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Abstract.  A review of  the  current  state  and problems  of  the  National  Museum of  Natural
History in Sofia is presented. Various aspects are discussed: management and principles, building
stock,  labs,  exposition  and  depositories,  scientific  profile,  popularization  of  natural  sciences,
publishing  and  library  activities,  nature  conservation  activity,  staff,  finances  and  budget,
information  services,  relations  with  other  institutions,  security,  statute  and  structure,
Paleontological museum - a branch of the NMNHS in Asenovgrad, and prospects. The general
conclusion  is  that  in  many  respects  the  museum  is  lagging  behind  the  current  trends  and
achievements of the natural history museums in Europe and the world. Some possible changes to
improve the Museum’s activities are outlined. 
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assessment.

За  историята  на  Националния
природонаучен  музей  при  БАН  (НПМ)  е
писано много. Пише се и сега, в годината на
неговата 130-годишнина. Настоящата статия
цели да представи един преглед на неговото
актуално състояние, проблемите, пред които
е  изправен  и  перспективите  за  развитието
му в близко бъдеще. С някои съкращения тя
представя  основни  акценти  от  програмата
на автора за управлениене на Националния
природонаучен музей при БАН в периода
2019-2023  г.  За  пръв  път  са  изложени
сведения  и  по  въпроси,  които  досега  са
били традиционно неглижирани. 

Управление и принципи Управление и принципи 

В  годините  на  съществуването  си  като
самостоятелно учреждение (от 1977 г.) НПМ
е  извършвал  своята  общественополезна

научно-образователна,  популяризаторска  и
природозащитна  дейност  под  ръковод-
ството на 5 директори – акад. Иван Костов,
ст.н.с.  (доц.)  Красимир  Кумански,  ст.н.с.
(доц.)  Петър  Берон,  ст.н.с.  (доц.)  Алекси
Попов и ст.н.с. (проф.) Николай Спасов. На
всички тях дължим заслужено признание. 

След  настъпването  на  промените  (1989
г.) в БАН и НПМ съответно се зародиха и
развиха  процеси,  които  постепенно
доведоха до бетониране на статуквото. При
сегашната  (2019  г.)  ситуация  мнозинството
не  желае  промени,  въпреки  очевидната
необходимост  от  тях.  В  известна  степен
изградилите  се  взаимоотношения  вече  не
винаги работят в интерес на учреждението.
Става  все  по  ясно,  че  формализмът  и
субективизмът  в  управлението  не  са  от
полза за правилното му развитие. Нужно е в
името  на  просперитета  на  музея  да  се
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създадат  и  поддържат  добри  условия  за
работа  на  екипа  от  служители  с  оглед
повишаване на ефективността  от труда им
във всяко едно направление, в крайна сметка
в полза на музея, държавата и обществото. С
други  думи,  трябва  да  се  доближат
интересите  на  служителите  до  интересите
на институцията, в която работят. Безспорно
e, че в НПМ проблемите не се един и два,
трупани са с години и изведнъж едва ли ще
се  решат…  Но  вече  е  назряла
необходимостта  от  промени  в  името  на
сигурното  му  и  успешно  развитие  за  в
бъдеще. 

В  условията  на  обективна  политическа
безпристрастност  единственият  критерий
трябва да бъде отношението на служителите
към  работата  в  интерес  на  институцията.
Затова е крайно необходимо резултатите от
текущите  атестации  на  служителите
пълноценно да се обвързват с определянето
на  тяхното  трудово  възнаграждение.
Необходимо  е  да  се  създаде  и  поддържа
конкуретна  среда  сред  служителите  за
поддържането  на  постоянен  стремеж  за
просперитет на музея. 

Сега сме в трудно време. Заплатите в БАН
са обидно ниски. Затова често се налага да се
търсят допълнителни източници на доходи.
Основна  грижа  на  всяко  ръководство  е  да
стимулира служителите чрез повишаване на
доходите им в музея. Само така те ще бъдат
заинтересувани  да  работят  за  учреждението
си. И все пак нужно е да се ограничи процеса
на пренебрегване на служебните задължения
за сметка на платените външни ангажименти.
Нека тези, които смятат, че могат да печелят
повече навън, почтено да освободят мястото
си  в  НПМ  за  други,  работещи  с  повече
ентусиазъм  и  желание  за  институцията.
Полезни  биха  били  и  препоръките  на
служителите  за  подобряване  на  работата.
Последните  са  най-доброто  измерение  на
инициативността  и  заинтересоваността  от
музейната работа. 

Смисълът за музея от щатната бройка на
всеки  един  специалист  е  да  отговаря  за
курирането  на  определени  колекции
(фондове,  експозиция  и  регистри)  според
своята  специалност  и  квалификация.
Отговорността  трябва  да  се  носи  лично,
както  отговорността  за  предоставената
материална  база.  Тези  въпроси  трябва  да
бъдат  отразени  и  в  преработените

длъжностни характеристики на служителите.
Последните  са  остарели  и  не  отговарят  на
сегашното състояние на дейността и щата на
музея и променената академична обстановка.

Досега  ръководителите  на  музея
професионално са се изявявали основно като
учени-специалисти.  Длъжността  „директор
на  музей“  изисква  и  управителски
(„менажерски“) функции. Всеки на този пост
трябва да се опита да бъде един справедлив
добър  управител  на  предприятието
„Национален  природонаучен  музей“,
къквото е той,  освен че е (и преди всичко)
културно  и  научно-изследователско
ужреждение.  Нещо  повече:  Не  e
задължително директорът на един музей като
НПМ,  непременно  да  е  учен.  По-успешно
вероятно  би  било  споделянето  на  тази
длъжност от двама – един научен директор и
един административен. Това обаче, засега не
е прието.

Сграден фондСграден фонд

Сградите на НПМ-БАН с настоящ адрес
бул. „Цар Освободител“, № 1, построени в
1936  г.  и  частично  разрушени  от
авиационните бомбардировки през 1944 г.,
след  възстановяването  им  след  Втората
световна война, досега не са били обект на
сериозно  ремонтиране.  Единствено
покривът  на  централната  сграда  с
експозиционните сгради в 1979 г. претърпя
цялостно  пренареждане  на  керемидите,  но
проблемите  останаха  и  до  днес  той  не  е
добре изолиран. 

Сутиацията  се влоши драстично и след
построяването  на  метро-линията  под  бул.
„Цар  Освободител“,  преминаваща  пред
фасадата на 8,5 m под повърхността.  Това
увеличи  вибрациите,  които  за  няколко
години доведоха  до  появата  на  множество
пукнатини по стените  и подовите настилки
(мозайките) в залите. Сградата има статут на
„културна  ценност“  и  една  от  първите
задачи трябва да е търсенето и намирането
на средства за нейното укрепване. 

