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Abstract. The paper presents for the first time the history (problems, achievements and
importance) of the National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences in
Sofia in one of the most constructive periods, the first two decades after the WW2 under the
directorship of the Associate Professor Dr. Neno Atanassov. After the aerial bombardment of
Sofia in 1944 and the destruction caused to the museum, a rapid restoration of its exhibition halls
and repositories began, as well as the arrangement of the exposition and the survivеd of its rich
library. The research activity is reoriented mainly on economic practical issues. The new state
government treats the necessary attention and contributes in every way to the rapid restoration of
the museum. Despite the great damage and losses, today the museum is one of the richest in
Southeast Europe.
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Със Закона за БАН от 11.02.1947 г.
(Указ № 24, ДВ, бр. 40) Естествено-
историческият музей получава ново название
- Природонаучен музей. По образец на
Съветската академия на науките (АН СССР)
от него се основават 3 научни института:
Зоологически институт с директор акад.
Иван Буреш (1885-1980), Ботанически
институт с директор акад. Николай Стоянов
(1883-1968) и Геологически нститут с
директор акад. Георги Бончев (1866-1955)
(Буреш, 1953). Новооснованите институти
всъщност съответстват на основните отдели
в музея. Така фондовата база (колекции,
литература, документация) на музея поражда
и създава 3 от най-значимите институти на
днешната Българска академия на науките.
Музеят се зачислява към Българската
академия на науките.

"Основна и главна негова (на
Зоологическия институт, към който се числи
музеят - б. а.) задача стана проучването
фауната на България, като се обръща
особено внимание на ония групи животни,
които имат стопанско значение: като
природни ресурси, като вредители на

народното стопанство, или като полезни
животни. Всичките тия изследвания да се
извършват "с оглед на максималното
развитие на производителните сили на
нашата страна..." (Буреш, 1951. с. 63). Както
по-късно обобщава Тулешков (1957), "...9
септември донесе ... нови насоки на развитие
на науката в нашата страна. В тази насока
трябваше да се преориентира и
Природонаучният музей." (с. 99). За негови
основни задачи (наред с тези на
Зоологическия институт) се определят
изследването на фауната и фаунистичните
ресурси с практическо значение за
народното стопанство на България, както и
"биологията, екологията и развитието на
вредните за народното стопанство и за
здравеопазването животни." (с. 100).

На 20.10.1947 г. акад. Иван Буреш е
назначен за научен ръководител на
Зоологическия институт при БАН. Към
Зоологическия институт се зачисляват
Природонаучния музей (1947 г.) с директор
д-р Нено Атанасов (Фиг. 1) и Зоологическата
градина (1951 г.) с директор д-р Кръстю
Тулешков (Тулешков, 1955).
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Фиг. 1. Директорът д-р Нено Атанасдов на б.Природонаучен музей
в служебния кабинет, 1950-те г.

Ст.н.с. д-р Нено Атанасов ръководи
музея като директор в продължение на 15
години - от 14.05.1947 г. до 16.06.1962 г.
Заедно с това от 25.06.1951 г. той е и зам.-
директор на Зоологическия институт. Той е
роден на 19.12.1903 г. в с. Дерманци
(Ловешка област). Основното си
образование завършва в родното си село,
средното - в гр. Ловеч, а висше по естествена
история - през 1930 г. в Софийския
университет "Св. Климент Охридски". На
01.10.1931 г. е назначен за асистент в
Зоологическата градина с директор доц.
Пенчо Дренски (1886-1963) и д-р Hans Peters
(1908-1996) от Вроцлав, а от 1933 г. - в
Ентомологичната станция. В Естествено-
историческия музей постъпва на работа през
юни 1938 г. Интересите му в областта на
ентомологията, го отвеждат на 2-годишна
специализация в Muzeum für Naturkunde при
Университета в Берлин като стипендиант на
фондацията "Alexander von Humboldt" под
ръководството на проф. д-р Hans Bischoff
(1889-1960), зам.-директор на музея. Музеят в
Берлин е богат и добре уреден. Той е добър

пример за поука и познание, особено
експозицията. Освен от Берлинския музей, Н.
Атанасов черпи опит в организацията и на
Санкенбергския музей в гр. Франкфурт на
Майн, който по това време е един от най-
добре уредените музеи, представящ и
оригинални биогрупи и диорами. Атанасов
посещава и музея "Alexander von König" в
Бон, в който таксономичните колекции и
експозициите с диорами били на най-голяма
за времето си висота. За първи път в този
музей били използвани огромни витрини с
големи цели стъкла за диорамите. Някои
въпроси на музейното дело Атанасов
заимства и от другите големи германски
природонаучни музеи - в Мюнхен, Кьолн,
Дрезден, а също и тези в Будапеща, Прага,
Виена, Ленинград (дн. Санкт-Петербург),
Москва и Стокхолм. Според самия Н.
Атанасов, едва след всички тези посещения,
става възможно да се пристъпи към
възстановяването на Националния
природонаучен музей и "...активното
използване на неговите научни и научно-
популярни ценности".
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На 08.01.1948 г. Н. Атанасов е
преназначен и става титуляр на длъжността
директор на музея след одобряването му на
конкурс с рецензенти академиците Ив.
Буреш и Николай Стоянов (1883-1968). Така
той сменя на този пост дотогавашния
директор д-р Кръстю Тулешков.

От 01.01.1947 г. „народната власт“ в
България отстранява д-р Иван Буреш от
директорския пост преди зачисляването на
музея към БАН, който от 14.01.1947 г. се
заема от проф. Кръстю Тулешков (Фиг. 2;
Големански, 2011). Тулешков е назначен за
изпълняващ длъжността директор на
Естественоисторическия музей. Той поема
този пост, но остава на него едва 2 месеца -
до 13 март с. г. За това кратко време той
умело ръководи възстановителните дейности
в музея. На 14 май с. г. временно е назначен
и за директор на Зоологическата градина
при БАН. Там също допринася много за
възстановяването й след бомбардировките
над София. Впоследствие с конкурс е
назначен за редовен директор на градината и
напуска музея. Тулешков обаче, още на
млади години е бил кадър на “арските
природонаучни институти – в 1927 г. е бил
забелязан, оценен и привлечен да работи в
Ентомологичната станция. В 1931 г. той вече
бил назначен за щатен асистент в
Ентомологичния отдел на музея. В
последвалите зоологически пътувания из
планините на България, организирани от д-р
Буреш, Тулешков се включил активно,
създавайки забележителни колекции не само
от пеперуди, но и от много други групи
насекоми. Въз основа на тези богати сбирки
той (съвм. с И. Буреш) написва (1929-1943) 5
части на „„оризонталното разпространение
на пеперудите (Lepidoptera) в
България“ (Големански, 2011). По време на
Втората световна война той е бил
командирован в Скопие (1941 г.) за да
ръководи тамошния Зоологическия музей и
организира опазването на сбирките му.
Тулешков се справя блестящо и дори
обогатява колекциите му, превръщайки го в
природонаучен музей, като разкрива и два
нови отдела – ботанически и геологически.
В 1944 г. той се завръща в Естествено-
историческия музей в София, който по това
време е още разрушен от въздушните
бомбардировки над столицата. От 01.12.1944

г. е назначен за уредник на Ентомологичния
отдел на музея и полага много усилия за
възстановяването на ентомологичната
експозиция.

Фиг. 2.Проф. д-р Кръстю Тулешков
(1901-1976).

Д-р Нено Атанасов на 22.05.1947 г. въвежда
ново работно време за целия персонал на
институтите и музея - от 08.00 до 18.30 часа с
обедна почивка от 12.00 до 14.30 часа.
Формират се работни групи във връзка с
възстановяването на отделите, лабораториите,
залите, експозиционните колекции,
повредените препарати и целия инвентар на
музея. Председателят на БАН, акад. Тодор
Павлов (1890-1977), следи възстановителните
дейности и три пъти посещава музея за да се
запознае с хода на работата. По сведение на д-р
Н. Атанасов, предявените от страна на
Института по зоология претенции към
Природонаучния музей застрашавали неговата
юридическа самостоятелност. По негово
настояване, Бюрото на Президиума на БАН
потвърждава в свое разпореждане: "Запазва се
статута на Природонаучния музей отпреди, на
самостоятелно бюджетно, административно,
кадрово и научно звено при БАН, под
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наблюдение на председателя на БАН, акад.
Тодор Павлов."

По това време (към 1947 г.)
Природонаучният музей има следния състав: Н.
Атанасов - директор, Пенчо Дренски, Борис
Ахтаров (1885-1959),Атанас Стефанов (1895-1953),
Иван Гинчев, Никола Загоров - секретар,
ЛюбомирЩерев - домакин,Иван Юлиус - главен
препаратор, Илия Константинов - майстор-
специалист, Видин Петров - препаратор, Ненко
Йорданов - майстор по общи работи, Евлоги
Димитров и Нако Узунов - пазители на сбирки,
Славчо Матеев - куриер, Тотка Райчева -
библиотекарка, Берта Разбойникова -
кореспондент на чужди езици и препаратор,
Румяна Гелева, Йона „ристова, Райна Савова -
чистачки,АлексиИгнатов -милиционер.

