановете  не  подминава  и
музея. По време на изпълнението на III-я 5-
годишен  план  (1958-1962  г.)  дейността  на
Природонаучния музей е най-плодотворна.
Това  позволява  да  се  изготви  и
Перспективен план за развитието на музея
за периода 1962-1980 г.,  както и Генерален
план (1962-1967  г.).  С  Генералния  план  се
поставя  въпроса  за  нова  съвременна
подредба  на  Природонаучния  музей,
основаваща  се  на  трите  принципа:
биологичен,  систематичен  и  ландшафтен.
Този план  е  приет  на  две  последователни
заседания  на  съвместния  Научен  съвет  на
Зоологическия институт и Природонаучния
музей  от  01.03.  и  23.03.1961  г.  На  тях  се
докладват и приемат сценарийните планове
за  зоологическата,  ботаническата  и
почвоведската  експозиция  и  се  обявяват
плановете за геолого-палеонтологическата и
минералого-петрографската  експозиция.
Проф.  Христо  Спасов  от  Геологическия
институт  обявява  преминаването  на
инжинерния  геолог  Иван  Николов  към
Природонаучния музей като палеонтолог и
на  Святослав  Петрусенко  (Фиг.  5)  като
научен сътрудник по минералогия. На тези
заседания  акад.  Буреш оценява  структурата
на  музея  като  най-подходяща  и  изказва
предположение,  че реорганизацията  трябва
да  приключи  докъм  1972  г.  Изказва  се  и
надеждата,  че  за  разширението  на
Зоологическия  институт  има  добри
възможности в "Бурмовото здание" (Фиг. 6)
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или на друго ново място по избор, за да са
усвоят отново отнетите помещения от музея.
Партийният  секретар  Ст.  Божков,  както  и
повечето  от  присъстващите  (проф.  Георги
Паспалев,  ст.н.с.  Елена  Коларова,  проф.
Стою Вълев, ст.н.с. Георги Пешев) покрепят
предложението  музеят  да  запази  своята
самостоятелност и зоологическият му отдел
да не преминава към Зоологическия институт
като  негова  секция.  Всички  те  приветстват
решението  на  Градския  комитет  на
Българската комунистическа партия от 1955
г.,  Министерското постановление № 165 от
1959 г. и решението на БАН от 1960 г.

Фиг. 5. Святослав Петрусенко, 22.10.2008 г.
(сн. З. Боев).

През  петилетката  1958-1962  г.  научно-
изследователският състав в музея работи по
разнообразни  научни  задачи,  повечето  с
практическо  значение:  "Фаунистични
проучвания в района на гр.  Петрич" (Нено
Атанасов, Георги Пешев (1915-1997), Михаил
Йосифов  (1927-2008),  Александър  Простов
(1926-2000)); "Фауна на Тракия - систематика
и биология на подрезред жилещи ципокрили
насекоми"  (Н.  Атанасов);  "Изследване
храната  на  гекона,  зеления,  ливадния  и
живородния  гущер"  (Любомир  Христов);
"Развитие  и  обогатяване  на  зоологическите

колекции и изготвяне на колекции -  пълна
колекция  на  горски  неприятели"  (Пенчо
Дренски  (1886-1963),  София  Микова);
"Сбирка  бръмбари-житари"  (Бояна
Захариева); "Сбирка от богомолки, хлебарки
и  щурци"  (Георги  Пешев);  "Сбирка  от
водомерки" (М. Йосифов); "Сбирка от водни
безгръбначни"  (Любомир  Цветков  (1920-
1999));  "Хранене  и  размножаване  на
керкенеза  и  мишелова"  (Александър
Простов);  "Стопански  риби"  (Пенчо
Дренски, Кирил Булгурков). Изборът на тези
насоки  в  работата  на  музейния  колектив  е
продиктуван  от  необходимостта  да  се
покажат  на  обществеността  основните
неприятели  за  земеделското  и  горското
стопанство,  както  и  характерните
представители на нашата фауна в различни
райони от страната. 

Фиг. 6. „Бурмовото“ здание на ул.
„Бенковски“, в центъра на София, 07.02.2009

г. (сн. З. Боев).

