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 Д-р Иван Г. Ванев е единственият кандидат в конкурса. Подал е в срок и пълнота 
документите си и е допуснат правомерно до оценяване от НЖ. То е конституирано по 
компетенции, утвърдено е от НС на ИИИзк при БАН, спазени са всички срокове по 
процедурата. 

Колегата Иван Ванев е завършил специалност “Реставрация” в НХА през 2003 г. и 
веднага е насочен към докторантура, която завършва успешно през 2007 г. Темата на 
дисертацията му е “Трансфериране на стенописи в българската реставрационна практика”. 
Година по-късно след успешно издържан конкурс е назначен за главен асистент в ИИИзк, 
където работи и до момента. С други думи, Иван Ванев има целенасочен и непрекъснат 
професионален път, който последователно довежда до представянето на кандидатурата му 
за доцент, тъй като притежава и необходимия ценз, и изискуемите приноси за подобно 
развитие. 

Като колега на д-р И. Ванев трябва да отбележа внушителния брой проекти, в 
които участва през последните седем години. Те са общо осем като на един от тях той е 
ръководител. В тези начинания колегата участва сърцато и професионално. Имам 
детайлни наблюдения върху работата му по Корпуса на стенописите от първата половина 
на ХІХ в. и откровено мога да призная, че неговите заснемания са не само 
висококачествени, но и умни (знае какво и защо фотографира), което улеснява работата на 
целия ни екип. Особено на епиграфите. Д-р Ванев не е фотограф, но неговите умения в 
областта на новите технологии допълват професионалната му широта и допринасят за по-
високото ниво на екипната ни работа. В работата му по проектите на Института се 
откроява и една негова значителна добродетел: безрезервно професионално раздаване и 
колегиалност. Понякога тя дори граничи с наивност. 

Наред с това кандидатът има завидна експертна дейност, заради квалификацията 
си на реставратор, изкуствовед и общественик, които го превръщат във водещ специалист 
по опазване на културното наследство у нас. Тук трябва да се открои например участието 
му в работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона 
за културното наследство (2013-2014), както в експертни комисии за изготвяне на 
становища относно реставрацията и опазването на конкретни паметници в България като 
гробницата на Хонорий в античния некропол на Сердика. В обобщение тук може да се 
каже, че Иван Ванев има не само практически умения по опазване на паметници на 
културата от различни епохи, но и теоретични познания, подплътени от познаване на 
нормативната база и законовата рамка за това. В комбинация с неговата младост тези 
умения го превръщат в най-обещаващия експерт в областта на доцентурата му. 

Наред с проектната и експертна дейност Иван Ванев намира време и за участие в 
научни форуми. От 2003 г. насам той е участвал в 14 конференции в България на 
национално и международно ниво. Преподавателската му дейност започва от 2008 г. в 



Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, а от 2014 г. д-р 
Ванев преподава и в магистърската програма “Изкуствознание” на НХА. Предлаганата там 
дисциплина “Опазване и социално битие на културното наследство” също е в тематичния 
обхват и компетентност на конкурса за доцент. 

Дотук обрисуваният образ на практик, преподавател и участник в теренна работа се 
доразширява от внушителна за крехката възраст на кандидата публикационна дейност. 
Иван Ванев до края на 2015 г. има десет научни статии, една монография и едно участие в 
монография. Текстовете на статиите му разглеждат, от една страна, реставрационните 
намеси в определени паметници на църковното ни изкуство, от друга страна, проблемите 
пред на реставраторите у нас на законово и гилдийно ниво. Сред публикациите му има и 
цялостни корпусни единици (Преображенския манастир, църквата в с. Долни Лозен и др.), 
които разкриват неговото умение да интерпретира паметниците и от гледна точка на 
изкуствоведа. За статията за созополската църква “Св. Йоан Богослов” (2012 г.) ми бе 
поискана помощ за разчитане на гръцки надписи, което за мен е добър знак по посока на 
разширяване на изследователския кръгозор и за добрата методологическа подготовка на 
кандидата. По-голямата част от текстовете на Ванев са един от малкото опити за написване 
на история на българската реставрация. Достойно за адмирации е участието на колегата в 
каталога “Християнско изкуство на Националния археологически музей – София” (2012 
г.), където той не се изявява само като фотограф и реставратор, а и като познавач на 
църковното ни наследство. За това със сигурност има значение факта, че Иван е искрено 
вярващ и практикуващ християнин. 

Особено съществен принос на кандидата е монографията “По пътя на 
Несебърските икони” (2013 г.). Откриването и публикуването на фотографиите на Вадим 
Лазаркевич обрисува историята на Несебър и конкретно съдбата на огромното количество 
запазени икони по съществено нов начин. Много от известните ни Несебърски икони в 
НИМ например са предатирани и поставени в изцяло различен контекст от Ванев. 
Идентификацията на някои от иконите довежда и до реконструкцията на редица 
иконостаси от църквите в черноморския ни град. Тук сме свидетели освен това на една 
абсолютно нова за нашите среди методология, а и на книжно тяло с изискана визия. От 
друга страна, монографията  “По пътя на Несебърските икони” от процедурна гледна точка 
може да бъде разглеждана като хабилитационен труд на автора, както за апогей на 
неговите изследвания досега. 

Цитиранията на кандидата (23) са показател за конвентируемостта на неговите 
изследвания. Цитират го засега обаче само български изследователи, което показва, че за в 
бъдеще трябва да публикува и на чужди езици, както извън България. Позитивно в това 
отношение е усилието гореспоменатата му монография да е двуезична и съм сигурен, че 
след няколко години тя ще стане един от най-цитираните в чужбина български 
медиевистични трудове. 

Трудно е да се повярва на колко “фронта” се изявява успешно Иван без да успява да 
откаже дори и административни задачи като например участието му в Архивния съвет на 
ИИИзк. 

Не е обичайно в подобен тип становища да се правят характерологични индукции, 
но всичко дори в науката достига и до характера на своя автора, защото това, което пишем 
или без-/съзнателно не пишем, изборът на темите, обектите на изследване, изказът ни са 
“огледало” на нас самите. Затова си позволявам да охарактеризирам Иван Ванев като 
скромен, хрисим, трудолюбив, коректен и надарен млад мъж, който би бил прекрасен 
накит за всяка институция. Щастие е, че Институтът за изследване на изкуствата е дом за 



неговото досегашно, а надявам се, и бъдещо развитие. Хабилитацията на Ванев би му 
позволила да участва в журита, повече комисии, да рецензира, да обучава последователи, 
както да придобие още по-голяма тежест в обществото по отношение на критични 
въпроси, свързани с опазване на културното ни наследство. Те са особено актуални 
напоследък, заради варварските намеси на определени кръгове в науката с политически и 
нарцистичен оттенък. 

Въз основа на гореизложеното с радост и убеденост препоръчвам на колегите от 
НЖ и НС да гласуват позитивно за присъждането на гл. ас. д-р Иван Ванев на 
академичната длъжност “доцент” в ИИИзк-БАН.  

 
 
 

Атанасовден, 2016 г. 
 
 
 
 
доц. д-р Емануел Мутафов, 
директор на ИИИзк при БАН, 
председател на НЖ 