Със заповед № 137/ 14.01.1948 г. на
председателя на БАН, Н. Атанасов е
преназначен за директор на музея. В
Зоологическия институт по това време са
служели: акад. Иван Буреш - директор/ научен
ръководител, Пенчо Дренски - главен уредник,
Кирил Булгурков, Ангел Ангелов (1918-2003), д-
р Георги Марков (1912-1988) - асистенти и
Николай Боев (1922-1985) - биолог. В
Ботаническия институт останали: Борис
Ахтаров - главен уредник и Иван Ганчев -
асистент, а в Геологическия институт - Атанас
Стефанов - главен уредник, „ристо Спасов -
асистенти Иван Грозданов - лаборант.

При наличието на този немногоброен
персонал на музея и институтите се полагат
много грижи и усилия, много извънреден и
платен труд, за да се възстановят повредите
от бомбардировките и подготвят условия за
нормална научна работа. Проведени са 52
трудови дни за да се почистят и подредят
5887 стъклени цилиндри с научен материал,
5020 хербарни листа, 1664 тома книги,
списания, монографии и др., 1651
препарирани птици и бозайници, 16 шкафа
и т.н. Зданието на Природонаучния музей е
застроено на обща площ 2508 m2 и има 72
помещения - зали, кабинети и лаборатории -
всичките подлежащи на ремонт. Пристъпва
се към боядисване на целия музеен блок -
сградата отвън заедно с "Бурмовото здание",
или общо около 3 000 m2 с постна боя са
боядисани всички експозиционни зали,
лаборатории и кабинети, както и сервизните
помещения. С блажна боя са боядисани 64
железни шкафове-витрини и 47 дървени
шкафове (външно и вътрешно), обслужващи

експозицията, а също и таваните на 5 вестибюла
(600 m2), 244 прозорци, 76 врати, 282 дървени
поставки за експонати и мн. др. За по-голяма
тържественост, колоните на парадния вестибюл
са "облицовани" с изкуствен мрамор, а
стъкленият портал над стълбището е
художествено изрисуван с фаунистични сюжети
от Бяло море. На 71 дървени шкафове (524
витринни стъкла с обща площ 1629 m2) и 65
железни шкафове (с обща площ 1107 m2) са
поставени 5-милиметрови стъкла. Поставени са
250 стъклени, дървени и железни поставки в
експозицията. За нея са доставени и 20 нови
шкафа - 6 големи и 6 малки за Зоологическия
отдел, 2 големи специални блокови шкафове за
Ботаническия отдел и 3 пирамидални за
Геологичния отдел. “ялата музейна експозиция
била пренаредена в 203 шкафа (128 дървени и
75 железни). От тях 146 са за зоологични
експонати (74 дървени и 72 железни), за
ботанични - 31 дървени, а за геологични - 26 (20
дървени и 6 железни). Възстановени са и цялата
електрическа инсталация и парното отопление.
Изразходвани са 300 000 лв. за изчистване на
бялата мозайка и направа на нова мозайка във
вестибюлите и няколко зали. С това се
подобрява хигиената и възстановява
едностилието в оформлението на интериора на
целия музей. Трудна задача при
възстановителните работи се оказва и подмяната
на 11 000 етикета от експозицията. Това се
дължи най-вече на разпореждането за
обрязването на отлично отпечатаните етикети с
надпис "Естествено-исторически музей на
Негово Величество “аря в София" на
български и френски език или заличаването
(плътното задраскване) на този надпис;Фиг. 3).

Фиг. 3. Етикет на препарат от колекцията от
монтирани тотални препарати от птици със

заличен след 09.09.1944 г. надпис:
"Естествено-исторически музей на Негово
Величество “аря в София" на български и

френски език (сн. З. Боев).
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За да се отразят съвременните
постижения на систематиката на растенията
и животните, експозицията на музея трябва
да се пренареди на систематичен принцип.
Това обаче е свързано с осигуряването на
значителни средства, главно за доставянето
на нови шкафове, предимно железни
витрини от чужбина. Към изложбените
сбирки били създадени временни секции
"Еволюция на животните" и "Бозайници -
предмет на лова". Систематичната подредба
на музейната експозиция е извършена с
разместването на 86 шкафа, в които са
подредени 653 препарата от бозайници, 3625
препарата на птици, 2022 - на земноводни и
влечуги, 900 - на риби (монтирани сухи и
спиртно-формалинови препарати), както и
много препарати на морски безгръбначни
животни - ракообразни, морски звезди и
таралежи, корали и др. Подрежда се целия
Ентомологичен отдел като се подобряват
биогрупите с препарати на насекоми. В 26
витрини е изложена част от над 500 000-те
насекоми, а в 14 зали – част от общо 42 000
екз. от други животни, от които рибите
заемали 13 шкафа, земноводните - 3,
влечугите 7, птиците - 33 (с 3625 препарата),
а бозайниците - в 43шкафа. Само за нуждите
на зоологическата експозиция се доставят
нови 12 шкафа, а общата експозиционна
площ на музея възлиза на 2 500 m2. Годишно
музеят се посещава средно от около 50 000
души, предимно ученици.

В дермопластичната и спиртно-
формалиновата лаборатория и са
възстановени и премонтирани 580
препарати на представители на морската и
сладководната фауна. Подобрено е
състоянието на Ботаническия отдел.
Стохилядният хербариум е подреден в
систематичен ред. Пренаредени са и
приложно-ботаническите експонати.
Окончателно е възстановен Геолого-
палеонтологическия и Минерало-
петрографския отдел на музея. Направена е
пълна инвентаризация на музейното
имущество според новите изисквания.

Като се има предвид, че музеите са
предимно културно-просветни учреждения,
според тогавашните виждания, експозицията
и самият начин на експониране на
колекциите в Природонаучния музей е
трябвало да запознават посетителя с

разнообразието на българската природа и с
всичко, което е най-характерно и типично за
нея, да представят и изтъкнат българските
надземни и подземни богатства, да покаже с
експонати състава на нашата фауна и да
изтъкне кои са "вредни" и кои - "полезни", с
което да "помогне за засилването на
добивите в земеделското, горското и ловното
стопанство".

Както обаче отбелязва Джерекарова
(1993), още "През 1947 г. се разбира, че
разделянето (на музея с отнемането на
незоологичните му сбирки - б. а.) е било
неуместно, а експозицията на природните
науки - едностранна."(с. 6). В продължение
на десетина години Н. Атанасов работи
върху проучването на мравките в България
"... с цел изработването на една научна
монография върху тая група интересни
животни." (Буреш, 1951, с. 67). Тази
монография едва след 40 години бе
отпечатана през 1992 г. като том 23 на
поредицата на БАН "Фауна на България"
(въпреки сериозната критика от страна на
рецензентите). В основата й е докторската
дисертация на Н. Атанасов, озаглавена
„Закономерности в разпространението и
биологически наблюдения върху мравките
на Витоша планина“, защитена 4
десетилетия преди това – в 1952 г.

Интензивните научни изследвания
главно върху фаунистичните ресурси на
страната през 50-те години, основаващи се в
голяма степен на музейните зоологични
фондове, намират отражение и в няколкото
национални монографии за птиците (Патев,
1950), рибите (Дренски, 1951) и
насекомоядните бозайници (Марков, 1957)
от същата поредица ("Фауна на България").
До 1947 г. в резултат на непрестанното си
обогатяване, хербариумът при
Природонаучния музей наброявал над 50 000
образеца на висши растения от българската
флора. С обособяването на Института по
ботаника като самостоятелно научно звено в
системата на БАН, хербариумът се
прехвърля в него. През следващите години в
хербарната сбирка в института работят
ботаниците Николай Виходцевски (1912-
1995), Божана Желязова, Стефан Кожухаров
(1933-1997), Й. Раденкова и др. Към 1980 г.
тази сбирка, обогатявана непрестанно, вече
съставлявала над 135 000 хербарни образеца,
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половината от които са от чужбина. През
периода 1947-1972 г. са постъпили около 76
000 хербарни листа, приблизително по 3000
броя годишно. Това е значително повече в
сравнение с годишното постъпление през
първите години (1919-1947), когато то
възлизало на около 1780 листа (Маркова,
Чернева, 1980). Много ценни в научно
отношение са и ботаническите материали,
събрани от Н. Виходцевски. Ботаническите
изследвания се отнасят главно до
установяване на видовия състав на
растителните биоценози и
диференцирането им на такива, имащи
научна стойност и други с приложно
значение като фуражни, лечебни,
медицински и др.