Проблемите със сградите по ул. „Георги
Бенковски“  са  други.  С  премахването  на
павираната  улица  в  техния  участък  и
неуспешната  й  замяна  с  тревни  площи  се
създадоха  условия  за  оттичане  на
дъждовните води в основите на сградите, от
което всички те пострадаха. Невъзможно е
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да се поправи в тях шпакловката, както и да
се отстранят мухълите и плесените без да се
дренира целия участък от отнетата в края на
1960-те г.  улица.  Тук настойчиво трябва да
се търси съдействие от Столична община.

Вътрешните  дворове  се  нуждаят  от
цялостно  преустройство  за  да  се
предотврати  редовното  наводняване  на
мазетата на сградата.  Това включва ремонт
на  водосточните  тръби,  настилките  и
канализационната  система.  Бедствено  е
положението, особено при проливен дъжд,
когато  коридорът  в  мазето  се  наводнява  и
става непроходим. 

Сградите  на  музея  не  могат  да
изпълняват  на  съвременно  равнище
пълноценно функцията си като хранилище
(и експозиция) на природонаучни колекции
с огромна (често неизмерима) материална и
научна  стойност,  ако  не  са  съответно
изолирани и климатизирани.  Всички те  се
нуждаят  от  подмяна  на  амортизираната  и
често нефункционираща правилно остаряла
дървена дограма със съвременна PVC (или
алуминиева),  изпълнена  в  автентичния
„ретро“  стил  (по  фасадите),  наподобяващ
настоящата и снабдени със слънцезащитни
вътрешни  щори.  Освен  това,  за  да  се
предотврати  напукването  на  сухите
препарати (особено тези на едри животни)
поставянето на овлажнители и климатици е
крайно належащо.

Ремонтираната  ок.  2005  г.  частично
(само външна) фасада на централната сграда
по проекта „Красива България“ вече силно
контрастира с олющените фасади с опадали
късове мазилки и подпокривни корнизи  на
останалите 2 сгради, както и във вътрешните
дворове. Като сграда - „културна ценност“,
подслоняваща  първия  музей  в  България,
намираща се в самия център на столицата,
сега тя е отличен пример за безхаберието на
управници  и  ведомствени  ръководители.
Няма друг музей в страната практически без
автомобилен достъп до сградите му. Повече
от належаща е нуждата от изграждането и на
поне  3  парко-места  за  музея  откъм ул.  „Г.
Бенковски”.

Не само от естетическа, но и от съвсем
практическа  гл.  т.  коридорите  на  всички
етажи  в  цялата  сграда  се  нуждаят  от
освобождаване  от  ненужния  инвентар  от
излезли от употреба стари мебели. Нуждаят
се  от  боядисване  и  подмяна  на

осветлението. Почти всичките от повече от
45 години не са боядисвани.  Получерни и
опушени, те засилват мрачното впечатление
за упадналост. 

От основен ремонт се нуждаят и мазетата,
в  които  сега  са  разположени  депата  по
геология,  минералогия  и  палеонтология  на
безгръбначни животни. Основен ремонт след
надеждна хидроизолация (отвън на сградата и
вътре  в  помещенията)  трябва  да  бъде
извършен  и  в  подземното  царско
бомбоубежище  (измазване,  осветление  и
вентилация и канализация). В него могат да се
разположат спиртно-формалинови препарати
(от  всички  групи  животни)  едва  след
цялостното му осигуряване (обезвлажняване) и
приспособяване за тези нужди. 

Освен таванът на централната сграда, от
специално  внимание  се  нуждаят  и
таванските  помещения  на  другите  две
сгради.  Таванът  на  сградата  откъм  ул.
„Московска“ е в катастрофално състояние в
противопожарно отношение. Необходимо е
неговото цялостно ремонтиране. 

На някои от таваните на сградите по ул. „Г.
Бенковски“  може  да  се  изградят  увисочени
капандури  за  да  се  усвоят  подпокривните
порстранства  за  фондохранилища  на
негорими  колекции.  Всички  водосточни
тръби и улуци на всички сгради се нуждаят от
подмяна. Досегашните PVC тръби (поставени
ок.  2010  г.),  вече  изпочупени,  някои  от  тях
полудемонтирани,  се  нуждаят  от  цялостна
подмяна  с  метални  в  „ретро“-стил,  в
съответствие със статута на сградата. 

В  средата  на  2019  г.  състоянието  на
работните кабинети и лаборатории на НПМ
е незадоволително. Разрастването на щата и
задържането (с десетилетия) на кабинетите от
хабилитирани  учени след навършването  на
пенсионната им възраст (и последващото й
удължение  с  2(3) години  (за  доц./проф.),
каквато е практиката в БАН), води до осезаем
недостиг  на  работни  помещения.
Понастоящем  повечето  (над  2/3)  учени
работят по двама в един кабинет. Би могло
част  от  тези  учени  над  67  (съотв.  над  68)-
годишна възраст да освободят местата (или
да споделят кабинета си с друг пенсионер),
които  досега  заемат  в  музея,  както  и
служителите  от  не-научния  състав,
навършили  65  години.  Така  може  да  се
освободят работни места за по-млади щатни
служители в рацвета на трудовата си кариера. 
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ЛабораторииЛаборатории

НПМ  разполага  с  две  лаборатории.
Едната,  дермопластическата  е  ключово
звено  за  институцията  и  заслужава  по-
специално внимание. Трябва да се подобрят
хигиената, вътрешния ред и снабдяването й.
Повече усилия са нужни за подобряване на
условията за работа на препараторите с цел
постепенно препариране  на  съхраняваните
с  десетилетия  кожи  на  животни  във
фризерите  на  лабораторията.  В  недобро
състояние е и техническата работилница. 

Другата  „лаборатория“  на  музея  е
палеонтологическата  в  остеологичното
фондохранилище  за  бозайници.  В  нея  се
извършват  препараторски  дейности  по
екстракция  и  консервация  на  фосили  от
едри  гръбначни  животни,  но  и  там  има
възможности за много подобрения. 

Експозиции и фондове Експозиции и фондове 

Експозициите  в  повечето  от  залите
силно  се  нуждаят  от  осъвременяване.
Изключение  са  залите  по  геология  и
минералогия, палеонтология и отчасти тези
за птиците и влечугите и земноводните. 

Като  антиреклама  на  музея  седи
монтираният  изправен  непълен  скелет  на
индийски  слон   на  главния  вход  на  музея
(един  от  магазините),  наречен  неправилно
„При мамута“. Неговото място е в сбирките.
В  другия  магазин  на  входа  продажбата  на
потенциални  експонати  (автентични
фосили), каквито липсват в колекциите  на
НПМ  е  недопустима  и  трябва  да  се
преустанови. 

