
Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурс за получаване на научното звание “доцент” по научна специалност 
“изкуствознание и изобразителни изкуства”, обявен  от Института за изследване 

на изкуствата при БАН 
с кандидат: ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНЕВ, доктор, главен асистент в  Института за 

изследване на изкуствата при БАН. 
 
рецензент :  чл.-кор. Проф. Елка Георгиева Бакалова, доктор на изкуствознанието 
 

                    На обявения от Института за изследване на изкуствата при БАН / Държавен 

вестник бр. 69 от 08.09. 2015 г/ конкурс за академичната длъжност доцент по 

специалността „изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното 

наследство)” за нуждите на проблемна група „Средновековно и възрожденско 

изкуство” на Института за изследване на изкуствата при БАН,  единствен явил се 

кандидат е главен асистент доктор  Иван Ванев, чиито трудове отдавна следя и чието 

научно развитие имам възможност да наблюдавам отблизо.  

                      1. Иван Ванев е роден на 6 януари 1979 г. в гр. Нова Загора. През 2003 г. 

завършва Национална художествена академия, специалност “Реставрация”, а след това 

и докторантура и под ръководството на проф. Григорий Григоров. Дисертационният му 

труд на тема  „Трансфериране на стенописи в българската реставрационна практика” е 

защитен на 30 ноември 2007 г. През 2008 г. постъпва на работа в Института за 

изследване на изкуствата при БАН, където е главен асистент в изследователска група 

„Средновековно и възрожденско изкуство”. 

                        2.  За участие в конкурса Иван Ванев е представил повече от 15 труда, 

които се отнасят към обявената в конкурса научна област, която е рядка и слабо 

разработена у нас. От тях: 

         а/ 2 отпечатани  книги : „По пътя на несебърските икони”.( С., 2013) и 

        „Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог.”  

        (С., 2012),  която вземаме под внимание без да рецензираме специално, тъй като е  

         работена в съавторство с И. Гергова и  Й. Гатев. 

б/ 13 статии с изследователски характер, посветени предимно на неизследвани 

или застрашени паметници на живописта по българските земи.   Считам за 

необходимо да отбележа, че те са отпечатани след 2008 г. . /годината на 

постъпването на Ванев в Института за изследване на изкуствата/,  т.е. през       
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последните 8 години, което е свидетелство за нарастваща творческа активност на 

автора.  

                        3. Иван Ванев работи на границата между две специалности и основните 

му научни интереси са в областта на историята на реставрацията, но тясно свързани с 

историята на българското изкуство от средните векове и Възраждането. Всъщност,  

Иван Ванев е уникален специалист, който системно се занимава с историята на 

реставрацията у нас. Ще си позволя да напомня, че още дисертацията му, посветена на 

проблеми от историята на реставрацията, бе безпрецедентна (след него само арх. Й. 

Кандулкова защити дисертация на тема “История на опазването на архитектурното 

наследство в България до Втората световна война”). Никой друг не е написал нищо 

подобно на академично равнище. Ванев има значителен брой научни публикации, 

които съществено обогатяват представите ни за историята на реставрационните намеси 

на значителни паметници на христианската живопис. Като научен рецензент на някои 

от неговите планови проекти дължа да подчертая, че  Ванев успешно съчетава 

изследването на историята, институциите, правната защита на паметниците и тясно 

професионалните аспекти на опазване на културното наследство. Иначе казано, 

комплексният характер на изследванията е безспорно достойнство на трудовете му 

в методологическо отношение. И още. Всъщност трудовете на Иван Ванев се оказват 

неминуемо свързани с проблемите за опазването на паметниците у нас и с 

институциите, които са отговорни за тази дейност.  

                       3. Монографията, студиите и статиите на Иван Ванев, представени за         

настоящия конкурс, го очертават като автор безспорно активен и много отзивчив към 

актуални проблеми в онази сфера на културата, която е основен обект на неговите 

научни изследвания. Главното, което характеризира според нас кандидата, е преди 

всичко отличното и задълбочено познаване на световната практика от една страна, а от 

друга - грижливото, системно и много прецизно изследване на конкретни проблеми, 

свързани с изучаването и опазването на художественото наследство у нас. Това именно 

ми дава основание да го разглеждам като уникален познавач на съответния материал.  