След преминаването им към
Геологическия институт на БАН и
геоложките и минераложките колекции
продължават да се обогатяват. Според Св.
Петрусенко по това време постъпват и
първите представителни образци от
хидротермалните орудявания в Маданския
руден район в “ентралните Родопи. С
разрастране на геоложките проучвания и
миннодобивната промишленост след
09.09.1944 г. бързо се увеличават и
постъпленията в геолого-минералогичните
научни сбирки. От Маданските рудници
постъпват и галенитови, сфалеритови и
халкопиритови друзи. Чрез обмен на
геологични и минералогични образци с
Минералогическия музей "А. Е. Ферсман"
при Руската академия на науките в Москва (б.
АН СССР), през 1956 г. постъпва първата
голяма колекция от б. съветски
местонаходища. След приключване на
изследванията в различни райони на
страната в музея постъпват и образци от
Западна Стара планина, Панагюрище,
Бургаско, “ентрални Родопи и др.
(Петрусенко, 1989). През 1954 г. акад.
Страшимир Димитров при посещението си
в б. Съветски съюз лично събира
петрографски образци от Житомирска
област в Украйна. Те са първите материали
за музея от древните скали на голямата
Украинска платформа (Св. Петрусенко,
устно съобщ.). От 1949 до 1962 г. за
минералогичните и петрографските
колекции в музея отговаря н. с. Йорданка
Минчева (1923-2007; Петрусенско, 2008).

По това време музеят силно съкращава
щата си. Част от научните му сътрудници
след академичната реформа се
съсредоточават в институтите, а в музея
остават препараторите и силно редуцирания
административен персонал. Тогава музеят
има 4 отдела и обща експозиционна площ от
около 2500 m2. Геолого-палеонтоложкият и
минералого-петрографският отдел (един) се
ръководи от акад. Стр. Димитров.
Разположен е в 2 експозиционни зали и
представя 1200 минерални и множество
фосилни експонати, чийто фонд надхвърлял
20 000 единици, показани в 26 шкафа-
витрини. По това време в музея започват да
постъпват и първите красиви образци от
хидротермалните орудявания в Маданския
руден район в “ентралните Родопи
(Петрусенко, 1991). Геолозите Стр.
Димитров, Е. Бончев и А. Стефанов
изследват основите на строящите се язовири
"В. Коларов" (дн. "Искър"), "Георги
Димитров" (дн. “КопринкаО), "Пасарел",
"Студена" и "Румянцево" (Найденов, 1948).
Изследват се и медните и оловните руди в
Бургаско, железните руди в “ентралния
Балкан и Ямболско и орудяванията в
Искърския пролом, глауконитовите залежи и
залежите от каменна сол във Врачанско,
Белослатинско и др. Според модата на
времето, работата и на зоолозите е
неразривно свързана с практиката. Изследват
се предимно ресурсите на риболова, ловното
стопанство и борбата с вредителите.

След завършването на съветско-
българската почвена експедиция в България
през м. октомври 1947 г., започва да се мисли
за изграждането на първия у нас почвен
музей като нов (Почвен) отдел в музея. В
1949 г. въпросът за създаването на
“почвоведски музейО се поставя многократно.
Има различни предложения. Самият
председател на БАН по това време, проф.
Тодор Павлов се опитва да лансира тази
идея (Павлов, 1949). Подготвя се експозиция
от 69 монолита почви от всички части на
страната. От 45 находища от цялата страна
са събрани стотици почвени проби. В музея,
за разлика от повечето почвени музеи,
почвените монолити в експозицията били с
височина 2 m (т.е. двойно по-високи), което
по-добре представяло почвените типове
(Коларова, 1950).
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Към 1950 г. се предвиждало Почвеният
музей, преместен в Почвения институт на
БАН, да има 3 отдела - изложбен,
систематичен и отдел за история на
почвознанието. Той е първи по рода си
подобен музей у нас. Първоначалният
почвен отдел през 1947 г. се ръководи от
ст.н.с. Елена Коларова и се помествал в две
по-малки зали. За кратко време този отдел се
обогатява с 69 големи и малки монолити от
почвообразуващи скали, животни-
почвообразуватели, картини, снимки,
таблици и др. В залата с почвите са показани
процесите на образуване на всички типове,
подтипове и разновидности на българските
почви и тяхното използване, представени с
нагледни експонати-проби. Чрез изложените
почвени сбирки се е онагледявала връзката
на неживата с живата природа, а това
"...позволява на посетителите да си изградят
цялостна еволюционна представа за
развитието на природата".
Ботаническият отдел се е ръководел от акад.
Николай Стоянов и се гордеел с богатия си
хербариум от нашата висша флора,
наброяващ над 100 000 хербарни листа (все
още на съхранение в музея). Той заемал 2
помещения с общо 32 шкафа за хербария.
Най-големият, какъвто винаги е бил,
зоологическият отдел се ръководел от
директора Н. Атанасов. Той само заемал 17
зали и фоайета. По това време маршрутът за
пълния оглед на цялата експозиция бил с
дължина 3 km, а годишната посещаемост
възлизала на около 50 000 души (Кумански,
1990). През зимните месеци в музея се
допускали само групови посещения.
Научните фондове надхвърляли 1 000 000
бройки от над 12 000 вида.

Както се спомена, по силата на приетия
през 1947 г. Закон за Българската академия на
науките, Естествено-историческият музей
преминава под управлението на БАН. След
отделянето на трите института, музеят, вече като
Природонаучен, остава към Зоологическия
институт с ранг на негова секция. С 14-членен
състав от 1 академик (д-р Буреш), 1 директор (д-
р Н. Атанасов), 2 старши научни сътрудници, 4
младши научни сътрудници, 3 препаратори и 2
технически помощници. На 01.08.1948 г. музеят
отново се отваря за посещение. Експозициите
му се посещават годишно от по 30 000 - 40 000
души.

По време на възстановителния период
за музея, профорганизацията на БАН
провежда характерното за онези години
социалистическо съревнование. Една от
първите широко рекламирани прояви на
Природонаучния музей е уредената мащабна
изложба, представяща фауната и природата
въобще на Бяло море. На 18.05.1947 г.
научният сътрудник на Природонаучния
музей Алекси Петров (Фиг. 4) с част от
огромната си зоологическа колекция
организира представителната изложба
"Фауната на Бяло море".

Фиг. 4. Аптекараят, природолюбител и
природозащитникАлекси Петров

(1889-1974).

Той от малък обичал природата, но по
настоявяне на баща си завършил фармация в
Германия. Макар и на служба като аптекар в
родния си град Плевен, А. Петров със
завидна вещина и любов подготвя и открива
за посетители през 1921 г. първия в страната
Ловно-рибарски музей (в Плевен; Войкова,
1985). Този музей, макар да страда от
недостиг на средства за осъвременяването на
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експозицията му, просъществува до 2004 г.,
когато бе закрит и сбирките му разпределени
между Отдел “ПриродаО на Историческия
музей в Плевен и Националния
природонаучен музей в София. През 1928 г.
вече в София като служител на “арския
естествено-исторически музей той е един от
основателите на Съюза за защита на
природата, а след това - дългогодишен
секретар на Комисията по защита на
природата при БАН. А. Петров е първият в
БАН научен секретар на тази Комисия
(Михайлов, 1968).

Тази забележителна изложба
продължила 5 месеца и била подредена в 5
големи зали на музея. Тя представяла над
2000 експоната и е проведена под
"почетното покровителство на Министър-
председателя на Народната република
България Георги Димитров" и е "Устроена
със съдействието на Министерството на
Информацията и на изкуствата и
Българската Академия на науките".
Изложбата е била почетена и от министъра
на информацията и изкуствата Димо Казасов
(1886-1980) и от г-н Е. Залевски, които
изнесли слова на нейното откриване,
изтъквайки голямото културно значение,
което й придават.

Материалите за изложбата А. Петров
събрал главно по време на 174-те си
водолазни спускания във водите на Бяло
море при Деде Агач, островите Тасос и
Самотраки и Орфанския (Струмски) залив
по време на плаванията си с българския
моторен кораб "Балчик" в продължение на
30 години (Войкова, 1985). Повечето
материали били събирани в периода 1941-
1944 г., но други постъпили в сбирките му
още през 1917-1919 г. Общо били показани
няколко стотин вида животни - от морските
гъби и корали до морски костенурки (Caretta
caretta и Chelonia mydas), птици и безоарови
козирози (Capra aegagrus; Спасов, 1947).
Наред с препарираните животни били
показани и оригинални рисунки на първия
наш художник-натуралист Ю рдан Филчев -
приятел на Ал. Петров. За 5-те месеца на
съществуването си, изложбата била посетена
от над 150 000 души (т.е. по 1000 души
дневно, което и днес е твърде голяма
посещаемост за повечето наши музеи).

