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Corrigendum

върху статията
“Националният природонаучен музей при Българската

академия на науките – анализ на съвременното състояние,
проблемите и насоките за развитие (Поглед отвътре)”

с автор
Златозар Н. Боев

Национален природонаучен музей – БАН, бул. “Цар Освободител” № 1, 1000 София

публикувана в Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, бр. 4, 2019 г., стр.  pp. xix-xxxiii, Article № bnhmp-19002.

Статията отразява личните виждания на автора по въпроси от сегашното състояние и
развитието на Националния природонаучен музей (НПМ) в близко бъдеще, които не се
споделят от колегиума на Научния съвет на НПМ и Експертната комисия на БАН. Също
така авторът не е получил изрично разрешение от директора за публикуването на фигура 2,
както и информация за обзавеждането на музея. 

Масто в текстаМасто в текста НапечатаноНапечатано Да се четеДа се чете
с. xix, лява колона,
5 р., отдолу

неглижирани незасягани

с. xix, лява колона,
2 р., отдолу

самостоятелно учреждение (от
1977 г.)

самостоятелно учреждение (от 1974 г.; 
обн. в ДВ. от 1977г.)

с. xix, дясна 
колона, 2-4 р., 
отдолу

Става все по ясно, че 
формализмът и 
субективизмът в управлението
не са от полза за правилното 
му развитие.

Става все по ясно, че са необходими 
промени в стила на управление за 
правилното му развитие.

с. хх, дясна 
колона, 19-21 р., 
отдолу

…нужно е да се ограничи 
процеса на пренебрегване на 
служебните задължения за 
сметка на платените външни 
ангажименти.

…нужно е да се даде приоритет на 
служебните задължения относно 
фондовете и колекциите.

с. ххii, дясна 
колона, 15 р., 
отдолу

Компроментиращата кичозна 
практика

Практиката

с. ххii, фиг. 2. Фиг. 2. Картина „Д-р Иван 
Мрквичка“ (1916). Художник: 
Иван Мрквичка (Старши), 
20.09.2011 г. Сн.: З. Боев.

Отпечатаният текст се допълва с: 
Авторът не е получил разрешение от 
директора за публикуването на 
картината, както и и информация за 
обзавеждането му (вж. текста).

с. ххv, дясна 
колона, 3 р., 
отдолу

опазване. опазване. Заниманията с деца, процес 
ставащ все по-актуален по отношение 
на музеите и у нас и по света, особено 
след осъществената инициатива на 
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БАН и МОН за разгръщане на 
преподавателска работата с класове на 
учащи се в музеите на БАН, могат да се
провеждат в заседателната зала на 
музея.

Последното изречение от абстракта “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.”, отпада и да не се взима под внимание.

Авторът  и  редакционната  колегия  на  Бюлетин  на  Природонаучен  музей  -  Пловдив
поднасят  своите  най-искрени  извинения  за  допуснаните  неточности  и  погрешна
информация, отпечатани във въпросната статия.
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