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Кандидатът в конкурса гл. асистент д-р Иван Ванев завършва специалност 
Реставрация в НХА, София. Темата на доктората му, който подготвя в 
същата катедра, е до известна степен необичайна за реставраторските 
среди, защото е насочена към изучаване на историята на практиката по 
трансфериране на стенописи в България. Интересът към историята на 
реставацията у нас се оказва за Иван Ванев траен и бележи цялата му 
научна продукция. Той е стимулиран и от работата му в Института за 
изследване на изкуствата при БАН, където съществуват възможности за 
разгръщане на неговите проучвания.  

Ще отбележа някои важни за конкурса обстоятелства. Иван Ванев реално 
открива ново изследователско поле. С история на реставрацията у нас не се 
е занимавал преди него никой, а и все още няма негови последователи в 
тази област. Дори само това е много важен принос за българската наука. 
Той е напреднал в тази „неразорана нива“ и има своите безспорни частни 
приноси в различни насоки, на които ще се спра нататък. Но да работиш 
сам в някаква област, без ръководство на по-опитни колеги, е извънредно 
трудно и тази самостоятелност в избора на теми и обекти за изследване, 
както и в избора на адекватна методология са много сериозен плюс на 
кандидата. 

Макар че скоро след защитата на доктората си кандидатът постъпи на 
работа в Института за изследване на изкуствата, където се предполага по-
скоро научно-изследователска работа, той не остана откъснат от 
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реставраторската практика и професионалните ѝ проблеми. В периода 
2011-2012 г. той стана ръководител на проекта „Античност в 
периферията“, имащ за цел консервация и адаптация на един 
археологически обект в София. През следващите години работи активно по 
реставрацията на най-ранните мозайки в базиликата „Св. София“ заедно с 
реставратора Петър Попов, взе участие и в реставрационни работи в 
Рилския манастир. 

Много важна е експертната дейност на Иван Ванев. От 2010 г. до днес той 
е член на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите 
културни ценности към Министерство на културата, един съвещателен 
орган, но с голямо значение за политиката по отношение на паметниците 
на културата у нас. В този съвет Ванев не е пасивен присъстващ, а дейно и 
със собствена позиция участва при взимането на важни решения, участва в 
работна група, която изготвя проект за Закон за изменение и допълнение 
на закона за културното наследство. Той участва в няколко комисии по 
реставрацията на различни археологически и художествени обекти в 
София и страната. 

Неговата ангажираност към професионалните проблеми личи и в 
участието му в Асоциацията на реставраторите в България (от 2003 г.), 
като от 2012 г. е член на Управителния ѝ съвет. Също така важно е и 
членството му в Българския национален комитет на ИКОМОС. 

Макар и по-скромна като продължителност, но не без значение е и 
преподавателската работа на кандидата. Една учебна година той е 
преподавал две дисциплини на специалност „Църковна живопис“ в 
АМТИИ, Пловдив, а последните две учебни години води две дисциплини в 
магистърска програма на специалност „Изкуствознание“ в НХА, София. 

Иван Ванев участва много активно в цяла поредица колективни проекти в 
Института за изследване на изкуството при БАН. В Корпусите на 
стенописите в България от XVII в. и от първата половина на XIX в. той 
попълва разделите за техника, състояние на стенописите и реставрация за 
всички паметници – една тежка и значима работа и на терен, и в архиви. 
Включен е в екипите на още два проекта, част от научния план на ИИИ 
при БАН. Много отговорна е работата му и като фоторедактор на списание 
Проблеми на изкуството. 

2 
 



Ванев не е отбелязал в автобиографията си участието в още един проект – 
документирането на паметниците на християнското изкуство във 
фондовете на Националния археологически музей в София, в което взе 
дейно участие и бе съавтор на каталога на колекцията. 

В конкурса Иван Ванев участва с една монография и 11 публикации в 
научни списания, сборници и един научен каталог. Публикациите 
отговарят на изискванията на закона (излезли са от печат след защитата на 
дисертацията на кандидата и не са части от нея) и могат да бъдат 
анализирани в конкурса. 