По повод на изложбата по проект и под
ръководството на художника Никола

Тузсузов (1900-1997) е изработен
великолепен стъклопис-триптих (витраж)
със сюжети от беломорската фауна (Фиг. 5).
Негови изпълнители са художниците Георги
Петров (1914-1998) и Димитър Кандимиров
(1906-2015). За съжаление днес само двете
странични части от тази интересна и
майсторски изпълнена в научно-
художествено отношение творба са запазени.
Те и сега впечатляват с художествената си
стойност и свежестта на цветовете си. Н.
Тузсузов заедно с художниците М. Жеков и
Д. Янков изготвят проект за художественото
подреждане и оформяне на 4 диорами в
постоянната експозиция на музея. Тяхната
оферта на стойност 3 700 000 лв. обаче се
оказва непосилна за възможностите на музея
и остава неосъществена.

На 18.09.1947 г. изложбата е закрита.
Впоследствие повечето от богатите
беломорски сбирки били включени в
новоизградените експозиции, добавени към
научните сбирки в депата или (една малка
часта) преотстъпени по волята на Ал. Петров
на Плевенския природонаучен музей и на
Ловния музей в същия град. Оцелялото от тях
днес представлява една малка сбирка „Фауна
на Бяло море“ в Регионалния исторически
музей в гр. Плевен, съдържаща препарати на
животни, събрани през 1941-1943 г.

За възстановяването на музея като
национална ценност, правителството
съдействало с приоритетни доставки,
осигуряване на необходимите средства,
работници и пр. Лично Васил Коларов (1877-
1950) и Тодор Павлов се разпореждат за
приоритетното осигуряване на музея и то по
време, когато още много хора страдали от
последствията от разрушителните
бомбардировки през войната. Било
разпоредено на акад. Буреш да получава
отвсякъде с предимство всякакви доставки и
услуги („ристова, 1999). Пернишкият
стъкларски завод “КристалО произвел над 2000
m2 стъкла за витрините и прозорците.
Вниманието си към музея правителството
демонстрирало до края на 4-годишния период.
“ялостното възстановяване на експозицията е
завършено на 26юли 1948 г.

На 27.07.1948 г. в 10,00 часа
Природонаучният музей е посетен от
комисия начело с председателя на БАН, акд.
Тодор Павлов, която прави оглед на целия
музей и на подготовката му за официалното
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му откриване след ремонта. Из протокола на
комисията от 29.07.1948 г. четем: ""...
(Комисията - б.а.) приема изцяло уредбата на
експозицията на музея, както и вида на
залите, щкафовете и витрините. ... Приема,
че поправките в отдел Геология,
Палеонтология, Ентомология, „ерпетология,

Птици и Бозайници са уместни и
препоръчва да се подобри експозицията и на
Ботаническия отдел в най-кратък срок. ... В
този вид експозицията на Природонаучния
музей е много добре подредена за граждани,
учащи се и специалисти и може да бъде
открита за посещение. ...".

Фиг. 5. Двата запазени витража (от някогашния триптих) в централното стълбище със
сюжети от беломорската фауна на худ. Никола Тузсузов с изпълнители художниците

Георги Петров и Димитър Кандимиров (сн. З. Боев).

На 01.08.1948 г. Природонаучният
музей при БАН (вече с ново имe - б.а.) е
официално открит. На организираното
тържество присъстват акад. Т. Павлов, зам.
министри, академици, професори, научни
работници и граждани. В словото си на
откриването, акад. Павлов като член на
Комитета за наука, изкуство и култура
изнесъл 30-минутно слово-приветствие към
колектива, справил се блестящо с трудната
задача в условията на следвоенната оскъдица.
В него той отбелязва: "... Преди да кажа какво

представлява от себе си нашия
Природонаучен музей, аз съм длъжен да
отбия една стара и упорито
разпространявана легенда, според която
музеят и научните институти при него са
дело ни повече, ни по-малко, на научния
снобизъм на бившите български царе,
истински гробокопачи на България и на
нейната култура. Истината е, че до 1920 г.
музеят се помещаваше в едно прихлупено
старо здание и само след вдъхновената
пропаганда на покойния професор Асен
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Златаров и на редица други наши учени и
общественици, бе построено по-сетнешното
помещение, в което закипя усилена научна
работа, на която не беше чужд и проф.
Златаров. Истина е също така, че научното
си богатство музеят и научните институти
при него дължат преди всичко и главно на
пожертвователността на нашите народни
учени, малки и големи, които подаряваха или
продаваха на музея своите геоложки,
ентомологични, орнитологични и други
сбирки и материали срещу скромно
възнаграждение. Делото на музея и на
научните институти при него е било и остава
дело на нашите народни малки и големи
работници в областта на природните науки."
Очевидно, е че ролята на царете Фердинанд
I и Борис III определено е била
омаловажена, тази на "народните ...
работници" - преекспонирана. В
действителност веднъж създаден като
научно-просветно учреждение, музеят
действал като катализатор на природните
изследвания у нас. Той се обогатявал със
сбирките на нашите изследователи, но и
винаги е подпомагал тяхната работа и е
съдействал за научното им развитие и за
изявата на постигнатите научни резултати.

По-нататък акад. Т. Павлов в словото си
казва: "... В музея и институтите ни кипи ...
голяма обществено-научна работа. Той е
средище на научната и просветната работа
на такива наши организации, каквито са
например Българското природо-
изпитателно дружество, Българското
ентомологично дружество, Дружеството за
изучаването на българските пещери, Съюзът
за защита на родната природа и др. Като
резултат на тая именно най-разнообразна
творческа дейност, музеят и научните
институти ... (станаха - б.а.) единствени на
Балканите ... и в “яла Южна Европа.Музеят,
заедно с институтите, към които се числят и
Зоологическата и Ботаническата градина, е
истинска научна база за системно и
творческо продължаване и развиване във
връзка с нашите стопански и други
държавни планове, на нашата родна
теоретико-изследователска и природонаучна
мисъл. Не е случайно, че при музея в най-
скоро време ще бъдат организирани, както
специални отдели за приложна зоология,
ботаника и геология, така и почвоведски
отдел, ръководен от акад. Иван Странски ... .

Днес музеят, който има три главни отдела -
Геоложки, Зоологичен и Ботаничен,
притежава: ... над 750 000 животни на около
10 000 наши публикувани видове и толкова
още чужди; ... около 100 000 хербарни листа,
с около 500 000 изсушени растения; ... богати
минерали (повечто от наши сбирки),
палеонтологични и такива предимно из
нашата палеонтология и т.н. ... Някои от
нашите сбирки (напр. сбирките от змии,
насекоми, птици и други), са истински
рядкости, с които би се гордял всеки
природонаучен музей в света, а в службите за
даване на консултация върху болестите и
отглеждането на пчелите, за вредните
насекоми, птици и други животни, ще се
свържат делото на музея и неговите научни
институти направо с широките народни
маси, които все повече ще привикнат да се
обръщат за получаване на сведения и
консултации не само по научни, но и по
чисто практически въпроси. ..." Както личи
от това приветствие, още с възстановяването
си, музеят е ориентиран към практиката,
което го и отдалечава от научно-
изследователската му тематика и
впоследствие се превръща в "предпоставка"
за макар и временното му закриване като
самостоятелно научно учреждение.

В отговора си, директорът на музея, Н.
Атанасов отбелязва: "... Трябва да добавя и
подчертая, че за възстановяването на
музейното здание и на научната работа
дължим изключително на грижите на
отечествено-фронтовското правителство и
на неговия министър-председател др. Георги
Димитров. Особени благодарности дължим
на акад. Тодор Павлов като регент и като
председател на БАН. ... Голяма благодарност
дължим и на министерството на строежите,
на арх. Ст. Тенев, който положи големи
грижи за пълното възстановяване на
зданието. ... Както досега Природонаучният
музей и природонаучните институти при
него са били начело на и са обединявали
природонаучната мисъл в страната, така и за
в бъдеще при новото развитие на
природонаучните институти и Музея, ... ще
се отговори най-добре на всестранните
интереси: научни, стопански и културни на
българската общественост и българския
народ."

Тържественото откриване на
възстановения Природонаучен музей като
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важно културно събитие за страната, е
отразено във всичките централни вестници:
"Работническо дело", "Народ", "Изгрев" и др.
Репортаж от тържеството е заснет от
студията "„роникални филми" и е
прожектиран в почти всички софийски кина.
Това събитие, както и откриването на
изложбата на Ал. Петров са филмирани и
филмите се пазят във Националната
филмотека (тогава на ул. "Генерал Гурко" и
ул. "“ар Иван Шишман" в София).