Компроментиращата кичозна практика в
експозиционните  шкафове  да  се  поставят
предмети  от  всевъзможни  автори  (т.  н.
„инсталации“)  с  идеята  за  съвременна
реклама на „изкуството“ и провокиране на
мисленето,  също  трябва  да  се  прекрати.
Контролът  върху  тематиката  на
организираните  изложби  с  оглед
популяризацията на българската природа и
природозащита  трябва  да  се  завиши.  В
залите  „Ненасекомни  безгръбначни“  и
„Насекоми“  етикетите  на  експонатите
(отпреди  80-90  години)  трябва  да  бъдат
подменени с нови в унисон с тези на други
експозиции с подменени етикети. 

Зала  „Насекоми“  трябва  да  възстанови
целостта си, каквато бе до 31.03.2014 г. за да
се  използва  пълноценно  и  западната  й
половина,  неуспешно  превърната  в  детски
образователен кът. Там трябва да се върнат
изнесените пирамидални стари шкафове  от
Царския музей, за да се поставят колекциите
с насекоми, които сега в шкафове задръстват
коридорите в почти цялата сграда. Ако това
се  окаже  неизпълнимо,  ще  трябва  да  се
поръчат  нови  ентомологични  шкафове  с
подобно  комбинирано  предназначение
(експозиционна и фондова част). 

В  голямата  зала  „Птици“  се  нуждае  от
частично  преграждане  с  висящи от  тавана
прозрачни  полиетиленови  платна-завеси,
изолиращи  фондохранилището,  съгласно
противопожарните  изисквания.  Така  ще се
раздели  експозиционната  част  от  частта
„Остеологично  и  палеонтологично  депо
„Птици““,  която  се  изисква  за  да  бъде
обезопасена. 

Поради  спецификата  му,  в  музея  има
възможност  за  създаване  на  една  изцяло
нова  експозиция  с  примерно  название
„Царски  реликви  в  Националния
природонаучен музей - БАН”. Тя цели (1) да
представи музея като резултат от интересите
на  царете  Фердинанд  I  и  Борис  III  в
качеството  им  на  полупрофесионали-
зоолози  и  (2)  да  съхрани  и  да  представи
пълноценно  някои  действително  уникални
и  високо-художествени  произведения  на
изкуството с голяма материална и културна
стойност  (живопис,  скулптура,  приложно
изкуство, мебели, елементи на интериора) –
лично притежание на царете Фердинанд I и
Борис  III,  които  понастоящем  са  или
недостъпни ца посетители, или са изложени
без  каквато  и  да  била  съпътстваща
информация,  дори  без  етикет  и  са
разпръснати  по  помещения,  стълбища  и
фоайета). Други, вместо да бъдат съхранени
като автентични образци на  интреиора,  се
използват  за  всекидневна  употреба  и  се
амортизират. Тази сбирка може евентуално
да  бъде  експонирана  в  сегашния
директорски кабинет на 2 етаж. Тя би могла
да  включва:  (1)  Скулптурата  на  сърненце
(Фиг. 1)  от розов мрамор от Arthuro Dazzi
(1881-1966),  подарък  на  Княгиня  Мария
Луиза; (2) Картината „Д-р Иван Мърквичка”
(Фиг.  2)  на  худ.  Иван  Мърквичка  (Старши;
1911);  (3)  Скулптурата  на  Св.  Климент
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Охридски (Фиг. 3) от Иван Лазаров (1931); (4)
Скулптурата на Освободена Добруджа (Фиг. 4)
от  Б.  Караджов  (1941);  (5)  Порцеланова
китайска ваза с флорални мотиви, подарък на
Цар  Фердинанд  I;  (6)  „Комплект“  от
(последните  оцелели  до  днес)  6
дърворезбовани столове от Царския оркестър;
(7) Канцеларско бюро на Княгиня Евдокия; (8)
Барокова мебелна гарнитура (масичка, диван и
два фотьойла) от кабинета на Цар Фердинанд
I; (9) Юбилеен кожен фотоалбум с монограма
на Цар Борис III (Фиг. 5) за 50-годишнината
(1937)  от  основаването  на  Царската
зоологическа  градина;  (10)  Печатарското
клише на „Еx Libris“-а на Цар Борис III, (11)
оригиналите на някои стари фотографии от
Царския  музей;  (12)  Сбирка  от  етикети  от
експозицията  с  надписа  „Естествено-
исторически музей на Н. В. Царят на всички
българи“;  (13)  Препарати  на  животни,
отстреляни от царете  Фердинанд I  и Борис
III; (14) лични техни документи във връзка с
историята на НПМ и др. 

Фиг. 1. Скулптура на сърненце от розов мрамор,
подарък на Княгиня Мария Луиза. Скулптор:

Arthuro Dazzi, 19.08.2014 г. Сн.: З. Боев.

Зала  „Риби“  повече  от  10  години  си
остава  полупразна.  В  нея  трябва  да  се
поставят информационен текст с легенда за
експонираните  преди  30  г.  животни  в
диорамата „Морско дъно край бреговете на
Куба”  (от  1985  г.;  Фиг.  6).  Синята  акула
(Prionace glauca) от Бяло море от колекцията
на Алекси Петров (експонат с историческа
стойност)  трябва  да  бъде  ремонтирана  и
експонирана.   За тази забележителна (и до
днес)  колекция  трябва  да  се  изготви  нова

Фиг. 2. Картина „Д-р Иван Мрквичка“
(1916). Художник: Иван Мрквичка (Старши),

20.09.2011 г. Сн.: З. Боев.

Фиг. 3. Скулптура на Св. Климент Охридски
(1931). Скулптор: Иван Лазаров, 05.12.2008 г.

Сн.: З. Боев.
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малка експозиция с текст, някои препарати
и документи и публикации на А. Петров.  

Фиг. 4. Скулптура на Освободена Добруджа
(1941). Скулптор: Б. Караджов, 04.03.2009 г.

Сн.: З. Боев. 

На две нови метални поставки трябва да
се  експонират  двете  морски  костенурки
(Caretta caretta и  Chelonya mydas), уловени
по  българските  брегове  на  Черно  и  Бяло
море в зала „Риби”. Трябва да се изготвят и
поставят  триезични  етикети  за
неетикетираните  експонати  от  зала
„Земноводни и влечуги“.

В  голямата  зала  „Птици”  трябва  да  се
премахвнат  някои  компроментиращи
„експонати”  като  анахронични  карти  на
разпространение  на  видовете,  грозни  и
непредставителни схеми и др.