                     4. В Института за изследване на изкуствата при БАН Иван Ванев изпълнява 

и други функции – Фоторедактор на списание „Порблеми на изкуството”, както и 

участие в подготовката за печат на Корпус на стенописите от XVII век в България”. 

Неговото участие осигурява възможността публикуваните изследователски текстове да 

бъдат съпроводени с интересен илюстративен материал, който включва редица 
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непубликувани изображения. Успоредно с това Иван Ванев продължава практическата 

си дейност като реставратор на стенописи и участва в работата на различни екипи, 

работещи по важни паметници в Преображенския манастир, Рилския манастир, в 

тракийската гробница при с. Александрово, мозайките на църквата «Св.София» в 

София и другаде.  Разбира се, член е и на Асоциацията на реставраторите в България (а 

от 2012 г. член на Управителния съвет). 

                  5. Отбелязвам и преподавателската дейност на Иван Ванев. Тя е свързана с 

основните му занимания, тъй като през 2008-2009 г. преподава „технология и техника 

на живописта” и „реставрация” на специалност „Църковна живопис” в катедра 

„Изобразителни изкуства” в АМТИ (Пловдив). От 2014 г. до днес в магистърската 

програма „Изкуствознание и културно наследство“ на НХА  преподава „Теория и 

практика на иконописта“ и „Опазване и социално битие на културното наследство“. 

 Отзивите за преподавателската му работа от страна на студентите са много 

положителни. 

                      6. По-значителните научни приноси на Иван Ванев в  областта на обявения 

конкурс според нас се отнасят към два различни тематични кръга, тясно свързани 

помежду си:  

         А) Важни проблеми от историята и съвременните проблеми на 

консервацията и реставрацията в България  от края на ХІХ и ХХ век. За обект на 

своите изследвания Иван Ванев  избира интресени и слабо проучени проблеми, които 

разкриват съществени аспекти както от развитието на реставрацията у нас, така и по-

широко - съществени аспекти от дейността по опазването на художествените 

паметници в България от началото на 40-те до края днес. Самите заглавия на 

публикациите му сочат това – например, «Марин Георгиев Устагенов и 

трансферирането на стенописи в България от началото на ХХ век (предварителни 

наблюдения).» (Проблеми на изящните и приложните изкуства. Сборник доклади 2004-

2006.); « Един стенописен фрагмент от раннохристиянска гробница в София. За най-

ранния пример на техника strappo в България.» ( Проблеми на изкуството, 3, 2008),  

«Реставрационни дейности в Рилския манастир през 1944 г.» (Проблеми на изкуството, 

4, 2010);„Забравената църква „Св. Йоан Богослов” в Созопол” (Проблеми на 

изкуството, 2, 2012) и т.н. Тези трудове неминуемо засягат по-широки проблеми, 

свързани не само с конкретните реставраторски намеси върху особено значими 

паметници най-вече на средновековното изкуство, а много по-общо - с принципите за 

опазване на стенната живопис и иконописта в миналото и днес.  
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Б) Специално внимание изисква представената монография „По пътя на  

Несебърските икони.” /In the steps of Nessebar’s icons. / София 2013.  , която 

разглеждаме като хабилитационен труд. Книгата на Иван Ванев е уникална в 

съвременната ни наука. Преди всичко поради избора на самия обект на изследване. 

Считам за необходимо да напомня, че поради запазените ценни паметници на 

архитектурата и изкуството - от второто хилядолетие преди новата ера, античността и 

средновековието -  Несебър (средновековната Месемврия) през 1983 г. е вписан в 

Листата на световното наследство на ЮНЕСКО. Това налага определени принципи за 

опазване оригиналността на паметниците на културата, както и правила за провеждане 

на всякакви консервационно-реставрационни дейности. Според правилата на Комитета 

за Световното културно наследство периодически се извършва контрол на 

международни експерти върху спазването на тези правила и състоянието на 

паметниците. Така с решение на този Комитет от 20 до 24 ноември 2012 г. бе проведен 

мониторинг на състоянието на паметниците в стария град Несебър, като в доклада на 