Какво е представлявал музеят по това
време за широкия посетител? Ето една
оценка на неговите достойнства: "България
няма своя Лувър или Ермитаж, нашите
балкански съседи също ни надминават с
художествените си сбирки. Ала у нас се
намира най-богатият в цяла Ю гоизточна
Европа и един от най-богатите в света -
Природонаучен музей ... . От тържествения
вход посетителят влиза в същински дворец
постлан с мрамори, облицован с жълт
травертин, с една чиста и строга красота, в
просторни и прохладни зали ..." (Кръстев,
1948). Наредбата съществено се отличавала
от сегашната. В централното фоайе на
първия етаж били разположени двата зубъра
(Bison bonasus) и последния родопски
благороден елен (Cervus elaphus) (мъжкар-
ревач) с автентичен доказан произход от
Родопите, а в залите на първия етаж -
минерали и скали, кристали, руди и фосили.
Във фоайето на втория етаж в стъклени
витрини били показани бърчелова зебра,
антилопа кана и африкански щраус. "Този
(вторият - б.а.) етаж е посветен на птиците от
цял свят . Тази сбирка е гордостта на музея и
е една от редките в света." (пак там). Фоайето
на третия етаж представяло двойка
африкански лъвове и човекоподобни
маймуни, а в залите били подредени
ентомологичните сбирки с над 200 000
насекоми. На четвъртия етаж се изграждал
разделът по приложна зоология - лов,
риболов и дивечовъдство. В териологичната
експозиция видно място заемали едрите
представители на нашата фауна, подредени в
няколко групи - сърни и сръндаци (Capreolus
capreolus), елени и кошути, диви кози
(Rupicapra rupicapra) от Рила и Пирин, диви
свине (Sus scrofa; семейство с малките),
рекордната рилска кафява мечка (Ursus arctos)
(висока 1,95 m е тежка 250 kg) и др. „убаво

впечатление прави и сбирката от екзотични
мечки - бърнеста (Melursus ursinus), малайска
(Helarctos malayanus) и бяла мечка (Ursus
maritimus), както и малка панда (Ailurus
fulgens). Всички останали хищни бозайници
от нашата природа са отлично представени в
експозицията. Това се отнася и за
българските морски бозайници - трите вида
делфини и черноморският белокоремен
тюлен (тюлен-монах) (Monachus monachus).
Сред екзотичните копитни бозайници се
открояват бърчеловата зебра (Equus burchelli)
и антилопата кана (Taurotragus oryx).

Една от най-богатите в музея е
колекцията от птици, събирани от България,
Европа и целия свят. От нашата птича фауна
са изложени повечето от известните към
началото на века 314 вида птици (днес те са
420; IVANOV et al., 2015). Подобаващо място
заемали тропическите фазани, наред с
нашенския (елховски) колхидски подвид на
фазана (Phasianus colchicus colchicus; днес
почти напълно унищожен), глухарите и
дроплите, както добрите серии от
великолепни препарати на почти всички
дневни и нощни грабливи птици от
България. Лешоядите и особено биогрупата,
представяща развитието на брадатия лешояд
(Gypaetus barbatus) заемали централно място
в експозицията. Екзотичните групи птици
(папагали, фазани, райски птици, ибиси и
лопатарки, птици-носорози, тукани, колибри
и нектарници са показани с десетки свои
представители.

Наредбата на сбирката от европейските
змии била гордост за музея и по това време
по богатството си и великолепните
препарати на представителни екземпляри
почти нямала равна на себе си из музеите в
Европа. Впечатляващи са и двата вида
морски костенурки - каретата (Caretta caretta)
и зелената морска костенурка (Chelonia
mydas), стотиците гущери, земноводни и пр.
В две зали за посетителите са показани над
2000 сухи и спиртно-формалинови
прерарати на около 200 вида наши
сладководни и морски риби. Повечето
произлизали от големите ни реки - Дунав,
Марица, Искър, Тунджа, Струма, а също и от
Черно и Бяло море, Охридското езеро и др.
Насекомите, представени с всички
палеарктични разреди наброявали над 500
000 екз. Наред с грижливо подредените в
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систематичен ред кутии, в ентомологични
кутии са показани и биологични колекции
нагледно илюстриращи живота на полезните
и вредните насекоми и борбата с тях. Такива
чисто практически теми били разгърнати за
насекомните вредители по зърнените храни,
по посевите, овощните дървета, специално
за сливите в Кюстендилско, за лозата,
тютюна, розата, на широколистните и
иглолистните гори, а също и за насекомите-
паразити. Така музеят отговарял на задачите,
поставени пред него за приближаване на
експозицията му до проблемите на
практиката.

Значението на зоологичните сбирки на
музея в този период за развитието на науката
в страната са огромни. Докъм 1956 г. тези
сбирки са послужили на повече от 50
чуждестранни изследователи за изследването
на българската фауна. Данните, които е
събрала Кантарджиева-Минкова (1957)
показват, че над тях са работили хървати,
французи, немци, чехи, шведи, англичани,
словенци, поляци, швейцарци, японци,
словаци, австрийци, руснаци, румънци,
италианци, унгарци и др. Всички те или са
получавали материали за проучване, или на
място са работили в музея, запознавайки се
пряко с неговата наредба и богатството на
колекциите му. Така се разнасяла нашироко
славата на този добре уреден и поддържан
национален музей и в чужбина. Ректорът на
Университета в Йена (Германия), проф. В.
„емел пише: "Когато се обхождат залите на
Природонаучния музей, изпитва се най-
голямо почитание и възхищение от
изобилието на научно-изследователска
работа, която е вложена тук. С голямо
неудоволствие човек се разделя с това място
и съжалява, че няма на разположение
седмици и месеци, за да може спокойно да се
задълбочи в изучаване само на най-важното
и най-интересното." Gladys Drage от б.
Британски музей в Лондон пише:"
Изложбените сбирки от минерали, риби,
птици, бозайници и други са в отлично
разнообразие, а това е едно богатство, което
може да се види в големи страни, едно
богатство, което по свой начин ще
подпомогне изграждането на социализма в
България. Аз се радвам, че имах
възможността да го видя и благодаря на
директора и асистента му за любезните им
напътствия." Директорът на Ентомологиче-

ския институт при Китайската академия на
науките, проф.Шен Ши Шан, е очарован от
природните богатства, съхранени в музея,
които дават възможност за развитието на
добра научно-изследователска работа в него.
Акад. Михаил Дунин (1901-1993) –
фитопатолог от Москва споделя: "Когато
тръгнах за музея, аз се надявах да видя много
интересни неща, но това, което видях при
много беглото разглеждане, надхвърли моите
очаквания. Богатството, разнообразието,
превъзходната монтировка, експозиция и
съхранимост на експонатите на музея, правят
чест на българските учени. Това е
неизчерпаем източник за научна работа в
най-различните области на
естествознанието." И още един отзив - на
акад. Константин Скрябин (1878-1972),
световно известен паразитолог:
"Природонаучният музей при БАН ми
направи отлично впечатление. Прекрасно е
представена фауната на България,
извънредно изящно и естествено са
препарирани екземплярите на бозайници,
птици, влечуги и риби. Поразява със своето
богатство херпетологичната колекция (жаби,
змии и гущери), които са съхранени в
превъзходно състояние. Прекрасен е също
така и Ентомологичвият отдел. Навсякъде се
забелязва любовта на ръководителите на
отделите и майсторството на кадрите за
препариране. От сърце желая на музея по-
нататъшно развитие и процъфтяване. Бих
желал в бъдеще да видя организиран и един
отдел по хелминтология."

Действително, научната, научно-
популярната и педагогическата роля на
Природонаучния музей в периода 1948-1958
г. е високо оценена от многобройните му
посетители. Въз основа на богатия
природонаучен материал, съхранен във
фондовете на музея, до 1962 г. са
публикувани от академици и научни
сътрудници над 1200 научни приноса и 9
монографии върху фауната, флората и
подземните богатства на България. Върху
материалите от музейните колекции до 1962
г. са защитени 3 дисертации: от Кръстю
Тулешков (защитена в Прага), от Нено
Атанасов (изработена в Берлин и защитена в
София) и от Bruno Pittioni (1906-1952)
(изработена в София и защитена във Виена).
В тези изследвания са участвали и бележити
учени от други страни, което позволява на
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Природонаучния музей да бъде във връзка с
подобните музеи в чужбина. В края на 1948 г.
завеждащият орнитологичния отдел Павел
Патев (1889-1950) се пенсионира, но и след
60-тата си година остава да работи като
нещатен сътрудник. През лятото на 1949 и
1950 г. заедно с Алекси Петров участва в
научните експедиции в блатата край
Силистра, откъдето доставя за музея
препарираните от него кожи на 166 блатни
птици, послужили наред с още много други,
като научен материал за написването на
монографията "Птиците в България (Патев,
1950).

В периода 1948-1952 г. средногодиш-
ните постъпления на птици и бозайници във
фондовете на музея са по 96 броя общо, а в
периода 1953-1957 - по 119 броя. През 1959 г.
за препаратор е назначен Александър
Простов (1926-2000) който първоначално
работи по темата "„ранене и размножаване
на керкенеза (Falco tinnunculus) и мишелова
(Buteo buteo) в България".