Ефектно  би  било  изграждането  на
биогрупа  „Калифорнийски  кондор”
(Gymnogyps californianus) с препозиране на
женския  екземпляр,  съхраняван  досега  във
фондохранилището,  заедно  с  мъжкия
екземпляр  от  експозицията.  Също  така
внушителен  нов  препарат  би  бил
препозираният  от  кожа  в  експонат  с

разперени  крила  на  препарата  на
странстващия  албатрос  (Diomedea  exulans).
Част  от  кожите  на  птици,  съхранявани  в
депото,  които  са  от  видове  с  ефектна
външност  и  не  са  представени  в
експозицията  също  трябва  постепенно  да
бъдат монтирани на поставка и въведени в
експозицията.  Такива  са  някои  папагали,
чапли,  врабчоподобни и др.  Така  още по-
голяма  част  от  фаунистичното
многообразие  от  музейните  фондове  ще
бъде представено за посетителите. 

Фиг. 5. Корицата на юбилеен подаръчен
фотоалбум, изработен по повод на 50-

годишнината от учредяването на Царската
зоологическа градина в София (01.05.1887-

01.05.1927), подарък на Цар Борис III.
Сн.: З. Боев.

В зала „Бозайници” трябва да продължи
изграждането на експозиционнага сбирка от
дребните  бозайници  на  България  с
включване  по  възможност  на  всички,
установени в страната видове насекомоядни и
гризачи.  Подобна  експозиционна  сбирка
трябва да се направи и за всичките нашенски
прилепи.  До  днес  са  запазени  редица
сведения за отделни екземпляри-експонати в
музея, съдържаща интересна информация за
любознателните посетители. За тях, както и
за  всички  останали,  ще  е  полезно  да  се
изготвят  специални  текстове,  разказващи
тяхната  история  по  придобиването  или
изработването им. 

На  взаимоизгодни  начала  с  други
природонаучни  музеи  в  страната  чрез
препараторите-дермопластици в НПМ може 

xxiv



Златозар Н. Боев

 

Фиг. 6. Част от диорамата „Морско дъно край бреговете на Куба” (1985),
експонирана в зала „Риби“, 04.05.2006 г. Сн.: З. Боев.

да се обогатява с едри експонати-препарати на
бозайници.  Телата  на  много  безценни
екземпляри  животни  се  съхраняват  от
десетилетия  във  фризерите  на  Дермоплас-
тичната лаборатория и е време да се намери
начин  те  да  бъдат  оползотворени  като
експонати  и  да  бъдат  показани  на
обществеността в нашия или в други музеи в
страната. 

Сегашната  зала  „Левентис“,  използвана
за  галерия,  изложбена,  лекционна  и
заседателна  зала  и  зала  за  платени
занимания  с  деца,  трябва  да  възстанови
първоначалното  си  предназначение  като
експозиционна,  с  което  неоправдано  през
2008  г.  бе  съкратена  и  без  това  крайно
недостатъчната  експозиционна  площ  в
музея. В нея липсва и трябва да се създаде
една напълно нова експозиция за „Земята –

нашият  дом“,  представяща  мястото  на
планетата  Земя  в  Слънчевата  система,
устройството  й,  основните  процеси,
формиращи  нейната  повърхност,  дрейфа
на  континентите,  биогеографските  царства
(в  миналото  и  днес),  океанографското
райониране,  климатичните  райони,
глобалното  затопляне,  залятите  части  от
сушата,  горещите  точки  на
биоразнообразието,  зоните  с  най-сериозно
увреждане  на  природата,  глациалните
явления,  геоморфоложките  и  тектонските
процеси,  хипогеята  (подземната  среда  –
карст  и пещери),  хидросферата,  рекордите
на планетата и мн. др. Накратко: Земята като
жив,  но  уязвим организъм,  нуждаещ се  от
опазване.

Логично  е  всеки  куратор  в  НПМ  да
отговаря  за  документирането  на
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постъпленията  във  фондовете,  както  и  за
обезопасяването и третирането на сбирките
със  съответните  средства  за  тяхното
поддържане. 

Особено внимание заслужава уникалната
орнитологична колекция от кожи на птици
от цял свят (Фиг. 7). Тази колекция трябва да
се разшири и е подходящо да се премести в
настоящата заседателна зала, предвидена за
преустрояване като научно депо. Там трябва
да  се  съберат  и  съхраняват  всичките  сухи
монтирани препарати, разположени в други
зали извън шкафовете.

Фиг. 7. Чекмедже с остъклен капак с
препарирани кожи на чайки (сем. Laridae)от

научната колекция на НПМ. 21.05.2014 г.
Сн.: З. Боев.

Фондохранилището  „Риби,  земноводни
и влечуги“ може да се настани на мястото на
настоящото  депо  „Птици“,  предвид
обстоятелството,  че  препаратите  в  него  са
основно спиртно-формалинови. Така те ще
са  в  съседство  с  другите  такива  на  депо
„Ненасекомни безгръбначни“. Ясно е, че не
е подходящо сухите препарати на птици да
се  помещават  между  две  депа  за  спиртно-
формалинови  препарати.  Освен  това  в
новото  депо  „Птици“  в  сегашната
Заседателна  зала  ще може да  се  събере на
едно място разпокъсаната досега на 7 части
орнитологична колекция, които се помеща-
ват  при  недобри  условия  в  7  други
помещения.  Орнитологичната  колекция  на
НПМ  (фиг.  8)  е  с  най-голяма  материална
стойност  (след  колекцията  от  минерали)  в

музея  и  само  така  ще  може  да  бъде
обединена,  подредена  и  съхранена  като
истинско национално богатство. 

С  оглед  контрола  върху  изнасяните
образци, за целия музей трябва да се създаде
електронен  регистър  на  временно
изпращаните за определяне от чуждестранни
специалисти  в  чужбина  материали  от
научните фондове на НПМ като се следи за
своевременното им връщане в колекциите на
музея.  Подобен  регистър  за  разменени
образци/екземпляри  от  наши  колекции  с
чужди  също трябва  да  бъде  създаден.  Днес
никой не знае къде и в кои музеи по света се
притежават бивши образци от фондовете на
НПМ-БАН. 