За постижение в научно-изследователската
и  експозиционната  дейност  на
Природонаучния музей по онова време може
да  се  считат  петте  новоизработени
експозиции: (1) "Биология, разпространение и
стопанско значение на чакала в България" и
монографията  "Изследвания  върху  чакала
(Canis  aureus L.)  в  България"  (АТАНАСОВ,
1953).  С  тази  монография  на  практика  се
защитава чакала от масовия му отстрел с оглед
на опазването му от изчезване у нас, както 15-
ина години по-рано от България изчезва риса
(Lynx lynx); (2) "Биология и разпространение
на  дивия  заек  в  България"  и  монографията
"Изследвания  върху  морфологията  и
екологията  на  дивия  заек  (Lepus  europaeus
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transylvanicus Match.) в България" (АТАНАСОВ

и др., 1954). В нея се разглеждат причините за
намаляването на числеността му в природата и
начините  за  увеличаването  на  дивечовите
запаси.;  (3) "Биология и разпространение на
пъстрия  пор  в  България  и  на  Балканския
полуостров"  и  публикацията  на  ATANASSOV

(1966),  в  която  наред  с  данните  за
разпространението  се  дават  и  указания  за
запазване  на  този  интересен  вид  за
българската  и  балканската  фауна.;  (4)
"Насекомоядните  бозайници  в  България"  и
монографията  за  тази  група  от  поредицата
"Фауна  на  България” на  МАРКОВ (1957),  в
която  за  първи  път  се  разглеждат  всички
известни дотогава видове в страната с обилни
данни  за  систематиката,  морфологията  и
екологията на разред Insectivora. (5) "Биология
и стопанско значение на лисицата в България"
и  монографията  на  АТАНАСОВ (1958)
"Лисицата (Vulpes vulpes crucigera Bechstein) в
България. Тази монография и сега е все още
най-пълното съчинение за червената лисица у
нас и един от най-значимите трудове за вида в
света изобщо. 

Чрез  новите  тематични  витрини  за
лисицата и чакала се внася нов по-достъпен
начин на излагане на научните резултати по
важни  практически  въпроси.  През  1961  г.
Нено Атанасов заминава в Будапеща, където
да  се  запознае  с  организацията  на
природонаучния музей и възможността наши
кадри  (препаратори)  да  повишат  там  своята
квалификация.  Обогатяването  на
експозицията  в  голяма  степен  се  дължи  на
работата на препараторите. За повишаване на
квалификацията си, главният препаратор Ал.
Простов (Фиг. 7) през 1958 г. е изпратен на
специализация в Будепеща. 

През  1960  г.  Ентомологичният  отдел
съдържа над 400 000 екз. насекоми, от които
само пеперудите  са  63 000.  В Ботаническия
отдел  хербариумът  наброява  над  200  000
хербарни  листа,  а  всичките  зоологични
сбирки - над 1 милион екз. Според д-р Буреш
докъм  1960  г.  повече  от  2  000  научни
публикации  представят  изследвания  върху
музейните колекции. По данни на БОЕВ (1962)
тогава  птиците  заемали  най-голяма  част  от
експозицията на музея. Те са подредени в 40
шкафа  и  общо  в  депата  и  в  залите
наброяавали 16 000 екз. Рибите достигнали 3
000 бр., паякообразните - 8 000, а насекомите -
над 0,5 млн. екз. 

Фиг. 7. Александър Простов, 26.03.1955 г. 

Въпреки  трудните  години,  през  които
преминава,  Природонаучният  музей  има
участия и в някои престижни международни
събития.  От  18.09.  до  02.11.1960  г.  във
Флоренция  се  провежда  Международната
ловна  изложба,  на  която  Природонаучният
музей  се  представя  със  11  експоната  от
бозайници и птици, както и ловни трофеи,
подредени  в  специален  отреден  за  него
павилион.  Художествените  и  дермо-
пластическите  качества  на  нашите  музейни
експонати на изложбата са високо оценени и
музеят  ни получава  "Златен медал"  за  най-
добре подреден павилион. На тази изложба
нашите  експонати  получават  общо  31
отличителни медала: 15 златни, 11 сребърни
и  5  бронзови,  с  което  изложбата  на
Природонаучния музей в София е класирана
на  II  място.  Представител  на  музея  на
изложбата е бил препараторът Найден Лаков
и за времетраенето й експозицията ни била
посетена от около 250 000 души. 