Повечето от статиите са свързани с историята на реставрацията на едни от 
най-значителните художествени паметници в България: Боянската църква, 
църквата „Св. Димитър“ в с. Паталеница, църквата „Св. Петка 
Самарджийска“ в София, Рилския манастир, главната църква на 
Преображенския манастир край Велико Търново. Наред с обогатяване 
знанията за историята на конкретния паметник, тези текстове съдържат 
ценни данни за началото на реставрационната практика у нас, за 
използваните методи на намеса, за държавната политика по отношение 
опазването на старините, за приноса на пионерите на реставрацията у нас 
Йозеф Бала, Карл Йорданов, Кирил Цонев и други, работили по-късно 
реставратори, за епизодичните намеси в началния период на 
непрофесионални „реставратори“. 

Редица от публикациите на Иван Ванев очертават дейността на 
някогашния Народен музей в София по проучване и опазване на 
паметниците, реставрация, документиране и попълване на музейните 
колекции през първата половина на ХХ век - една дейност, която рязко 
контрастира със съвременната ситуация в държавата. 

Концептуална и свързана с остро актуален проблем в практиката по 
опазване на паметниците на културата в наши дни е статията „Законът за 
културното наследство и професията „реставратор“ в България“. В нея е 
резюмирана стогодишната история на реставрацията в страната и 
отношението на държавата и държавните институции в тази дейност. На 
този фон настоящият закон за паметниците на културата дава простор за 
изява на лица, които нямат професионална подготовка и това вече дава 
своите губителни резултати. 
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Научните трудове на кандидата не са свързани само с историята на 
реставрацията. Част от тях са приноси в историята на нашето старо 
изкуство. Резултат на добро хрумване и на дълга издирвателна работа е 
статията, посветена на несъществуващата вече созополска църква „Св. 
Йоан Богослов“, чиято история, архитектура и украса са успешно 
реконструирани. 

Може би най-значителния принос се съдържа в монографията „По пътя на 
несебърските икони“. Една невероятно ценна находка в архивите попада в 
ръцете на Иван Ванев и той успява блестящо да я оползотвори. Считани за 
изчезнали фотографии от несебърските църкви от времето преди те да 
бъдат лишени от своите иконостаси и иконно богатство стават основа за 
дълга идентификационна работа. Накрая резултатът може без 
преувеличение да се определи като сензационен. Едни от най-ценните 
икони с неизвестен произход от столичните и провинциални музеи, за 
голяма част от които се смяташе, че са донесени от юг или запад, се 
оказаха с несебърски произход. Книгата е ценен принос за историята на 
всички несебърски храмове по отделно и за града Несебър като цяло. 
Специално бих отбелязала оригиналната концепция на книгата и 
естетското ѝ оформление, дело на самия автор. 

Без преувеличение може да се твърди, че всички публикации на Иван 
Ванев са приносни, защото въвеждат в научно обръщение нови и 
неизвестни преди това паметници и факти. Голяма стойност се съдържа в 
документалната достоверност, резултат от упорита издирвателска работа в 
архиви, както публични, така и частни. Не мога да пропусна и това, че 
Ванев е дал на своите открития публичност и с многобройни участия с 
доклади в национални и международни научни форуми. Дългият списък с 
цитати на неговите публикации показва, че упоритият му труд не е останал 
напразен, а е дал материал за нови трудове или е стимулирал млади 
изследователи.  

Богата и разностранна научна продукция, оригиналната тематика, 
активното участие на Иван Ванев в научни проекти, в реставраторската 
практика, в политиката за опазване на паметниците на българската 
култура, активната му гражданска позиция, работата му със студентите са 
все аргументи в полза на едно положително становище по конкурса за 
академичната длъжност „доцент“. Струва ми се, че с представянето си в 
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този конкурс Ванев отговаря напълно на високите стандарти, приети в 
Института за изследване на изкуството. 

Всичко казано до тук ми позволява да гласувам за даване на академичната 
длъжност „доцент“ на кандидата гл. асистент д-р Иван Ванев и да 
предложа на останалите членове на научното жури да сторят същото.  

 

11.01.2016 

Гр. София                                        Подпис: 

                                                                      (проф., д.изк. Иванка Гергова) 

 