Научен профилНаучен профил

Предвид на съвременната диференциация
на науката (и музеите) е необходима основна
промяна в насоките  на  научната дейност на
учените  от  музея.  Вече  е  належащо
преориентирането  на  изследователската  им
работа  в  областта  на  традиционните
фундаментални (а не приложни) направления,
присъщи  на  един  музей  като  НПМ  -
фаунистика,  флористика,  морфология,
таксономия,  филогения,  зоо-  и  фито-
география,  минералогия,  палеонтология,
еволюция,  систематика  и  история  на
колекциите, музейни методики и технологии –
изследвания основаващи се преди всичко на
богатите музейни сбирки. Това е в основата на
„мисията“ на музея. В много отношения и до
днес  от  десетилетия,  тези  колекции  остават
непроучени. Време е специалистите-куратори
приоритетно  да  подготвят  и  публикуват
каталозите  на  отделни  групи,  за  които
отговарят.  Досега се твърди умозрително, че
музеят притежава над 1,5 млн. екз. След 130-
годишна история, е време това да се докаже.
Ако се окажат повече, музеят ще има още един
повод  за  гордост.  На  първо  време  за  всяка
група ще е добре да се узнае поне броят на
видовете  и  находищата  им.  Изглежда
абсурдно,  но  днес  за  много  колекции  дори
това не знаем! 

Особено  важно  е  да  се  публикуват  и
тематични томове от поредицата на БАН „Фауна
на България“ за групите, по които са работили и
сега работят учени-специалисти в музея – групи
от  Amphipoda,  Isopoda,  Myriapoda,  Neuroptera,
Diptera,  Orthoptera (някои  семейства),  Hemiptera,
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Фиг. 8. Част от орнитологичната експозиция на НПМ-БАН – витринен шкаф с 
препарати на ибиси (Threskiornithidae) и фламинги (Phoenicopteriformes). 

26.09.2012 г. Сн.: З. Боев.
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Lepidoptera,  Coleoptera  (някои  семейства  –
Cocinellidae,  Carabidae,  Pselaphinae),  Amphibia,
Reptilia,  Ostheichthyes  и  др.  Трябва  да  се
публикуват  и  каталози  на  ботаническите,
минералогическите,  петрографските,  палеобота-
ническите и палеозоологическите ни колекции.
Информацията  за  колекциите  ни  трябва
приоритетно да стане достояние на световната
научна общност. За много други по-млади и по-
малки  природонаучни  музеи  в  Европа  това
отдавна е свършен факт.

Затова  някои  учени,  назначени  през
последните години, с ориентация (или заявки
за  такава)  за  развитие  в  неприоритетни  за
музея  научни  направления  (екология,
паразитология  и  др.)  трябва  да  се
преориентират  за  да  бъдат  полезни  като
научни  кадри  в  природонаучен  музей.  В
противен  случай,  логично  е  с  щатните  си
бройки  да  бъдат  пренасочени  в  други
подразделения на БАН с оглед избягване на
дублирането на изследователската дейност и
за да попаднат в своя тематична и конкуретна
среда. Те могат да бъдат и разменени с учени
от  други  звена  с  афинитет  към  музейната
работа и колекциите. Само разработването на
„музейната“  проблематика  може  да  засили
музея като уникално научно учреждение със
собствен  облик  и  специфични
изследователски постижения. 

Досегашната  практика  „Експедиции“-те
да  се  представят  като  някаква  различна  от
научните  изследвания  дейност  е
неправилна. Няма “експедиционна дейност“
извън  „научната“  такава.  Теренните
целенасочени  проучвания  в  страната  и
чужбина  представляват  само  една  част
(често  първата)  от  научния  процес,  а
именно – събирането на материали, данни и
наблюдения  на  терена.  Една  експедиция  е
безсмислен  разход,  ако  резултатите  от  нея
не намерят място в специализирано научно
издание и се превръща в „научен“ туризъм
за държавна/ведомствена сметка. 

Научна популяризация Научна популяризация 

Най-ценна  за  издигане  на  престижа  на
музея  е  научната  популяризация,  която
отразява постигнати реални научни резултати
от  изследванията  на  музейните  учени.
Смисълът  е  да  се  търси  по-широка
информираност  на  обществеността  по
отношение  на  работата  на  специалистите  в

музея,  специфичността  и  значението  от
техните  изследвания  за  природата  и
обществото.  Всъщност  досега  основните
канали на популяризиране на НПМ са били 4:
(1) експозиция; (2) научно списание (всъщност
поредицата Historia  naturalis  bulgarica);  (3)
научно-популярни  статии  и  интервюта  в
други  печатни  и  електронни  медии;  (4)
съобщения  в  интернет-сайтове,  основно
интернет-страниците на музея и на БАН. 

Учените  в  НПМ  могат  и  трябва  да
разработят и инсталират във Wikipedia редица
тематични  статии.  При  наличието  на
хабилитирани  топ-специалисти  с
международно  признание  е  недопустимо  на
български език по основни понятия с години
да  седят  недоразвити  статии-„джуджета“,
изготвени  въз  основа  на  чуждоезиковите
версии от доброволци-неспециалисти. Това е
важен  общественополезен  въпрос  и
отговорността на НПМ в това отношение е
изключително голяма. 

Като популяризаторска дейност не може
да  се  третират  организираните  досега
забавачници  за  деца  в  предучилищна  и
училищна  възраст  през  ученическите
ваканции.  Същото  се  отнася  и  за
организираните  платени  празнувания  на
рожденни дни и други празници в залите на
музея, игри от типа „Ловци на съкровища“,
„Котки в музея - творчески и образователни
ателиета за деца“, „Ваканция в музея“ и др.
Музеят трябва да привлича посетителите си
като музей, а не като лятна занималня, кът за
платени  игри,  „парти-клуб“  за  детски
рождени дни и пр.  Опразнените (изцяло и
частично) през последните години 3 зали в
музея  („Левентис“,  „Риби“  и  „Насекоми“),
използвани  за  тези  цели,  трябва  отново
пълноценно  да  се  върнат  на  експозицията.
Усилията на всички служители трябва изцяло
да  са  насочени  към  музейната  дейност.
Музеят трябва да привлича посетителите си
като  музей,  а  не  като  организатор  на
парамузейни  дейности.  В  това  отношение
възможностите  за  специалистите  са
неизчерпаеми като самата природа.

Издателска и библиотечна дейност Издателска и библиотечна дейност 

Основно  място  в  издателската  дейност
на  музея  заема  издаването  на  научната
поредица  “Historia  naturalis  bulgarica”
(HNB), която макар и национална, е научен
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орган на музея. От началото на 2019 г. тя се
превърна  в  един  изключително  мощен
фактор,  издигащ  неимоверно  високо
престижа на музея.  От пролетта на 2019 г.
обаче,  на  практика  издаването  й  бе
преустановено. 

На  музея  от  десетилетия  липсва  един
илюстриран  двуезичен  (бълг./англ.)
„Пътеводител  на  Националния
природонаучен  музей  при  БАН“.  При
наличието  на  нови  ръкописи  трябва  да
продължи  и  издаването  на  поредни  нови
томове от създадените и издавани от НПМ
поредици  от  книги:  (1)  Biodiversity  of
Bulgaria;  (2)  Bureschiana;  (3)  Acarorum
Catalogus;  (4)  Tranteeva.  И  четирите
поредици са учредени от доц. П. Берон, но
тематично  те  са  отворени  и  за  други
специалисти. 