международния експерт бяха направени редица препоръки за по-нататъшното опазване 

на ценните паметници.1  На този фон става ясно, че разработването на тема, която има 

за цел да изясни движението на важни художествени паметници от църквите  в 

Несебър, както и редица намеси в тяхното състояние през първата половина на ХХ век, 

е както безпрецедентно, така и особено важно. Няма никакво съмнение, че тъкмо 

църквите – с тяхната архитектура, стенописи, иконостаси и икони, - са една от главните 

причини Месемврия да бъде наричана “перла в короната” (Васил Гюзелев). Но колкото 

и парадоксално да изглежда това, последната монография за Несебърските църкви – 

„Месемврийските църкви” на Александър Рашенов, -  излиза през 1932 г., а през 2003 – 

един кратък каталог на Васил Гюзелев и Жана Чимбулева  „Икони от Несебър”.   
                   Целта на Иван Ванев е да проследи съдбата, или както автора се изразява – 

„Пътят” - на най-значимите паметници на иконописта като започне – според наличието 

на исторически данни – от първоначалното им място  в конкретните несебърски църкви 

до съвременните музейни сбирки или до – за съжаление – небитието...Поради това, в 

уводния текст на своя труд Иван Ванев специално отбелязва значението на 

фотографиите на голяма част от тези икони, които той открива в различни фотоархиви. 

Някои от най-ценните са направени по поръчка на Народния археологически музей в 
                                                 
1 Вж. Report of the ICOMOS reactive monitoring mission to the ancient city pf Nessebar 
(Bulgaria, 217). From 20 November to 25 November 2012 
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София през 20-те години на миналия век и се съхраняват в личния фонд на известния 

учен Андрей Протич в Научния архив на БАН.  

                    В началото на книгата – напълно закономерно - е представен кратък очерк 

за „Художественото наследство на Несебър през вековете.” В него се разглежда 

накратко историята на града, основаването, украсата и съдбата на главните църкви в 

него. Както и другите Черноморски градове, Месемврия често променя владетелите си, 

често е „разменна монета” при военните стълкновения и се оказва ту в границите на 

византийската империя, ту в границите на българската държава. През ХІІІ-ХІV в. 

Месемврия се превръща в един от важните локални художествени центрове. Този 

период е свързан с изграждането на редица църкви и манастири, някои от които 

съществуват до днес като църквите „Св. Теодор”, „Св. Параскева”, „Св. Димитър”, 

които се датират от ХІІІ век, а красиво декорираните „Христос Пантократор”,„Св. 

Архангели” и „Св. Йоан Аритургетос”, издигнати през ХІV в.  

                 Основният дял на книгата представлява пръв по рода си опит да се 

систематизират по възможност всички достъпни данни чрез продължителна и 

задълбочена работа в различни архиви. Паметниците са ситуирани според църквите, за 

които са били създадени. Събрани са ценни данни за това кой, кога, как е строил и 

престроявал всяка църква, какво е правено по време на реставрация - всичко това, което  

археолозите, когато  публикуват своите работи, не  вземат предвид. Тази работа 

довежда автора до „сензационни открития”, както ги оценяват някои специалисти, а и в 

цялост общата картина я няма досега никъде публикувана. Тук ще отбележа само един 

частен въпрос – как са изглеждали иконостасите в несебърските църкви – това беше 

съвършено неясно досега. В тяхната  конструкция има уникални неща, като 

продълговатите икони с Оплакването на Христос, орнаментираните рамки над иконите, 

работата на тревненски резбари, на местни зографи, - наблюдения, които отварят пътя 

за много бъдещи проучвания. Много съществен принос е установяването на 

идентичността и движението на някои от най-ценните „несебърски” икони 

(прехвърлянето им във фондовете на НАИМ, църковния музей, Криптата на храма 

паметник „Св. Александър Невски” и др.) . 

                  Считам за необходимо да подчертая, че за своята книга Иван Ванев е 

извършил огромна събирателска работа с впечатляваща изчерпателност и прецизност, 

като преодолява всички трудности, свързани с работата в различни  архиви. 

