
ИСТОРИЯ НА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ 

HISTORY OF BULGARIAN CULTURAL HERITAGE PRESERVATION 

 

Лектор: 

доц. д-р Иван Ванев 

Институт за изследване на изкуствата – БАН 

Тел. 0895453103 

e-mail: ivangel@abv.bg 

 

Хорариум:  

30 лекционни часа 

 

Начин на оценяване: 

Устен изпит 

 

Анотация: 

Курсът е насочен към проблемите на опазването на културното наследство в България, 

което има повече от стогодишна история. Извършените през годините реставрационни 

намеси са променили много обекти, което има значение за съвременните проучвания. В 

курса са включени основните законодателни инициативи от края на XIX и началото на 

ХХ в., като е отделено място на дейността на първите реставратори, работили у нас. 

Развитието на основните идеи, възгледите и принципите, свързани с опазване на 

културното наследство са представени в хронологичен ред, като са използвани примери 

от реставрационната ни практика. Обърнато е специално внимание на опазването на 

Боянската църква, църквата „Св. Никола“ при Мелник, църквите в Несебър и Иваново. В 

курса са включени редица малко известни аспекти от историята на проучването и 

опазването и настоящото състояние на емблематични културни ценности.  

 

Annotation: 

The course centers issues of cultural heritage preservation in Bulgaria. Restoration 

interventions over the years have altered a multitude of objects, which has significance in the 

context of contemporary research. The course covers key legal initiatives from the end of the 

19th century to the beginning of the 20th, as well as the activity of early conservators-restorers 



working in Bulgaria. The development of ideas, viewpoints, and principles related to the 

preservation of cultural heritage are presented chronologically, using examples from 

conservation-restoration practice, with a particular focus on the conservation of the Boyana 

church, the church of St. Nicholas close to Melnik, as well as the Nessebar and Ivanovo 

churches. The course also covers numerous lesser known aspects of the history of research and 

conservation surrounding emblematic cultural heritage sites. 

 

Програма: 

1. Опазване на културното наследство на България. Първите закони. От Комисията за 

старините в Народния археологически музей до Националния институт за недвижимо 

културно наследство. 

2. Първите реставратори в България. Дейността на Йозеф Бала, Марин Георгиев 

Устагенов, Асен Белковски и Кирил Цонев. 

3. Реставрационната практика на Карл Йорданов.  

4. Трансфериране на стенописи в българската реставрационна практика. 

5. Проблеми на опазване на стенописите от църквите „Св. Никола” при Мелник и „Св. 

Георги” в Арбанаси. 

6. Стенописите от скалните църкви при Карлуково. 

7. Гробниците от некропола на Сердика.   

8. Иконните колекции в България.  

9. Културното наследство на Несебър и опитите за неговото опазване.  

10. Опазване на мозайки, открити при археологически проучвания. Трансфериране или 

експониране in situ.  

11. Мозайките от най-ранната църква под „Св. София“ в София. 

12. Опазване на културното наследство на Рилския манастир. 

13. Проблеми на опазването на Мадарския конник. 
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