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Отношението към постигнатото до момента от д-р Иван Ванев, независимо дали това е 

становище, мнение или реценция, не би могло да бъде изразено по различен начин, освен в 

положителна и възходяща линия. Иван Ванев притежава всички необходими качества на 

учен, в сферата в която работи, която напълно съвпада с обявената в конкурсната 

процедура за научното звание доцент, а именно Опазване на културното наследство в 

България. Обективно погледнато не би могло да има и по-удачен кандидат по този конкурс. 

С отличната си основна образователна подготовка от Художествената гимназия в Пловдив, 

със също така отлично защитената магистърска степен в Националната художествена 

академия (специалност Реставрация) и с логичното продължение на научните интереси в 

темата на дисертацията: Трансфериране на стенописи в българската реставрационна 

практика (НХА, 2006), Иван Ванев много бързо се открои в научните среди с изследването 

на процесите в областта на материалната художествена култура в България. Дали поради 

случайно съвпадение или по-скоро щастливо стечение на обстоятелствата, Иван Ванев 

много скоро зае своето най-подходящо и подобаващо място сред теоритиците на 

материалната и нематериална култура в Института за изследване на изкуствата при БАН, 

като сътрудник в изследователската група Средновековно и възрожденско изкуство. 

Именно тук, в средата, която съответства на неговите рано заявени научни интереси и 

стремежи, Иван Ванев започна да работи още по-активно. Бързината и лекотата, с която 

той е способен да акумулира и асимилира информацията, фактологията и историята на 

опазването на културното наследство в България са впечатляващи, а постигнатите до 

момента резултати са изключителни. Иван Ванев не е архивист, не е и историк, не е дори 

изкуствовед, но съм сигурна, че много скоро той ще бъде признат за автора, написал 
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историята на опазването на художественото наследство в България във всичките му 

разностранни аспекти. Заявка за това беше първата му самостоятелна тематична 

разработка в дисертацията, посветена на реставраторските приьоми в спасяването на 

стенописни фрагменти и ансамбли в България чрез техниката на трансферирането. 

Личната му мотивация оттогава е много силна, затова и натрупването е постоянно и 

целенасочено. Работата му се отличава с прецизна аналитичност и непреклонна 

последователност. Той не е първият, занимаващ се с историята на опазването на 

паметниците в България, но в неговите търсения са систематизирани историята на 

институциите, развитието на музейното дело, събирателската и проучвателната дейност на 

архитекти и изкуствоведи, и разбира се най-малко разкрития, в смисъла на публикуването 

му и доскоро трудно достъпен, документален архив за реставрацията на монументалните 

паметници, и особено на тези със стенна украса. Именно тръгвайки от началото на 

практическата реставрация, насочена към спасяването на разрушаващите се паметници в 

България, Иван Ванев осъзнава, че всички дейности са свързани, но сведенията за 

извършеното в продължение на малко повече от един век в повечето случая са разпиляни 

между държавните и частни архиви, между музеите и общинските съвети, разделени на 

части в депата на бившия държавен Национален институт за опазване на паметниците на 

културата или скрити в трудно достъпните частни притежания на колеги, работили на 

различни обекти или подготвяли някога свои изследвания, реализирани или нереализирани. 

В този смисъл, част от постигнатото от Иван Ванев се дължи на осъществения достъп до 

тези писмени и фотодокументации на църкви и стенописи, чиято реставрация е била 

субсидирана от държавата, както и на протоколите и фотодокументациите на най-старите 

музейни колекции у нас. Променящата се законова уредба в България, развитието на 

методологията в опазването и възстановяването на движимите и недвижими паметници, 

съдбата и метаморфозите, които претърпяват немалко култови сгради в продължение на 

десетилетия са проследени в повечето от научните публикации на Иван Ванев. Работата с 

архивите и участието му в колективите на изследователската група Средновековно и 

възрожденско изкуство на ИИИ при БАН, които подготвят големите проекти/корпуси на 

движимите и недвижимите паметници в България, са една нова възможност за него да 

проследи и допълни сведенията от биографиите на всички специалисти, не само на 

реставраторите, които са участвали във възстановяването и поддържането на състоянието 
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на паметниците на културата в България. Той е съавтор на каталога Християнско изкуство 

в Националния археологически музей (2012) и един от авторите на Корпуса на стенната 

живопис от XVII век в България. 

За научния капацитет и широкия обхват на познанията на Иван Ванев най-красноречиво 

свидетелства неговата монография „По пътя на несебърските икони” (2013). Книгата е  

изключително научно постижение с приносен характер, което ще има продължителен 

отзвук в изследванията на културните процеси от близкото минало. Проучването, както е 

определено от самия автор, е не само каталог на преоткрития фотоархив на Народния 

музей със снимки от Несебър и несебърските църкви от началото на века, направени 

предимно от Георги Трайчев и Вадим Лазаркевич. Това е максимално обективно 

реконструиране и визуализиране на стария интериор на несебърските църкви от края на 19 

век, данните за които са сравнително оскъдни и не винаги точни. Книгата е също 

обективен разказ за крайморските райони в България от началото на XX век и за 

адекватната намеса и грижа за опазването на художественото наследство по това време.  

Иван Ванев продължава да работи и като реставратор. Той участва почти непрекъснато на 

различни етапи в практическата реставрация на антични мозайки и средновековни 

стенописи на територията на България. Отрано се занимава и с преподавателска дейност, 

първоначално в Пловдивския Университет, а напоследък преподава в Националната 

художествена академия. Неговата академична подготовка му дава възможност да 

преподава дисциплини като технология на изобразителните изкуства, реставрация и 

документация,  история и теория на опазването на културното нсаледство.  

Иван Ванев е един от най-активните членове на професионалните сдружения, Асоциацията 

на реставраторите и ИКОМОС, и често пъти представлява тези организации в държавните 

комисии по въпросите на опазването на културното наследство, които познава може би 

най-добре.  

Без каквото и да е съмнение, кандидатът по обявения конкурс, д-р на изк. Иван Ванев, 

заслужава да заеме научната длъжност доцент, с други думи да получи научното звание 

доцент, за което ще гласувам утвърдително.  

Януари, 2016 