На  Световното  ловно  изложениe  в
Будапеща  през  1962  г.  отново  българска
кафява  мечка  спечелила  златен  медал
(измежду 160 изложени препарати – ловни
трофеи на кафяви мечки) (КМЕТСКИ, 1976). 
Ето накои други детайли от работата в музея
през  онези  години:  На  голямата  ръчна
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печатница  (т.  н.  "американка")  са
отпечатани общо 19 182 бр.  микроетикети
за музейните научни материали. През 1962
г.  били  каталогизирани  176  бр.  дневни
пеперуди и 1 100 бр. диви пчели. 

През  този  период  провеждането  на
сезонни  екскурзии  за  събирането  на
зоологически  материали  е  било  рутинна
практика.  Само  през  1958  г.  от  такива
екскурзии  са  събрани  общо  12  648  екз.
безгръбначни и гръбначни животни, а през
1959  г.  -  10  195  екз.  По  това  време  само
орнитологичната  експозиция  наброявала  8
000  препарата  (БУРЕШ,  1969).
Постъпленията за 1960 г. са 540 бозайници,
180 птици, 9 625 насекоми, а през 1961 г. -
746 кожи от хищници и гризачи (предимно
порове и сънливци), 5 963 насекоми и още
12  233  пеперуди.  Както  отбелязва  БОЕВ
(1962), по това време музеят се е превърнал в
"...  пантеон  на  нашата  зоологическа
градина", тъй като "... не малко обитатели на
зоопарка  тук  са  овековечени".  В  няколко
витрини  е  показана  интересната  и  за
широката публика колекция от аномалии в
пигментацията на животните - албиностите
и  останалите  хромисти  (флависти,
меланисти  и  пр.).  Орнитологичната
колекция  достигнала  бройката  от  16  000
препарата и кожи на птици. 

През 1962 г.  Н. Боев изготвя подробен
"План-проект  за  реорганизацията  на
Зоологическия  музей  при  Зоологическия
институт на БАН". Някои от залегналите в
него  положения  днес  са  осъществени  с
новата  наредба  на  орнитологичната
експозиция.  По това време тя включвала е
една  самостоятелна  зала  "Блатни  птици",
представяща  пеликаните  и  лебедите,  но
впоследствие  поради  недостига  на
изложбена  площ  е  превърната  в  зала
"Херпетология".  В  отделна  зала  все  още
били показани морфологичните аномалии в
птичия  свят  -  монстрозитетите,  както  и
отклоненията  в  окраската  на  оперението.
Наследената  от  предните  години
експозиция,  представяща  развитието  на
брадатия лешояд от яйцето до възрастната
птица още била изложена за посетителите.
В  този  план-проект  се  предвиждало  във
фоайето пред залата  на  втория  етаж да  се
експонират  едрите  нелетящи  щраусо-
подобни птици, а в шкафовете по стените -
ефектни  едри  "представители  на