Библиотеката на НПМ заслужава много
по-сериозно внимание. В нея се съхраняват
уникални издания при несъответстващи за
тях  условия.  Първата  стъпка  във  вярната
посока  би  било  възстановяването  (в
известна  степен)  на  цялостта  на
някогашната  Библиотека  на  Царските
природонаучни  институти,  чрез
приобщаването  на  (част  от)  библиотеката
на  б.  Институт  по  зоология  на  БАН  –
библиотечните единици постъпили преди
1945  г.  За  целта  трябва  да  се  започнат
преговори  с  ръководството  на  Института
по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания (ИБЕИ) - БАН. 

За  разширяване  на  настоящото
помещение на библиотеката на НПМ може
към  него  да  бъде  приобщен  настоящия
слабо  използван  коридор  като  така  се
възстанови  отчасти  целостта  на
някогашната  зала.  По такъв начин площта
на библиотеката на НПМ ще се увеличи с
1/3.  Библиотеката  се  нуждае  и  от  една
пълноценна  компютърна  конфигурация.
Все  още  липсва  електронен  каталог  на
съхраняваните издания. Нито едно от тях не
е дигитализирано. 

Прекратената  практика  учените  да
депозират по едно хартиено копие от всяка
своя  публикация  в  библиотеката  на  НПМ
трябва  да  се  възстанови.  Библиотеката  в
крайна  сметка  трябва  да  съхранява  всички
публикации  на  всички  специалисти,
работили  някога  в  това  учреждение.  Те  са
национален  научен  капитал  и  не  бива  да

остават  разпиляни,  несъбрани  и  често  –
непознати. 

Въпреки  оскъдните  средства,
приоритетно за нуждите на учените в НПМ
трябва  да  продължи  снабдяването  на
библиотеката  със  световни  обобщаващи
монографии по отделни  групи  организми,
минерали,  скали  и  пр.,  както  и  някои
определители,  наръчници,  справочници
или книги по музейни методики. 

Следва  да  се  направят  постъпки  за
разкриването (евентуално към библиотеката
на  НПМ)  на  специален  „Художествен
фонд“,  в който да са регистрирани всички
предмети/образци с художествана стойност
като  някои  произведения  на  изкуството,
фотоалбуми и др.

Природозащитна дейност Природозащитна дейност 

Природозащитната дейност в музея има
дълга  история.  Донякъде  НПМ  е  сред
учрежденията, в които тази дейност у нас се
заражда и обособява.  И днес  тя  е  с  важно
значение от национален мащаб и учените от
НПМ  ще  продължат  да  работят  и  в  тази
насока.  Времената  обаче,  сега  са  съвсем
различни  в  сравнение  с  ерата  на
зараждането на българската природозащита.
Поради спецификата на НПМ като научно
и  културно  учреждение,  част  от  тази
дейност  днес  остава  извън  присъщите  на
един  подобен  музей  изследователски
приоритетни  направления.  Бидейки
финансирана  от  външни  за  БАН
институции (НПО, фондации и пр.), а не от
БАН,  тя  остава  на  заден  план  след
фундаменталните  научни  направления  по
профила на музея. От наемни изпълнители
на  външноплатени  природозащитни
дейности служителите в НПМ трябва да се
преориентират  към  работа  по  музейните
колекции (фондове, експозиции и методики
в музейното дело), които повече не бива да
остават  пренебрегвани,  непроучени  и
непубликувани.  130  години  са  достатъчно
дълъг срок за осъзнаване на призванието да
си учен в национален природонаучен музей.
Накратко:  Необходим  е  нов  и  по-широк
поглед  върху  природозащитата,  който  да
разпознава  фундаменталните  науки  като
основа на знанията ни за биологичното (и
природно въобще) разнообразие и неговото
опазване. Тук именно и най-напред е полето
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на  изява  на  музейните  учени  на
природозащитното  поприще.  В  голяма
степен това се отнася и за изследователите
на  неживата  ни  природа  –  минералози  и
палеонтолози. Първата стъпка по пътя към
опазването  на  един  природен  обект  е
неговото  изучаване  и  класифициране  за
установяването  на  значението  му  за
природното ни многообразие. Именно тази
част от природозащитата попада в обхвата
на музейните приоритети. Върху нея трябва
да са съсредоточени усилията на учените в
НПМ. 

Кадри Кадри 

За последните 8 години щатът на музея
се  е  увеличил  значително  и  понастоящем
наброява  56  души:  Палеонтология  и
минералогия  –  7,  Ботаника  –  2,
Безгръбначни  животни  –  9,  Гръбначни
животни  –  9,  Група  Експозиция  –  10,
Администрация  –  17.  Очевидна  е
драстичната  диспропорция  в  няколко
аспекта: Почти една трета от служителите в
музея са администратори – 17 от общо 56, т.
е. на всеки двама работещи се пада по един
(трети),  който  управлява  (или  обслужва)
работата им. Налице е недопустима разлика
в състава на отделите – в отдел „Ботаника”
има 2 души, а в отдел „Безгръбначни” са 9
души.  Всеобща  тайна  е,  че  повечето  от
заемащите тези щатни бройки могат да са на
половин  щатно  място  или  да  съвместяват
своята  дейност.  Като  малко  звено,  но  с
разнообразна дейност,  музеят има жизнена
потребност  от  съвместяващи  длъжности,
които  да  могат  гъвкаво  да  поемат
разнородните  ангажименти  в  работата  без
разточително раздуване на  щата,  както  е в
повечето  успешни  малки  фирми.  Това  е
решителна  крачка  към  оптимизиране  на
щата,  съкращаване  на  администрацията  в
звеното  и  увеличаване  на  доходите  на
служителите. И сега към НПМ на половин
щат работят 13 души. Основната причина за
това  е  ниското  заплащане  на  труда  на
учения.

