
МУЗЕЙ ПО 
МИНЕРАЛОГИЯ, 
ПЕТРОГРАФИЯ И 

ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ



Музеят по минералогия, петрография
и полезни изкопаеми е създаден през
1961 година като учебна сбирка от
минерали, скали и полезни
изкопаеми, която е използвана за
обучение на студентите.



В музея са подредени и
систематизирани минерали, скали и
полезни изкопаеми от всички
български находища и образци от
над 50 страни в света.

Най-многобройна е колекцията от
Русия, Германия, Чехия, Словакия,
Бразилия, Китай, Австралия.



В музея се провеждат учебни занятия и се организират посещения на
студенти, както от МГУ, така и от други университети, с цел подпомагане на
практическото обучение.



Образците са подредени в три
основни раздела: „Минералогия“,
„Петрография“ и „Полезни
изкопаеми“.



Раздел “Минералогия”

Сред експонатите има уникални
образци, като “Гигантски
калцитови друзи” от Бургаско,
колекция “Ахати” от Кърджалийско,
Шуменско и други български
находища. В този раздел са
регистрирани над 662 минерални
вида и разновидности.



Раздел “Минералогия”

Музеят притежава богата колекция от разновидностите на кварца ….



Раздел “Минералогия”

…най-дългото опализирано дърво…



Раздел “Минералогия”

…..чудесна колекция от български ахати…



Раздел “Минералогия”

…..и други впечатляващи минерали.



Раздел “Минералогия”



Раздел 
“Минералогия”



Раздел “Минералогия”



Раздел “Петрография”

Разделът включва всички типове магмени, седиментни и метаморфни
скали, подредени по съвременните класификации. За България това е
най-представителната петрографска колекция.



Раздел “Петрография”

Интерес представлява колекцията от образци от най-известните
вулкани в света, варовик от връх Еверест, гнайс от най-дълбокия
сондаж в Русия.



Раздел “Полезни изкопаеми”

Разделът съдържа цялостна генетична класификация на находищата
на метални и неметални минерални суровини (генетични серии, групи
и класове) и специален раздел – текстури.



Нашата мисия

Основната мисия на музея е съхраняване на минералното 
разнообразие на България.
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Нашата мисия

Гигантски кристал 
от мусковит



Нашата мисия



Нашата мисия

В музея е изложен 
макет на самоков.



Скъпоценни и декоративни минерали



Музеят разполага с колекция “Сувенири” и сбирки от
минерали и скали, някои от които могат да се закупят.



Ако искате да се насладите на красотата на минералите и кристалите, ако

искате да видите образци от скалите, които изграждат нашия дом Земята,

ако искате да се запознаете с рудите, източник на металите, от които се

изработват машините и предметите от вашето ежедневие, ако искате да

видите въглищата и нефта, които изпълват живота ви с топлина, светлина

и енергия и накрая, ако искате да научите повече за богатствата на

майката Земя……

Заповядайте в нашия музей!



Пишете ни

e-mail: museum_mpp@mgu.bg

Разходка в Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми:
https://www.youtube.com/watch?v=m8YeP5t_-E4


