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с кандидат д-р Иван Ванев  

 

Единственият кандидат в конкурса е Иван Ванев. Той участва в него с общо 12 

публикации от периода 2008 – 2013 г. Всички те отговарят на изискванията за конкурса 

и не са свързани с докторска дисертация на кандидата. Отпечатани са в авторитетни 

научни списания и сборници. 

Познавам научното развитие на Иван Ванев от времето на работата му по 

докторската теза в катедра Реставрация при НХА. Прави впечатление системният му 

интерес към разработване и проучване по широк диапазон теми: както такива, 

свързани с проблеми на реставрацията, така и в сферата на изкуствознанието. Този 

разностранен интерес е логичен, като се има предвид професионалното развитие на 

Иван Ванев: от една страна то е предпоставено от работата му в Института за 

изследване на изкуствата и е стимулирано от непосредствените контакти и проучвания 

с колеги изкуствоведи. От друга страна силно влияят магистърската и докторската 

степен, придобити в катедра Реставрация, както и постоянната работа на Ванев по 

реставрационни проекти. Това несъмнено обогатява неговите научни позиции, за да 

постави в крайна сметка специален фокус върху теми в изкуствознанието. 

Технологичните и историческите проучвания на стенна и кавалетна живопис са 

особено важна тема в изследванията на Ванев. Още първата представена публикация е 

проучване в тази област. Тя засяга историята на конкретна реставрационна техника у 

нас – трансфер на стенописи „страпо”, нейните най-ранни приложения в България. 

Приведени са в научно обращение исторически документи, които обогатяват картината 

на развитието на реставрацията като дисциплина в опазването на културното 

наследство у нас. Статията представя и широк сравнителен материал с развитието на 

тази реставрационна техника в Италия и прави връзка със специализацията на българи 

в тази държава в края на 19-ти и първата половина на 20-ти век. 
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В следващата си статия Ванев развива отново тема от историята на 

реставрацията в България. Обект на изследването му са реставрационни дейности в 

Рилския манастир през един драматичен период в България – 1944 г. Статията 

разглежда подхода и реставрационните дейности по икони и други църковни предмети. 

На основата на запазени реставрационни документации са изследвани методите на 

работа и постигнатите резултати и са направени важни изводи за уточняване на 

произхода на някои движими културни ценности. 

В сферата на историческите проучвания е и статията за един изчезнал паметник 

на българското културно наследство в Созопол – църквата „Св. Йоан Богослов”. Иван 

Ванев открива редица нови сведения за църквата и свързва съдбата й с исторически 

събития от началото на 20-ти век. Той изяснява подробности по архитектурата и 

представя непубликувани фотографии, правени малко преди нейното разрушаване. 

Проучва и съдбата на иконостаса и иконите и най-ранните опити за тяхното опазване и 

реставрация. 

Изследванията на историята на реставрационните намеси по паметници на 

християнското изкуство у нас са продължени и в статията Ванев за стенописите от 

главната църква в Преображенския манастир. Там той проследява комплексните 

проблеми по опазването на един паметник, свързани с архитектурата и околната среда, 

със строителни техники и история на градежа, с живописните материали и техника на 

работа по стенописите, както и с влиянието на провежданите през годините 

реставрационни дейности върху съдбата на църквата. 

Сред представените публикациии има такива, засягащи изцяло реставрационни 

проблеми. Такива са За последния етап от реставрацията на стенописите в 

църквата „Св. Димитър” в Паталеница и Законът за културното наследство и 

професията реставратор в България. Последната е посветена на важността от 

професионална компетентност при реставрация на културни ценности и 

необходимостта от законови гаранции в тази насока. 

Освен статиите в списание Проблеми на изкуството кандидатът представя и 

доклади в тематични научни сборници и каталози. Такива са Културно-историческото 

наследство на София - проблеми и перспективи, където Ванев представя проучване за 

началото на реставрацията на църквата „Св. Петка Самарджийска” и Корпус на 

стенописите от 17-ти век в колектив с още осем автори, където представя църквата 

2 
 



3 
 

„Св. Георги” с. Долни Лозен. В тази група публикации е и каталогът Християнското 

изкуство в Националния археологически музей – София в съавторство с Иванка Гергова 

и Йордан Гатев. 

Несъмнено най-сериозният труд на кандидата е книгата По пътя на 

Несебърските икони, публикувана през 2013. Той представлява задълбочено 

изследване на иконите и иконостасите от Несебърските църкви и практически е 

първото толкова пълно проучване на тези културни ценности. Авторът открива 

непубликувани досега фотографии и данни от лични архиви, идентифицира произхода 

и мястото на редица икони и иконостаси и им изготвя детайлни схеми. Основната част 

на книгата представлява опит да се систематизират всички достъпни данни от архиви и 

музеи, за да се проучи и проследи съдбата на иконите от Несебър. Заедно с 

историческите и документалните сведения в книгата са представени и технологични 

данни и информация за проведени реставрации и резултатите от тях. Този 

интердисциплинарен подход е обусловен от професионалния опит и образование на 

кандидата и придава допълнителна перспектива и многопластовост на изследването. 

Представените в конкурса публикации на Иван Ванев имат сериозни приноси в 

проучването на културното наследство. Иван Ванев работи и като хоноруван 

преподавател в катедра Изкуствознание на НХА. Той има сериозен практически опит в 

реставрацията на недвижими културни ценности и това разширява професионалния му 

и научен хоризонт. 

В заключение смятам, че Иван Ванев е перспективен учен с ясно оформена 

сфера на научни интереси, който се ползва с авторитет сред професионалната общност. 

Като отчитам и достойнствата на предложените за конкурса публикации, предлагам на 

уважаемите членове на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата при 

БАН да присъдят на Иван Ванев академичната длъжност доцент, за което убедено ще 

гласувам. 

 

 

София, 01.02. 2016      Подпис:  

         (доц. Стефан Белишки) 