Парадокси  има  и  по  отношение  на
специалностите  на  учените:  11  души  са
арахно-ентомолози,  от  които:
лепидоптеролози – 2,  колеоптеролози – 2,
диптеролози – 2, арахнолози – 2. Освен това
с  бозайници  в  музея  сега  се  занимават  6

човека – почти 1/6 от всички специалисти-
учени. От 2019 г. са трима и орнитолозите. 
От  друга  страна  само  2  човека  според
длъжностната  си  характеристика  са  пряко
ангажирани  в  изработването  на  музейни
експонати  и  поддръжката  им.  Практически
всички  останали  54  служители  (формално)
извършват дейности, свързани с изучаването
и  подреждането  на  фондовете  или  с
организацията  на  тяхната  работа.  Тук
проблемът  е,  че  изследователската  работа
обикновено не е насочена към фондовете. С
това работата им е още по-слабо обвързана
(макар  и  косвено)  със  създаването  на
финансови  приходи  от  постъпления  от
продажбата  на  входни  билети  в  музея.
Необходима е бърза промяна в отношението
на  музейните  учени  към  колекциите
(фондове и експозиция). 
Трябва  да  се  направят  постъпки  за
законодателно  признаване  на  професията
„препаратор-таксидермист“ и включването й
в регистъра на „Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България“.  Тази рядка в страната професия
трябва  да  бъде  призната.  Досега  двама
служители в НПМ (и вероятно още десетина
в  страната)  неоправдано  и  от  десетилетия
биват ощетявани.

Финаси и бюджет Финаси и бюджет 

Въпросът  за  финансирането  на
представените  дейности  е  от  ключово
значение  за  реализирането  на  всички
необходими  дейности.  Финансовото
състояние на БАН и НПМ респективно, не
дават големи възможности. И все пак, музеят
като  културно  учреждение,  продаващо  с
всеки билет знания на посетителите, не е в
съвсем безнадеждно състояние. Пътищата за
осигуряване  на  средства  са  два  –  (1)
увеличаване  на  постъпленията  и  (2)
икономии.  До  втората  опция  при
принудителни  обстоятелства  винаги  се
стига. Целта е да нарастват приходите, което
може да става чрез: бюджетната субсидия на
БАН (както на “общи“ начала, така и чрез
премиалното  допълнително  финансиране
за  постигнати  високи  резултати),
продажбата  на  входни  билети,  печатни
произведения  и  сувенири,  отчисления
(овърхед) от финансирани договори с други
институции (ФНИ и др.), отдаване под наем
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на  недвижимо  имущество,  спонсорство  и
бартерни  сделки.  Нито  един  от  тези
източници  (с  изкл.  на  продажбата  на
сувенири)  за  музея  не  е  нов.  Нови  обаче,
следва  да  са  подходът,  активността  и
инициативността  в  тяхното  реализиране  с
максимална полза за музея. За някои от по-
големите ремонти и преустройства трябва да
се  търси  финансиране  и  от  Столична
община,  Министерството  на  културата,
Министерството  на  образованието  и
науката,  някои  проекти,  насочени  към
оперативни  програми  и  международни
организации (CETAF и др.). 

Размерът на заплатата трябва пряко да се
обвърже  с  резултатите  от  атестирането  и
годишните  отчети  за  работата  на
служителите. Във формирането на работната
заплата на учените научната дейност трябва
да  играе  основна роля  (наред  с  музейната).
Широко-възприетите  наукометрични
показатели,  съобразно  с  данните  от
атестацията трабва да станат определящи. 

Информационно обслужване Информационно обслужване 

На  техническата  обезпеченост  на
учените  със  съвременна  компютърна
техника,  както  и  на  нейната  поддръжка
трябва  да  се  отделя  особено  внимание.
Същото  се  отнася  и  до  програмното
осигуряване  със  съответния  софтуер  –
въпрос  традиционно  неглижиран  досега.
Като  хранители,  преработватели  и
създатели на научна информация, учените в
НПМ  трябва  да  разполагат  с  нужните  им
техника  и  програми.  Снабдяването  на
специалистите  с  лицензирани  оригинални
компютърни  програми,  както  и  със
служебни лаптопи или десктопи трябва да е
постоянна  грижа.  Поетапно  трябва  да  се
започне с подмяната на най-амортизираните
компютърни конфигурации на хабилитира-
ните  учени  и  постепенно  да  обхване  и
останалите. 

Добре  би  било  да  се  възстанови
използването  на  интранет  и  всичките  й
предимства като вътрешна мрежа. Интернет-
страницата на музея всъщност е натоварена с
функцията на „информационно обслужване“
на  обществото,  а  в  информационното
обслужване  на  служителите  основно  място
трябва  да  има  интранет.  В
административното обслужване на  служите-

лите  предимство  трябва  да  се  отдава  на
работата с електронни копия на документите
пред  хартиени  такива  със  стремеж  за
постепенно  ограничаване  употребата  на
копирни машини и фотокопия на хартия. 
Съвместно със Столична община трябва да
се поставят на сградите на музея еднотипни
обозначителни и информационни табели за
сграда – „културна ценност“ (по Закона за
културното  наследство,  10.04.2009  г.)  с
кратки данни за нея. Всеки трябва да знае, че
това е първата сграда в България, специално
проектирана и построена за музей.

Връзки с други институции Връзки с други институции 

Поради  спецификата  на  НПМ  от
особено значение е поддържането на добри
взаимоотношения  с  ръководството  на
Софийската зоологическа градина, откъдето
от  десетилетия  са  постъпвали  множество
ценни  екземпляри  на  умрели  животни,
впоследствие  превърнати  от  нашите
препаратори във великолепни експонати на
музея.  Трябва  да  се  създадат  и  поддържат
връзки  и  с  други  големи  зоологически
градини (Ловеч,  Варна,  Пловдив,  Бургас  и
др.) в страната с оглед доставянето за музея
на  екземпляри  от  редки  видове  за
изработването на ценни музейни експонати.
Трябва  да  се  засилят  връзките  на  НПМ  с
всички  природонаучни  музеи  в  страната,
макар  че  са  под  управлението  на  друго
министерство  -  Министерството  на
културата. Въпреки, че НПМ е най-голям и
най-стар  сред  тях,  има  място  за  широко
взаимоизгодно  сътрудничество.  Особено
внимание  трябва  да  се  отделя  на
пълноценното  сътрудничество  с
Македонския  природонаучен  музей  в
Скопие  (съвместни  проекти,  размяна  на
изложби, библиотечен обмен и др.),  който
през миналото столетие (1941-1944 г.) е бил
част от НПМ. Това е рядък случай, когато
историята на една институция продължава в
две държави. 

НПМ трябва да продължи да поддържа
тесни  контакти  с  редица  сродни
институции, както в БАН, така и извън нея –
ИБЕИ, Геологически институт, Национален
археологически институт с музей, Институт
за  гората,  Биологически  факултет  на  СУ
„Св.  Климент  Охридски“,  Биологическия
факултет  на  Пловдивския  университет
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„Паисий  Хилендарски“,  Шуменския
университет  „Константин  Преславски“,
Лесотехнически  университет,  природо-
научните  музеи  в  цялата  страна,
Министерството  на  околната  среда  и
водите,  Министерството  на  науката  и
образованието,  Министерството  на
културата и мн. др. Същото се отнася и до
взаимоотношенията  на  НПМ  с  някои
неправителствени  организации  в  областта
на  природозащитата  като  Българско
дружество  за  защита  на  птиците,  Зелени
Балкани,  Фонд  за  дива  фауна  и  флора,
Българска  фондация  „Биоразнообразие“,
Сдружение за дива природа „Балкани“ и мн.
др.  Понастоящем техни членове (вкл.  и на
ръководствата  им)  са  служители  в  НПМ,
което  е  добра  основа  за  продължаване  на
сътрудничеството на НПМ с тях. 