След откриването на възстановения
музей, след 1948 г. работата на музея се
подчинява на годишни планове,
разпределени по тримесечия. След първия 4-
годишен план (1948-1952 г.) се приема и
"първия перспективен план (1953-1960 г.)"
Според д-р Н. Атанасов тогава се пристъпва
към организиране и разделяне на научната от
научно-техническата и административната
работа в музея, приема се "Правилник за
вътрешния ред в Институтите и Музея" и се
подготвя издаването на печатен орган -
"Известия на Зоологическия институт",
чийто първи том е комплектуван на
30.11.1949 г. За научната работа се доставят
нови микроскопи, бинокулярни лупи и други
пособия, а за експозицията на музея - два
нови шкафа за бозайници, един за растения
и един за фосили. През първите 4 години в
дермопластичната лаборатория са
монтирани и възстановени 479 препарата от
безгръбначни животни и риби. В 1949 г. на
посетителите са показани общо 3580 екз.
птици, а в депата се съхраняват 2800
монтирани (позирани) препарати на птичи
кожи, както и над 9000 други (немонтирани)
кожи на птици, събрани лично от Павел
Патев (Буреш, 1950). В Минералого-
петрографския отдел се съхраняват над 32
000 образци, а в зоологичния - над 42 000

гръбначни и повече от 500 000 безгръбначни
животни като сухи монтирани, спиртно-
формалинови или скелетни препарати.

В този период Природонаучният музей
възстановява връзките си с
реорганизираните след войната
Министерство на просветата, Министерство
на земеделието и горите, Ловно-рибарския
съюз, Агрономическия институт при
Университета, както и с отделни катедри,
гимназии, дружества и пр. Възстановени са и
научните контакти с Австрия, Белгия,
Великобритания, Германия, Дания, Италия,
Полша, Съветския съюз, Съединените щати,
Унгария,Финландия и Франция.

През тези години администрацията
набира сили. В музея е създаден Музейно-
административен съвет, който през 1950 г.
провежда 50 заседания по организационни
въпроси. Научната и научно-популярната
работа са подчинени на лозунга "Науката - в
служба на народа!" До края на 1952 г.
директорът на музея администрира
институтите по зоология, ботаника и
геологияи ръководи музейния научно-
административен съвет. В изпълнение на
разпорежданията, в музея се откриват
секциите "Приложна зоология" с препарати
на домашни животни и животни-вредители
на селското, горското и ловното стопанство;
"Приложна ботаника" с експонати от наши
лечебни, технически, маслодайни,
декоративни и ендемични видове растения;
"Приложна геология" с експонати от наши
строителни и декоративни материали, руди и
др. С табла, картини и препарати е
илюстрирано еволюционното развитие на
организмовия свят. За довършване на
експозицията на музея, по препоръка на
ръководството на БАН, е изготвен план за
изграждане на 4 диорами.

През 50-те години за обогатяване,
подреждане и научната обработка на
ентомологичните колекции в депата и
експозицията много допринасят акад. Буреш,
д-р Дренски, д-р Тулешков и д-р Атанасов.
Няколкото регионални експедиции за
проучване и събиране на ентомологичен
материал значително увеличават
насекомните сбирки на музея. Н. Атанасов и
Георги Пешев (1915-1997) събират
ципокрили (Hymenoptera) и правокрили
(Orthoptera) насекоми из цялата страна, а
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след смъртта на любителя-ентомолог
Николай Карножицки (1888-1960) в музея
постъпва богатата му лична сбирка от почти
всички български семейства пеперуди
(Lepidoptera) и бръмбари (Coleoptera) (Попов,
1991). По това време отговорник за
насекомните колекции е директорът на музея
д-р Атанасов.

Поради затруднения в отоплението на
цялото здание, от 1 декември до 30 април
музеят е бил отворен само за групови
посещения. “елогодишно се посещавал с
разводач (екскурзовод) от музейния персонал,
а от 1 май до 30 ноември се допускали и
индивидуални посетители, чийто брой
достигал 40 000 - 50 000 души годишно. За
разглеждането на цялата експозиция,
посетителите изминавали 3-километровия
маршрут за около 2 часа. Едва в 1955 г. след
включването на сградата в локалната
отоплителна инсталация, музеят бил отворен
всекидневно от 9,00 до 13,00 и от 14,00 до
19,00 часа с изключение на понеделник,
когато залите се почиствали.

През този период в научно-
изследователската дейност на
Природонаучния музей широко са
застъпени изследванията на нашите пещери,
богати на интересна ендемична фауна и
флора. В музея се установява седалището на
Българското пещерно дружество с
председател Еманиул Иванов и секретар Н.
Атанасов. По инициатива на БАН е
образувана научно-изследователска пещерна
бригада "акад. Тодор Павлов". Пещерното
дружество получава морална и материална
помощ от 120 000 лв. от БАН, от б. Комитет
за наука, изкуство и култура, от
Димитровския комунстически младежки
съюз за провеждане на спелеологични
изследвания по плана на музея и
дружеството. Научната пещерна бригада е
формирана от 28 студенти от Биологическия
факултет на Софийския университет, които
в продължение на 45 дни през лятото (юни -
август) на 1948 г. провеждат биологични,
геологични, археологични, етнографски и
спелеологични стопанско-икономически
изследвания. Сред проучените пещери са
тези край гара Лакатник, край с. Карлуково
(Луковитско), "Рабиша" ("Магурата") край
Белоградчик и др. Научното ръководство се
осъществява от бележити наши учени,
тогавашни и бивши служители в музея - акад.

Иван Буреш, доц. Пенчо Дренски, главните
уредници д-р Б. Ахтаров и Ат. Атанасов.,
асистента К. Булгургов, фармацевта Ал.
Петров, икономиста Ем. Иванов, археолога
Н. Загоров, археолога д-р Иван Велков
(1881-1958), асистента-зоолог д-р Г. Марков
и директора на музея д-р Н. Атанасов.
Резултатите от колективните изследвания са
добри. Всички доклади, картографски скици,
научни постижения и събрани материали са
предадени в Природонаучния музей за
обработка и публикуване. Голяма част от
материалите са обработени в лабораториите
на музея, а много от тях дори са били
експонирани в една от неговите зали.

През 1949 г. се провежда Втората
научно-изследователска бригада на
Природонаучния музей. Тя има същите
ръководители и същата тематика.
Проучванията са съсредоточени върху
карстовия терен на селата Златна Панега,
Румянцево и Малка Брестница (Ловешко).
Съставът на научните ръководители се
разширява с биолозите София Минкова и
Георги Пешев. Най-интересното природно
явление е изворът на р. Златна Панега.
Геолозите по научен път доказват, че водите
на реката са част от водите на р. Вит, но се
губят в карстовия терен под с. Гложене.
Проучените пещери "Съева дупка" и
"Магурата" са оценени като едни от най-
красивите наши пещери. Направените
впоследствие предложения до Института за
опазване на паметниците на културата
довеждат до тяхното "благоустрояване" за
масови посещения - бетониране и
електрифициране, с което за съжаление
загубват много от природното си очарование
и възможността за пълноценно научно
изследване. Проучени са и пещерите
"Ледниците" и "Пещта" при с. Брестница,
"Калната пещера" при с. Румянцево,
"Горната дупка" и "Долната дупка" при
извора "Глава Панега" и тези по течението
на Добревската река. Проучването на
видовия състав на фауната е постоянна
задача, както в пещерите, така и в
заобикалящия ги терен. Изследването на
фауната и картирането на пещерата "Съева
дупка" се счита за един от най-значимите
резултати на бригадата. В "Съева дупка" са
намерени малко троглобионтни видове, но
повече троглофилни. Работата на научната
бригада приключва с подобаващо
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празненство в салона на музея с
присъствието на председателя на академията
- акад. Т. Павлов. Първите обобщени
резултати са изнесени от директора на музея
- др. Н. Атанасов.

През 1955 г. Геолого-палеонтоложкия и
минералого-петрографският отдел се
ръководел от акад. Страшимир Димитров и
Ат. Стефанов. Образците от неживата
природа били показани в две зали и общо
наброявали около 12 000 експоната на
минерали, скали, руди, подредени в 14
витрини. Отделно около 20 000
вкаменелости запълвали витрини и
чекмеджета на други 21 шкафа. Интересно е
подредена систематичната сбирка от
български скали и кристални шисти, а също
и оловно-цинковите, медните, мангановите,
хромовите и железни руди, както и
образците от самородно наше злато,
естествен нефт (суров петрол) и др. В
систематичен ред са експонирани и
минералните образци от чужбина, а също и
нашенските кристали и друзи от кварц,
аметисти, гипс, калцит и др. Кремъчните
образувания, матаморфните минерали и
нерудните полезни изкопаеми са изложени в
отделна витрина. В самостоятелна витрина
са подредени и декоративните материали
като гранит, диорит, варовита брекча,
левкомонцонит, монцогабро и др., а също и
рудите и минералите от б. Народна
Република Македония.

Изкопаемият животински и растителен
свят се представял в отделна зала, където
доминирали образците от фосилни
фораминифери, мекотели, риби и
бозайници. Сбирката по исторична геология
е подредена в отделни витрини, онагледена с
много новоизработени снимки, скици, карти,
текстове и таблици. Наред с ръководните
фосили за отделните геоложки епохи, са
показани и сечива и предмети на култа на
първобитните хора по нашите земи.