екзотичната орнитофауна" (Н. Боев, личен
архив), което всъщност бе реализирано като
независим идеен проект на Мария Станева
(приет  през  (1982  г.)  за  реконструкция  и
реорганизация  на  експозицията  в  зала
"Птици". Към 1962 г. фоайего на IV етаж е
заето  от  оологичната  колекция.  Днес  тази
площ  е  предоставена  за  ботаническата
експозиция, а сбирките от яйца са прибрани
в  няколко  шкафа  в  депото  за  научни
материали от птици.  В голямата зала на II
етаж  се  предвиждало  в  шкафовете  до
стената  да  се  покаже  "богатството  и
разнообразието  на  българската  орнито-
фауна, като всеки вид бъде представен с по
един екземпляр от пол, едно малко и гнездо
с  яйца".  В  средата  на  залата  Н.  Боев
предвиждал  да  се  изгради  биогрупа,
представяща  "гордостта  на  нашата
орнитофауна  -  нашите  лешояди"  чрез
препарати на възрастни и млади лешояди от
четирите вида, струпани около плячката си.
През  1988-1989  г.  когато  музейната
експозиция бе реконстуирана, тази наредба
бе  осъществена  (БОЕВ,  1991)  по  подобна
идея  на  М.  Станева.  Проектът  на  Н.  Боев
предвиждал  изграждането  на  щанд  за
продажба  на  дребни  сувенири  и  печатни
издания  със  зоологическа  тематика  във
фоайето на III етаж. В партерното фоайе се
предвиждало  да  бъдат  показани  релeфни
изображения  на  археоптерикса  и  на  някои
летящи мезозойски влечуги с пояснения към
тях.  В  отделна  зала  "Еволюция  на
животинския  свят"  е  трябвало  да  бъдат
показани с илюстрации, макети и диаграми
развитието  на  основните  групи  животни,
онагледено  с  експонати  на  по-характерни
представители.  В  отделна  зала
"Разнообразие  на  българската  природа"
чрез художествени ландшафтни диорами се
предвиждало  да  се  представи  живота  в
блатото (езерото),  полето,  широколистната
гора, иглолистната гора, високопланинските
скали,  морския  бряг,  черноморското  и
беломорското  дъно.  Днес  в  зала  „Риби“  в
отделна  витрина-диорама  ефектно  е
представен  животът  в  езерото-резерват
„Сребърна“. 

По  това  време  в  музея  все  още  се
съхраняват  и  някои  "несвойствени"
експонати - геологически, палеонтологични
и  др.,  за  по-забележителните  от  които  се
появяват  отзиви  в  централния  периодичен
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печат,  напр.  статията  на  ЛАМБОВ (1960).
Двете зали с геологичните сбирки също са
били опразнени и през 1963 г. пригодени за
други  цели.  През  1966  г.  са  изнесени
почвените  монолити  и  цялата  педоложка
(почвена)  експозиция  преминава  в
Почвения  институт  (дн.  Институт  по
почвознание  и  агроекология  "Н.
Пушкаров").  Северозападната  зала  била
превърната  в  телефонна  централа.
"Беломорската"  зала  (т.  е.  залата,
представяща  фауната  на  Бяло  море  с
експонати,  събрани  и  дарени  от  аптекаря-
природолюбител  Алекси  Петров)  след
закриването си е преградена и превърната в
работни  кабинети,  след  като  преди  това  е
използвана  и  за  аудитория  (БУРЕШ,  1969).
Други  две  зали  също  се  прекрояват  в
кабинети  за  новоназначаваните  научни
сътрудници  в  института.  Първият  етаж  от
северното  крило  на  музея  е  зает  от
служители  на  други  институти,  зоолози  и
аспиранти  в  полупригодени  помещения
работят  на  дървения  таван  с  години.  В
крайна  сметка  от  22  красиво  подредени
изложбени зали на Природонаучния музей
остават  само  9  зали  и  няколко  депа  "...  с
гъсто  и  безформено  складирани  сбирки."
(БУРЕШ, 1969). 

В периода 1962-1968 г. благодарение на
личните контакти на директора Г. Паспалев
и уредника Н. Боев, музеят поддържа тясна
връзка с мнозина от най-изтъкнатите учени-
зоолози  в  света,  като  орнитолозите:  В.  Г.
Гептнер, А. Н. Формозов, Г. П. Дементьев,
Н. Н. Руковский,  М. А. Воинственский,  М.
И.  Ганя,  Е.  Кумари,  Н.  А.  Гладков,  К.  Н.
Благосклонов, Л. А. Портенко, Е. Воронцов,
С. Кириков, В. Я. Флинт (от бившия СССР);
H. Kumerloeve,  A.  Jordans,  G.  Mauersberger
(от Германия); Sir Peter Scott, Guy Mountfort
(от  Великобритания);  A.  Papadopul  (от
Румъния); S. Matvejev, V. Vasic (от Сърбия);
J.  Dorst,  R.  Etchecopar  (от  Франция),  G.
Watson (от САЩ), E. Moltoni (от Италия), K.
Bauer (до Австрия), I. Naggi (от Унгария), M.
Josefik, S. Sokolowski (от Полша), Fr. Balat, J.
Hanzak,  C.  Hudec  (от  бившата
Чехословакия).  Някои  от  тях  по  време  на
пребиваването си в България са разглеждали
и  музейната  експозиция  и  особено  -
научните  сбирки.  Част  от  тези
изследователи  са  публикували  и  научни

трудове  върху  българската  фауна  (главно
орнитофауна). 

