
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Бисерка Пенкова 

Национална художествена академия / Институт за изследване на изкуствата 

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент 

по Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното 

наследство в България), обявен от ИИИзк (ДВ бр. 69/08.09.2015 г.) за нуждите 

на сектор Изобразителни изкуства с единствен кандидат гл. ас. д-р Иван Ванев 

 

 

На обявения от Института за изследване на изкуствата конкурс за доцент с 

подзаглавие „опазване на културното наследство в България” се е явил един 

кандидат – гл. ас. д-р Иван Ванев. Трудно е да си представим по-подходящ 

кандидат.  

Напоследък в общественото пространство много се говори за опазването и 

възстановяването на паметниците на културно-историческото наследство, но на 

практика никак не са много хората, които всестранно и „отвътре” познават тази 

сложна и щекотлива проблематика. Иван Ванев обаче не само познава, той 

активно участва във всички етапи на процеса на опазването на едно 

произведение на изкуството. Той е реставратор, учен изследовател, фотограф, 

художник и съвсем не на последно място активен участник в обществени 

организации, занимаващи се с посочените проблеми. 

Иван Ванев завършва Националната художествена академия в катедра 

„Реставрация” (1998-2003) с дипломна работа, посветена на последния 

необработен стенописен фрагмент, савален от църквата „Св. Никола” край 

Мелник, която предопределя бъдещите му професионални интереси. Процесът 

на сваляне на стенописи в България като реставрационен проблем е в основата 

на дисертацията на Иван Ванев (2007). На практика обаче изследването излиза 

далеч извън зададените рамки и може да се определи като подстъп към 

историята на опазването на културното наследство и реставрацията у нас. В 

този труд авторът не само събира и обработва огромен фактологичен материал, 

в голяма степен и неизвестен, но развива своите изследователски подходи – 

работа с архивите, работа с реставратори от всички покления, но най-вече 

аналитичност и способност да изведе научен проблем. 



Представените от кандидата 11 публикаци в сборници и списания и една книга 

напълно отразяват рзнопосочните му научни интереси.  

Книгата „По пътя на несебърските икони” (2013) е едно напълно оригинално за 

нашата научна общност изследване – въз основа на архивни фотографии, 

привличането на допълнителни архивни източници и на познаването на 

художественото наследство на Несебър, авторът не само реконструира няколко 

иконостаса, но в голяма степен реши неяснотите около действителния произход 

на редица култови несебърски икони. Искам да изтъкна още един принос на 

автора, който остава някак встрани от оснвната проблематика, но е показателен 

за ширтата на неговия изследователски хризонт. В търсене на причините, 

довели до плачевното състояние на несебърските църкви в началот на миналия 

век, Ванев изгражда една ярка картина на социалните и демографските процеси 

в града и последствията им за съхраняването на средновеквните паметници.  

Същият изследователски метод помага на автора да „възкреси” „Забравената 

църква „Св. Йоан Богослов” в Созопол” (2012). 

Най-много са публикациите, които проследяват етапите и проблемите при 

реставрацията на важни художествени паметници – Реставрационни дейности в 

Рилския манастир през 1944 г. (2010), За разкриването на стенописите от 

църквата „Св. Петка Самарджийска” (2010), Към началото на реставрацията на 

стенописите от Боянската църква (2011), За последния етап от реставрацията на 

стенописите в църквата „Св. Димитър” в Паталеница (2012), „Стенописите от 

католикона на Преображенския манастир – хронология на реставрационните 

намеси” (2013).  

Статията „Законът за културното наследство и професията „реставратор” в 

България” (2013) проследява основните етапи в историята на реставрацията на 

културните паметници у нас през последните 100 години и аргументира 

категорично значението на професията „реставратор”, като гарант за опазването 

на наследството. 

Иван Ванев постъпва в Института за изследване на изкуствата веднага след 

блестящата защита на дисертацията си през ноември 2008 г. За изминалите само 

седем години той се е доказал като активен и надежден член на редица 

изследователски екипи към няколко големи проекта в института и извън него 

като реставратор, но основно като фотограф. Иван Ванев е специализиран в 



областта на документалната фотография, която е в основата на повечето 

проекти, които дигитализират художествени паметници. Вече няколко години 

Ванев е фото-редактор на списание „Проблеми на изкуството”. 

Като експерт, той е член на Специализирания експертен съвет за опазване на 

недвижимите културни ценности към Министерството на културата (2010-

2015), главен секретар на Асоциацията на реставраторите в България и на още 

много експертни групи.  

И съвсем не на последно място трябва да се отбележи фактът, че кандидатът 

вече има и опит като преподавател. 

Всичко казано до тук ми дава основание да твърдя, че кандидатът напълно 

отговаря на изискванията на обявения конкурс, и с пълна убеденост да 

препоръчам избирането на гл. ас. д-р Иван Ванев за доцент.  

 

04.02.2016 г. 


