
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1, 1000 София
www.nmnhs.com

е-поща: contact@nmnhs.com
телефон: (02) 987 41 95 • факс: (02) 988 28 94
билетна каса: (02) 988 51 15 (вътр. 706)

Работно време: всеки ден от 10:00 до 18:00 часа 
с изключение на 1 януари, 3 март и 25 декември
— билети се продават до 17:00 ч.

НПМ е единствената национална институция, пряко 
ангажирана със съхраняването на научни колекции от 
живата и неживата природа от България и света. Основните 
приоритети са изучаването на биологичното разнообразие, 
опазването на природната среда и еволюцията на 
организмите. Главната задача на НПМ е всестранното 
проучване на фауната, флората, фосилите, минералите и 
скалите на България и други страни. Развиваните научни 
направления са таксономия, фаунистика, зоогеография и 
екология на паякообразни, стоножки, насекоми и гръбначни 
животни; таксономия на фосилни бозайници и птици; 
флористика; минералогия. НПМ е национален център по 
биоспелеология, по археозоология и палеонтология на 
гръбначните животни, по проучване на прилепите.

Годишно музеят се посещава от около 50000 (в някои години 
до 115000) души. Неговите зали служат за практически 
занятия на студенти и ученици.

Как да стигнем до музея?
— с метро — до метростанция Сердика
— с автобусни линии 9, 94, 280, 306 — спирка СУ Св. Климент Охридски
— с тролейбусна линия 9 — спирка Площад Св. Ал. Невски
— с тролейбусни линии 1, 2, 4, 11 — спирка СУ Св. Климент Охридски
— с трамвайна линия 20 — спирка Национална опера
 

Входни такси
възрастни: 4.00 лв. • деца до 6 г.: 1.00 лв. • ученици и студенти: 2.00 лв.
инвалиди: 1.00 лв. • пенсионери: 2.00 лв.

беседа [по предварителна заявка на тел. (02) 988 28 94]: 20.00 лв.
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NATURA ET SCIENTIA

Българска академия на науките
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Зали 1, 2, 4 — Минералогия • Зала 3 — Временни изложби • Зали 
5, 8 — Птици • Зала 6 — Земноводни и влечуги • Зала 7 — Риби • 
Зала 9 — Палеонтология • Зали 10, 11, 12, 13 — Бозайници • Зала 
14 — Насекоми • Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни • Зала 
16 — Растения
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лиНационалният природонаучен музей (НПМ) има над сто и 
двадесет годишна история. Той е най-старият музей в България 
и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на 
Балканския полуостров. Основан е през 1889 г. от Княз Фердинанд 
под името Княжески естественоисторически музей. В началото 
съхранява личните колекции на княза от птици, бозайници 
и пеперуди. Първият уредник е придворният лекар д-р Паул 
Леверкюн, известен орнитолог. Той подготвя първата експозиция 
в 14 зали на два етажа в стара сграда на сегашното място на 
музея, открита за посещение през 1907 г.

До Първата световна война музеят се е обогатявал с колекции 
предимно от чужбина, подарени или закупени от видни 
чуждестранни колекционери: граф Амеде Алеон, Емил Холуб, 
Стюарт Бейкър, Йозеф Хаберхауер, Юлиус Милде и др. През 
следващите десетилетия са приобщени почти всички частни 
колекции на животни и растения и колекциите на първите наши 
геолози, като напр. тези на Никола Неделков, Петър Чорбаджиев 
и Димитър Йоакимов; на Иван Нейчев, Иван Урумов и Анани 
Явашев; на проф. Георги Златарски и Рафаил Попов.

Особено интензивно се развива музеят под ръководството на д-р 
Иван Буреш, който е негов директор от 1914 до 1959 г. По това 

време той се нарича вече Царски музей и представлява основата 
на Царските природонаучни институти, създадени през 1918 г. 
Организирани са експедиции за обогатяване на колекциите до 
всички български планини и до съседните балкански страни. 
Музеят се превръща в основното звено за научни изследвания по 
природните науки в България. Сегашната сграда, която приютява 
колекциите от 1936 г., е единствената в София, строена специално 
за музей. Тя е разрушена при бомбардировките, но колекциите са 
запазени, защото са своевременно евакуирани.

След войната сградата е възстановена в предишния вид и новата 
експозиция отваря отново врати за посетители през 1948 г. При 
реорганизацията на Българската академия на науките през 1947 г. 
той е първата институция, която става нейно поделение.

През 1974 г., когато директор e академик Иван Костов, музеят 
става самостоятелно научно звено с национален статут. 
Експозицията се разширява до 16 зали, като наново са подредени 
минерали, скали, вкаменелости и растения, а залите с животни 
са аранжирани по съвременен начин. През 1990 г. е основан 
Палеонтологичен музей като филиал на НПМ в Асеновград.
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