На 25.05.1963 г. в музея е открита голяма
природозащитна изложба, организирана от
Комитета  по  горите  и  горската
промишленост  при  Министерския  съвет,
Комисията  по  защита  на  природата  при
БАН и домакина – Зоологическия институт
с  музей.  Сценарият  и  текстовете  са
подготвени от Н. Боев. Изложбата е открита
от  С.  Шиваров  –  зам.-председател  на
тогавашния  Комитет  за  горите  и  горската
промишленост (АНОНИМ., 1963б). 

През тези години не се обогатяват само
орнитологичните  и  ентомологичните
колекции.  Приемат  се  за  съхранение  по
възможност всички предложени зоологични
и  други  сбирки.  През  1963  г.
малакологичната (от мекотели) колекция на
музея  се  обогатява  чувствително  чрез
дарението  на  председателя  на  Кубинската
академия  на  науките,  Antonio  Himenes  от
голяма сбирка сухоземни тропични охлюви
от  Куба.  Според  ПОПОВ (1982)
ентомологичната  експозиция  на  музея,
изградена  много  по-отдавна,  по  общото
признание на наши и чужди специалисти, в
началото на 60-те години все още нареждала
нашия музея сред богатите природонаучни
музеи в Европа. 

Понеже  по  това  време  великолепните
колекции  на  музея  остават  скрити  за
широката  общественост,  ръководството  му
се  стреми отчасти  да  компенсира  нейното
ощетяване  чрез  организирането  на
разнообразни  изложби,  в  които  основна
роля  имат  препарираните  птици  и
бозайници от музейните сбирки. 

Със съдействието на Ръководството на музея
по  случай  VI  конгрес  на  Народния  Ловно-
рибарски съюз (бившия БЛРС, днес Съюз на
ловците  и  риболовците  в  България),  в  две
изложбени зали на Зоологическия музей от 25.11.
до  10.12.1963  г.  е  организирана  голяма  ловна
изложба.  Някои  отзиви  в  печата  (АНОНИМ.,
1963а) посочват, че тя предизвикала основателен
интерес сред гражданството.  Подредени са две
зали - "Ловно стопанство" и "Рибно стопанство".
Сред многото музейни препарати изпъкват тези
на дропли (Фиг. 8), стрепети, глухари, лещарки,
гривяци, тракийски (харманлийски) и балкански
кеклици  и  др.  -  всичките  експонати  от
експозицията и фондовете на музея. 
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Фиг. 8. Препарати на голяма дропла (Otis tarda) от експозицията на Националния 
природонаучен музей при БАН; горе – женска, долу – мъжки; 25.09.2012 г. (сн. З. Боев). 
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Година  и  половина  след  закриването  на
тази изложба (на 01.05.1965) Зоологическият
институт  с  музей,  Комисията  по  защита  на
природата при БАН и Комитетът по горите и
горската промишленост уреждат в музея нова
голяма  изложба  за  грабливите  птици,
озаглавена  „Да  пазим  хищните  птици”.
Изложбата е организирана по сценарий и с
ръководното участие на Николай Боев.  Под
негово ръководство в София се провежда и
симпозиум “Защита на грабливите птици”. 

В  изложбата  са  били  показани  най-
хубавите препарати на лешояди, орли, соколи,
кани,  бухали,  други  сови  и  пр.  Целта  на
изложбата  е  да  запознае  обществеността  и
предимно ловците с белезите и биологичното
значиние  на  тези  птици  за  природата  и
човека.  В  обширната  съпътстваща
информация,  подготвена  от  Н.  Боев  се
изтъкват  биологичните  им  особености,
тяхната  полезност  за  стопанството  и
необходимостта от тяхното опазване. Наред с
великолепните експонати на музея са показани
и  уникални  фотоси  на  орнитолога  Таню
Мичев  (1939-2018)  и  фотографа-анималист
Николай Райков (1928-1982;  АНОНИМ, 1965).
В  книгата  за  впечатления  от  изложбата  е
отразен  огромният  интерес  на  нашата
общественост към тези застрашени птици, с
което  тя  изпълнила  предназначението  си
определено й от нейните организатори. 