По това време в музея постъпва и
гигантският сантонски амонит Parapuzosia
daubréei (Фиг. 6) с диаметър 1,50 m, открит
през 1932 г. върху тавана на една пещера в
Шуменско. През 1948 г. неговият откривател
Атанас Стефанов организира изваждането на
800-килограмовия фосил с диаметър 1,50 m
(Аноним., 1953) отпреди около 84 млн. г.
След доставянето му, първоначално е бил

експониран в сбирката на Геологическия
институт при БАН, но поради високата му
познавателна и експозиционна стойност, по-
късно е предоставен на Националния
природонаучен музей, където и до днес е
един от най-внушителните негови експонати.
До 1976 г. той бе смятан за най-големият
креден амонит в Европа, когато в
Общинския музей в Мюнстер в Германия
постъпил подобен амонит с диаметър около
2 m, намерен в околностите на града в
пластове на повече от 100 млн. г. (Аноним.,
1976).

Фиг. 6. Гигантски къснокреден амонит
Parapuzosia daubréei от експозицията на

Националния природонаучен музй при БАН.
Сн.: НПМ-БАН.

През юни 1951 г. акад. Иван Буреш е
назначен за директор на Зоологическия
институт, а академиците Николяй Стоянов и
Георги Бончев - за директори - съответно на
Ботаническия и Геологическия институти. С
обособяването на тези 3 института със свой
научен профил и проблематика, ролята на
Природонаучния музей в научно-
изследователската работа се ограничава и
пред него се поставят предимно културно-
просветни образователни задачи. Въпреки
това обаче, поради факта, че
Природонаучният музей е предимно
зоологически, той ориентира и съгласува
дейността си главно със Зоологическия
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институт. Връзките се засилват и
административно - на 27.06.1951 г. за зам.-
директор на Зоологическия институт е
назначен директорът на Природонаучния
музей - д-р Нено Атанасов, а за научен
секретар на музея - д-р Пенчо Дренски.
Бюрото на института, състоящо се от
директора, пом.-директора и научния
секретар на музея, всекидневно от 11:00 до
12:30 ч. се съвещава (!?) за текущите и
планови научни и административни задачи
на двете ведомства. Впоследствие
Музейният научно-административен съвет
се слива с Научния съвет на Зоологическия
институт, макар че продължава да следи за
изпълнението на специалните функции на
музея. Президиумът на БАН със свое
решение задължава научните сътрудници
от институтите по зоология, ботаника,
геология и почвознание да работят по
плана на музея за подобряване и
разширяване на експозицията му, както и
за популяризиране на природните науки.
Към музея била зачислена и огромната
(над 50 000 тома) научна библиотека на
институтите - наследница на “арската
научна библиотека при Природонаучните
институти. В края на 5-годишния план
(1952 г.) към отдела по зоология на музея
се обособяват следните три секции: 1) за
изучаване и експозиция на низши животни
със спиртно-формалинова лаборатория; 2)
за изучаване и експозиция на насекоми с
инсектариум и 3) за изучаване и
експозиция на гръбначни животни с
мацерационно-дермопластическа
лаборато-рия. Към отдела по геология се
образува лаборатория по минералогия и
петрография, а в отдела по ботаника се
възстановява лабораторията по приложна
ботаника с хербаризиране. За нуждите на
експозицията в четирите отдела на музея
продължават да се доставят и нови стенни
експозиционни шкафове (предимно
дървени, наше производство).

Много от набелязаните задачи се
осъществяват с изпълнението на Втория 5-
годишен план (1953-1957 г.), а именно:
събиране, консервиране, препариране,
експониране и систематично подреждане на
материалите, снабдени с етикети, табла,
карти и снимки. Новите постъпления за
тези 5 години са: 5 препарата на едри
бозайници, 261 кожи от дребни бозайници,

321 черепа, 18 цели скелета и 57 стомашни
съдържания и ембриони от бозайници и 70
кожи от птици. Най-значително е
обогатяването на сбриката от хищните
бозайници и главно на тези от сем. Порови
(Mustelidae), която е една от богатите в
Европа (Фиг. 7). Благодарение на личното
си познанство с петричкия ловец Борис
Ячев, директорът Н. Атанасов успял да
обогати териологичните сбирки на музея
със стотици препарати от тези дребни
хищници. Броят на черепите от вълци
надхвърлил 150, събирани из цялата страна,
докато повечето музеи в чужбина
разполагат с по 15-20 черепа от този
хищник. Въобще колекцията от черепи и
кожи на нашите хищни бозайници (Фиг. 8)
се обогатила неимоверно, главно поради
личните заслуги на директора д-р Н.
Атанасов, който закупувал от ловци из
цялата страна, доставени от тях материали
за сбирките. Обработени и монтирани са
били 150 цилиндри с риби, ракообразни,
земноводни и влечуги, а постъплението от
насекоми възязло на 5780 екземпляра.
Сбирките по ботаника, геология и
почвознание се обогатявали годишно с по
15-20 %. През 1953-1957 г. в експозицията
се доизграждали темите: "Бозайници -
предмет на лова"; "Биология и стопанско
значение на лисицата в България";
"Систематика и биология на чакала в
България"; "Биология и разпространение
на пъстрия пор в България" (и трите под
ръководството на д-р Н. Атанасов);
"Насекомоядните бозайници в България"
(от д-р Г.Марков и Л. „ристов).

Фиг. 7.Малка диорама, представяща
семейство язовци (Meles meles), изработена в
края на 1950-те г., 07.09.2011 г. (сн. З. Боев).
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Фиг. 8.Малка диорама, представяща
семейство лисици (Vulpes vulpes),

изработена в края на 1950-те г., 07.09.2011 г.
(сн. З. Боев).

На 6 май 1953 г. нещатният сътрудник
на музея Алекси Петров със съдействието на
почти целия персонал от музея подрежда в
две зали изложбата "Нашите гъби".
Изложбата е открита в продължение на 6
месеца и до края на м. ноември 1953 г. се
радва на голям успех сред
природлюбителите (Михайлов, 1968). За
това време е посетена от около 80 000 души.
Повечето от централните вестници
поместват положителни отзиви за нейното
организиране.

През 1959 г. е организирана българска
филмова експедиция (с кинооператор
Александър Вълчев) в Албания, която е
снимала и подводния свят на албанското
адриатическо крайбрежие. Научен
консултант а експедицията е Алекси Петров,
който доставил и определил от нея над 50
вида животни, които не се срещат в Черно
море. Повечето от тях, сред които и 2
средиземноморски мурени (Muraena helena)
обогатяват сбирката на природонаучния
музей (Борисов, 1960).

През 1954 г. музеят работи за посетители
от май до ноември, но само в почивните дни:
в събота от 15:00 до 19:00 часа и в неделя от
9:00 до 13:00 и от 16:00 до 20:00 часа.
Огромната му посещаемост от по 120 000 -
135 000 души годишно в сравнение с тази от
1989 г. (около 100 000 души) изглежда почти
невероятна, особено ако се има предвид, че
през 1989 г. музеят е отворен за посещения по
6 дни в седмицата сутрин и след обяд. През

1954 г. цялата експозиция е разположена в
280-300шкафа в 22 зали и 6фоайета.

По това време музеят имал следната
структура: 1) Отдел "Зоология" със секции
"Безгръбначни животни", "Гръбначни
живони" и "Ентомология"; 2) Отдел
"Ботаника" със секции "„ербариум" и
"Приложна ботаника"; 3) Отдел "Геология"
със секции "Геология", "Минералогия",
"Петрография" и "Палеонтология"; 4) Отдел
"Почвознание" със секции "Почвите в
България" и "Почвознание". Тези секции се
обслужвали от 4-те лаборатории:
дермопластична (за сухи зоологични
препарати), спиртно-формалинова (за
фиксирани в течност зоологични / спиртно-
формалинови/ препарати) и вивариум за
отглеждане на лабораторни животни,
ентомологична с инсектариум (за
препариране на насекоми и проследяване на
цикъла на тяхното постембрионално
развитие, мацерационна и щаварна (за
изработване на скелетни и черепни
препарати и обработката на кожи от едри
бозайници). За научната и експозиционната
работа лабораториите са обзаведени с
оптическа, електрическа, дестилационна и
препараторска техника.

Двама германски зоолози (L. Kämple и
R. Kittel), посетили музея през 1954 г.
отбелязват: "Този прекрасно обзаведен
музей ... прави дълбоко впечатление ... с
богатството на своето научно съдържание и
с модерната си подредба. Музеят
представлява един неизчерпаем източник за
фаунистични проучвания на целия
Балкански полуостров." (цит. по Тулешков,
1955; с. 82).