Охрана Охрана 

От  много  години  е  осъзната
необходимостта  от  разкриването  на  една
щатна  бройка  за  охраняващ  полицай  на
входа на музея. Като национален музей, все
още съхраняващ експонати с изключително
висока  материална  стойност  (освен
научната),  НПМ  продължава  да  е  без
полицейска охрана. Случаите на кражби на
изключително  ценни  образци  от
витринните  шкафове  от  близкото  минало
не бива повече да се повтарят. 

Поставянето на охранителни камери във
всички  експозиционни  зали  на  музея  би
повишило  сигурността,  особено  срещу
опити за кражби. За по-доброто възприемане
на музея (в експозиционните му зали), както
и за респект на посетителите, е от значение и
външността  на  пазителите  по  етажите  в
залите. За тях трябва да се въведе служебно
униформено облекло и значки. 

Статут и структура Статут и структура 

Една от първостепенните задача е да се
възстанови  статута  музея  като  „постоянно
научно звено“ на БАН, какъвто бе до 2010 г.
Сегашният  му  принизен  статут  на
„специализирано звено“ съвсем не отговаря
на  представителната  му  и  основополагаща
роля в българската наука (и култура). 

Досегашната  структура  на  музея  вече  е
остаряла  и  не  отговаря  на  колекциите  и

практическите въпроси, свързани с тяхното
куриране.  Една  бъдеща  успешна  негова
структура би могла да включва 3 тематични
отдела,  2  обслужващи  звена  и  1  филиал-
музей,  отчитаща  колекциите,  фондовете,
експозициите,  дейността  и научния състав:
Отдели:  (1)  „Гръбначни  животни”,  (2)
„Безгръбначни  животни”,  (3)  „Минерали,
скали,  гъби  и  растения”;  Звена:  (1)
„Издателски  център,  библиотека  и
реклама”,  (2)  „Администрация,  поддръжка,
охрана  и  чистота”;  Филиал:
Палеонтологичен музей – филиал на НПМ-
БАН в Асеновград. Такава структура: (1) се
основава  в  основни  линии  на
функциониращите  (и  проверени  в
практиката)  реалности  до  2008  г.  по
отношение  на  изградени  експозиции,
фондохранилища,  библиотечен  фонд,
научен  и  помощен  състав;  (2)  отчита
тематичната  обусловеност  и  взаимовръзка
между отделните дисциплини; (3) премахва
изкуственото дублиране на всяка група, чрез
поделянето й на „рецентни“ и „фосилни“,
според съхраняваните образци, което досега
се  основава  на  ненаучен  принцип.
Понастоящем  все  още  това  е  причина
колекциите от всяка една организмова група
да попадат в два различни отдела – единият
(„Палеонтология и минералогия“, където за
повечето основни групи няма специалисти),
а другият – съответният отдел на рецентните
организми (където са специалистите). (4) по-
равномерно  разпределя  щатния  състав.  (5)
окрупнява  отделите  като  основни
структурни  подразделения.  (6)  позволява
оперативност във вземането на решения. (7)
е еднообразно наименована (по обекти, а не
на смесен принцип – обекти и науки), което
улеснява представянето и възприемането от
публиката. 

Палеонтологически  музей –  филиал  наПалеонтологически  музей –  филиал  на
НПМ в АсеновградНПМ в Асеновград

Най-сериозният проблем, за решаването
на  който  изглежда  са  пропуснати  всички
шансове,  е  НПМ  да  си  получи  обратно
отнетите инвентарни книги на палеонтоло-
гичната колекция от фосили на гръбначни
животни  (над  30  000  единици).  В
експозицията е необходима подмяна на част
от  таблата  с  такива  със  съвременен
графичен  дизайн.  Трябва  да  започне
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издаването  на  рекламни  тематични
образователни  артикули.  Трябва  да  се
издадат  осъвременена  дипляна  и  кратък
пътеводител за музея.  Тези подобрения  не
могат  да  се  извършат  единствено  от
щатните служители в музея. Филиалът има
нужда от подкрепа в много отношения (не
само от страна на БАН). 

Перспективи Перспективи 

Гаранция за просперитета на институция
като  НПМ  е  дългосрочният  поглед  за
бъдещото  му  развитие.  За  целта  са  нужни
ръководни  кадри,  за  които  прогресът  на
музея  да  е  действителен  и  осъзнат  личен
приоритет.  За  изявата  на  такива  хора  е
необходима подходяща среда, в която не се
толерират  действия,  водещи  към
отслабването  на  музея  в  институционално,
кадрово и финансово отношение. За тях не
личните,  а  интересите  на  институцията  са
ръководещите.  Едно  от  основните
предизвикателства  е  създаването  и
поддържането,  въпреки  трудностите  и
взаимозависимостите,  на  среда  на
нетърпимост  към  безстопанствеността  и
безпорядъка,  като  гаранция  за  бъдещото
развитие на НПМ. Това може да се постигне
само в условията на безупречен ред, какъвто
в  музея  наистина  е  имало  до  1944  г.  при
управлението  на  акад.  Иван  Буреш  –
периодът на апогея в неговата 130-годишна
история. Въпреки, че казват, че историята не
се повтаря в един и същи вид, хубаво е че я
има,  защото днес имаме и онези примери,
които ни карат да ги следваме. 

The National Museum of Natural History
at the Bulgarian Academy of Sciences -

analysis of the current state, problems and
development guidelines (An inside view)

(Summary) 

A review of the current state and problems
of the National Museum of Natural History in
Sofia  is  presented.  Various  aspects  are
discussed: Management and principles, Building
stock,  Labs,  Exposition  and  depositories,
Scientific  profile,  Popularization  of  natural
sciences,  Publishing  and  library  activities,
Nature  conservation  activity,  Staff,  Finances
and  budget,  Information  services,  Relations
with  other  institutions,  Security,  Statute  and
structure,  Paleontological  Museum -  a  branch
of the NMNHS in Asenovgrad, and Prospects.
The general conclusion is that in many respects
the  museum  is  lagging  behind  the  current
trends and achievements of the natural history
museums  in  Europe  and  the  world.  Some
possible  changes  to  improve  the  Museum’s
activities are outlined.
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