През този период в музея се организират и
две фотоизложби. В откритата през 1966 г. в
Зоологическия  институт  с  музей  при  БАН
фотоизложба  "Защита  на  природата  в
Англия", уредена от Комитета за приятелство
и културни връзки с чужбина, МГГП и КЗП
при БАН, 96 фототабла и 2 витрини разказват
за  природозащитната  дейност  във
Великобритания.  Изложбата  е  открита  от
председателя  на  комитета,  проф.  Ст.  Б.
Станчев,  а  слово  за  природозащитата  при
откриването произнася чл.-кор. проф. Георги
Паспалев -  зам.-председател на комисията  за
защита  на  природата  при  БАН.  На
откриването  присъства  и  извънредният  и
пълномощен  посланик  на  Обединено
Кралство  Великобритания,  сър  William
Harpum. Най-важният резултат от изложбата
е, че тя показва, че "... природозащитници са
не  само  туристите  и  учените,
природозащитник  е  цялата  английска
общественост." (ВЕСЕЛИНОВ, 1966). 

Другата изложба е открита на 18 март 1968
г.  В  три зали на  Природонаучния  музей се
организира  фотоизложбата  "Защита  на
природата  в  България"  със  съдействието  на
Комитета за приятелство и културни връзки с
чужбина,  Министерството  на  горите  и
горската  промишленост  и  Комисията  за
защита  на  природата  при  БАН.  На
откриването й присъствали много официални
лица,  сред  които  били  аташетата  по
културните  въпроси  на  редица  страни,
журналисти  и  редица  изтъкнати  учени-
естественици  и  природолюбители  (БОЕВ,
1968). По-късно тази изложба била показана
във Великобритания, Австрия и Холандия. Тя
включвала 291 оригинални голямоформатни
фотоси и 94 табла, разкриващи връзките на
човека  с  природата  по  нашите  земи  от
палеолита  до  съвременността.  Снимките  са
дело  на  Т.  Мичев,  Н.  Райков,  Б.  Георгиев,
Марин  Тошков  и  др.  Те  разкривали
богатствата  и  уникалността  на  българската
природа  и  специално  -  растителния  и
животинския свят на България, геологичните
образувания  (пещери,  скални  мостове,
каменни гъби и  др.),  както и прелестите  на
защитени  територии  -  Ропотамо,
Парангалица,  Магурата,  Джендема,  Боатин,
Витоша, Баюви дупки, Острица и др.

Както  се  вижда,  въпреки,  че  е  бил
драстично  редуциран,  частично  и  временно
затворен за посетители, и през този период
работата в музея не замира. Дори се поддържа
широко-популярна  дейност,  основно  чрез
тематични  изложби  в  страната  и  чужбина,
наред със съхраняването на по-голямата част
от  сбирките  (основно  зоологичните).
Благодарение на това само някоко години по-
късно (1974) със специално постановление на
Министерски съвет се стига до учредяването
на  днешния  Национален  природонаучен
музей  при  БАН  като  самостоятелно
подразделение на академията. 
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The National Museum of Natural History
at the Bulgarian Academy of Sciences - 60
years since the management of the Corr.

member of BAS Prof. Dr. Georgi
Paspalev and the problem for the

Museum's survival (1959-1965)

(Summary) 

The  paper  presents  for  the  first  time
abundant data on the history of the National
Museum of  Natural  History  at  the  Bulgarian
Academy of Sciences in Sofia about one of the
most difficult periods of that Museum, between
1959 and 1965. In that time the Museum was
closed  for  visitors  (1964-1968),  its  exhibition
was  drastically  reduced  and  its  rank  was
lowered  up  to  section  level  of  the  former
Institute of zoology, headed by the Assoc. Prof.
Nikolay Boev. 
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