Към 1956 г. музеят, както и дотогава, е
бил сред най-богатите в Ю гоизточна Европа.
По оценки от това време колекциите му
наброявали над 1 000 000 екз. От повече от
12 000 вида и са били разположени в 25 зали.
В щата му влизали: ст.н.с., д-р Нено
Атанасов (директор), ст.н.с. Кирил Булгурков,
ст.н.с. Пенчо Дренски, ст.н.с. Георги Марков,
мл.н.с. София Минкова, мл.н.с. Георги
Пешев, мл.н.с. Б. Стоилова, мл.н.с. Любомир
“ветков (1920-1999), както и някои други
нещатни сътрудници (Ралева, 1958).

През този период наред с
възстановяването на националния ни
Природонаучен музей в София, са полагат
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основите и на природонаучен музей в
Пловдив - първият регионален музей от този
род в страната. Въпреки допуснатите грешки
в наредбата на експозицията според ст.н.с Г.
Пешев, с помощта на сътрудници от музея в
София, пловдивският музей се сдобива с
една прилична експозиция, на базата на
сравнително богатите си сбирки (Пешев,
1956).

В резултат на съдействието на
Природонаучния музей, в страната са
учредени още няколко регионални
природонаучни музея (освен пловдивския) -
(в Котел, Сталин (дн. Варна)) и са
консултирани експозициите на тези музеи в
Плевен, „асково, Панагюрище, Благоевград,
Бургас, Белоградчик и Толбухин (дн.
Добрич). Освен това в Софийския музей са
обучавани препаратори по дермопластика,
спиртно-формалинова техника и
ентомологични препарати.

На 10.02.1955 г. Главният научен
секретар на БАН, акад. Н. Стоянов,
следвайки препоръките и решенията на
Градския комитет на БКП, обявява, че
Природонаучният музей, заедно с
Археологическия и Етнографския музея
придобиват статут на самостоятелни научни
учреждения в състава на академията.
Официално това се обявява с Министерско
постановление № 165 от 1959 г. С него тези
музеи стават централни с национално
значение. На 09.12.1960 г. въз основа на това
постановление, ръководството на БАН взема
решение за учредяването на Археологически
институт и Археологически музей,
Етнографски институт и Етнографски музей
и Зоологически институт и Природонаучен
музей. Официално обаче, последният
съществува под името „Зоологически
институт и музей“. С това фактически
завършва 11-годишният следвоенен период
(1944-1955 г.) на възстановяването на музея.
Това са години на напрегната работа под
енергичното ръководство на акад. Буреш и
д-р Н. Атанасов. По преценка на един от
най-изтъкнатите наши зоолози, д-р Кръстю
Тулешков, едва през 1955 г. музеят
придобива предвоенния си вид. Едва тогава
той отново се превръща "... в база за
интензивна природонаучна дейност ... и
прераства в един от най-крупните и най-
добре подредените институти на БАН"
(Тулешков, 1955).

Благодарности
Авторът е благодарен на двама

анонимни рецензенти, както и на проф.
д.б.н. Петър Берон, които с полезните си
забележки значително подобриха ръкописа
на настоящата статия.

Литература
Аноним. 1953. “енна геологическа находка.

в. Ве че рни н о вини , бр. 41, год.
3/ 18.02.1953.

Аноним. 1976. Гигантски охлюв. в. Труд , бр.
210/ 03.09.1976.

Борисов Б. 1960. В градината на Нептун. в.
Ве че рни н о вини , 20.02.1960: 4.

Буреш Ив. 1951а. Зоологът Павел Патев и
неговата природонаучна дейност.
Иве с тия на Зо о ло гиче с ки я ин с титут, 1:
348-370.

Буреш Ив. 1951б. Какво са допринесли
руски учени за проучване фауната на
България. Изве с тия на Зо о ло гиче с ки я
ин с титут, 1: 9-98.

Буреш Ив. 1953. Атанас Стефанов - първият
научен сътрудник на Геологическия
институт при БАН.Приро да, 4: 82-86.

Войкова “. 1985. Един осмислен живот.
Приро да и зн ани е , 9: 42-43.

Големански В. 2011. За видния български
зоолог проф. д-р Кръстю Тулешков (по
случай 100 години от рождението му).
Наука, СУБ, 5:71-72.

Джерекарова В. 1993. След много реформи
налице е истински музей – дядова
ръкавичка. в. Ехо , бр. 5/ 03.03.1993: 6.

Дренски П. 1951. Риб ите в Българи я. Фауна
на България, № 2, Издателство на
Българската академия на науките,
София, 270 с.

Кантарджиева-Минкова С. 1957. Научни
публикации, съставени от чужди и наши
учени възоснованазоологически материали,
събрани от д-р Иван Буреш. Известия на
Зооло гическия институт,6:143-173.

Коларова Е. 1950. Цел и зад ачи на По чве ни я
муз е й при По чве ни я ин с титут на
Българ с ката акад емия на науките , С.
БАН, 26 с.

Кръстев К. 1948. Най-голямото научно
богатство в Ю гоизточна Европа. в.
Изгр е в, год. 4, бр. 1172/ 30.07.1948 г.

Кумански Кр. 1990. Сто години Национален
природонаучен музей при Българската
академия на науките.Приро да, 1: 55-61.



Злато зар Н. Бо е в

Марков Г. 1957. Нас е ко мо ядните б о з айници
в Българи я. Фауна на България, № 3,
Издателство на Българската академия на
науките, София, 288 с.

Маркова М., Ж. Чернева. 1980. „ербариумът
на Ботаническия институт при БАН.
Приро да, 3: 96-102

Михайлов Н. 1968. Неотстъпно на поста си.
в. Ехо , бр. 18/ 04.05.1968.

Найденов Вл. 1948. Науката в служба на
народа. В Природонаучния музей при
Българската академия на науките. в.
Раб отниче с ко д ело , бр. 190/ 13.08.1948 г.

Павлов Т. 1949. “ялата дейност на
академията на науките е свързана с
основните въпроси на нашето село и
нашата земя. в. Отече с тве н ф ро нт, бр.
1247/ 1949, год. 2.

Патев П. 1950.Птиците в Българи я. Фауна на
България№ 1, С. БАН, 364 с.

Петрусенко, Св. 1989. Развитие на
минераложките колекции във фонда на
Националния природонаучен музей.
Histo ria naturalis bulg aric a, 1: 14-21.

Петрусенко Св. 1991. Средище за наука и
познание. в. Рудничар , бр. 8/ 21.02.1991 г.

Петрусенко Св. 2008. Минераложката експозиция
на Националния природонаучен музей при
Българската академия на науките. Списание
на Българското геоло гическо дружество , 1-3:
97-100.

Пешев Г. 1956. Задачите на природонаучните
отдели при окръжните и околийските
музеи.Паметници н а културата и муз е и ,
4: 7-14.

Попов А. 1991. Ентомологичните колекции
на Националния природонаучен музей
при БАН. Histo ria naturalis bulg aric a, 3:
23-36.

Ралева О. 1958. Природонаучен музей. В:
„аджиолов, А. (отг. ред.). Българската
академия на науките след 9 септември
1944. С., БАН. 92.

Спасов П. 1947. Фауната на Бяло море.
Изложба на материали събрани от
Алекси Петров. С.,Мин. на инф. и изк.,
30 с.

Тулешков Кр. 1955. Академик д-р Иван
Буреш (По случай 50-годишната му не
прекъсната служба в Природонаучния
музей на Българската академия на
науките).Приро да, 4: 75-83.

Тулешков Кр. 1957. Академик д-р Иван
Буреш и младите научни кадри.
Изве с ти я н а Зо о ло ги ч е с ки я и н с титут, 6:
87-106.

„ристова В. 1999. "Трябва да ме убият за да
преместят музея" (интервю с д-р П.
Берон). в. Дума, 28.10.1999 г., бр. 219,
с.8.

IVANOV B. & IANKOV P., BOEV Z., GEORGIEV
D., PROFIROV, L., DIMITROV M. 2015.
Списък на видовете птици в България
към 31.12.2014 г. List of the birds
recorded in Bulgaria (Bulgarian List). (1-
23). Available at:
http:/ / www.bunarco.org/ bg/ dokladi.html

TheNational Museum of Natural History at the
Bulgarian Academy of Sciences under the
administration of Dr. Neno Atanasov (1947-
1962) - 15 post-war years of lastinggrowth

Zlatozar N. Boev

(Summary)

The paper presents for the first time the history
(problems, achievements and importance) of the
National Museum of Natural History at the
Bulgarian Academy of Sciences in Sofia in one
of the most constructive periods, the first two
decades after the WW2 under the directorship
of the Associate Professor Dr. Neno Atanassov.
After the aerial bombardment of Sofia in 1944
and the destruction caused to the museum, a
rapid restoration of its exhibition halls and
repositories began, as well as the arrangement of
the exposition and the survivеd of its rich library.
The research activity is reoriented mainly on
economic practical issues. The new state
government treats the necessary attention and
contributes in every way to the rapid restoration
of the museum. Despite the great damage and
losses, today the museum is one of the richest in
Southeast Europe.
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