Впечатляваща е изключителната скрупульозност на автора при работа в детайл с 

архивите, както и фактът, че от някакви откъслечни материали успява да сглоби 
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цялостна картина.  Всички пречки са преодолени и се е получил този много интересен 

текст, който освен всичко друго, е написан и много увлекателно. Иначе казано, авторът 

е успял да представи пълноценно този, колкото специфичен, толкова и фрагментарно 

оцелял историко-художествен материал. Сериозният и задълбочен изследователски 

текст е съпроводен с интересен илюстративен материал, който включва редица 

непубликувани изображения. Веднага бих искала да подчертая, че в книги като тази,  

посветени на визуални извори за историята и религията, образната документация има 

не по-малко значение от словесната, т.е. от самия текст. Т.е. става дума не за 

"илюстриране " на даден текст, а за материал, който сам по себе си представлява 

особена научна и културна ценност.  Това е своеобразна културно-спасителна акция 

днес, при явната деградация на държавната система и острата криза в дейността по 

опазване на културното наследство, които  могат да доведат до необратими поражения. 

                 Днес, когато много паметници са разрушени, а други - обезобразени или 

силно застрашени, научното значение на събраните материали в книгата на Иван Ванев 

все повече възраства. За никого не е тайна, че в настоящия момент опазването на 

културното наследство в никакъв случай не е приоритет на държавната политика. 

Средствата, който държавата отпуска за консервация на паметниците на културата, 

катастрофално са намалели за последните десет години. Успоредно с това и въпреки 

наличието на голям брой висококвалифицирани специалисти, се наблюдава тотален 

декаданс на държавната система за опазване културното наследство. Националният 

институт за паметници на културата е практически една фикция. Няма и достатъчно 

ясно и отговарящо на съвременните изисквания законодателство.  

                Всичко това доказва актуалността и значимостта на представената книга.           

Всъщност този труд се оказва неминуемо свързан с проблемите за опазването на 

паметниците у нас и с институциите, които са отговорни за тази дейност. Това 

означава, че трудът има не само научно, но и важно обществено значение.  

              7. Бележките, които бих могла да отправя към кандидата, се отнасят по-скоро 

към сферата на пожеланията. След като толкова успешно е изследвал важни 

паметници от Несебър, би могъл да се обърне и към други важни резервати. Този 

проблем ми се струва особено актуален за България днес като имам предвид, 

например, такива резервати като включените в листата на световното наследство 

скални църкви край с. Иваново, Русенско. Бих  препоръчала на автора да публикува и 

труда, посветен на дейността на един от най-изтъкнатите реставратори на 
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произведения на кавалетната и монументалната живопис у нас – Карл Йорданов, 

който всъщност е първият професионален реставратор в България.  

             8. Значимостта на приносите на Иван Ванев се определят от овладяването на 

нови изследователски територии, от съвременните изследователски методи и широкия 

обхват на проблематиката. Иван Ванев е уникален специалист, който системно се 

занимава с историята на реставрацията у нас. Заснемането и изследването  на 

творбите на средновековните и възрожденски майстори са за него не само професия, 

нe само необходима екзистенциална форма на ежедневно общуване с християнските 

ценности. Те са за него нравствен дълг, мисия. 

      

Заключение. Изхождайки от обективните изисквания, предявявани към 

кандидатите за научното звание “доцент" в рамките на обявената в конкурса научна 

специалност, намирам, че Иван Ванев със своята висока квалификация и научни 

приноси напълно отговаря на тези изисквания.  Смея да твърдя, че през последните 

десет години Иван Ванев стремително израстна като изследовател и значително 

разшири територията на своята дейност и в момента у нас няма по-добър познавач на 

тази специфична област в нашата хуманитаристика. Като личност с респектираща 

ерудиция и сериозната професионална подготовка, който притежава различни 

компетенции и умения, Иван Ванев  е особено ценен за всеки колектив, в който 

работи. Известно е, че той е желан участник във всеки научен проект, свързан с 

изучаването на  художествените паметници от средновековието и Възраждането. 

Поради всичко това, предлагам на почитаемия научен съвет да избере главен 

асистент  д-р Иван Ванев  за доцент. 

 

 

София, 27 януари 2016                                  Рецензент: 

                                                                        / чл.-кор. проф. д. изк. Елка Бакалова/ 

 

 


