Кръгла маса

Социалистическото наследство - наследство в
риск
20-ти август 2015, София, ул. Кракра 11, Съюз на архитектите в България
(САБ)
Организатор: Български национален комитет на ИКОМОС
Програма:
13:30-14:00
Регистрация
14:00-14:15
Откриване (доц. Стефан Белишки, Председател на БНК на ИКОМОС)
Представяне на участниците, контекст на срещата (Емилия Кълева)
14:15- 16:00
Панел 1: Ценност и необходимост от опазванена архитектурнохудожественото наследство от периода на социализма.
•

Арх. Анета Василева – Пет точки за по-добро разбиране на постсоциалистическото отношение към
социалистическата архитектура в България:
национализъм, тоталитаризъм, памет,
идентичност, носталгия
Докторант изследващ архитектурата от периода на социализма в България
към катедра История и теория на архитектурата в УАСГ, член на асоциация
WhATA

• Проф. арх. Тодор Булев– Ансамблов подход в българската архитектура
в периода 1944 –1989
Професор във ВСУ „Черноризец Храбър“, урбанист, изследовател,
архитектурен критик, публицист, член на САБ
•

Доц. д-р. арх.Стела Ташева– Национална идея и социалистическо
наследство

Сектор Архитектура в Институт за изследване на изкуствата към БАН, член
на ИКОМОС България, член на САБ

• Д-р. арх. Любинка Стоилова – Преосмисляне и преоценка на
културното наследство на ХХ век
Главен експерт в Общински културен институт «Музей за история на
София», член-основател на ДОКОМОМО България, член на ИКОМОС
България, член на Международния научен комитет на ИКОМОС за
наследството на ХХ век (ISC20C)
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ДИСКУСИЯ
16:00 - 17:00
Панел 2: Рискове пред архитектурно-художественото наследство от периода
на социализма.
•

Арх. Емилия Кълева – Специфични актуални рискове за българската
социалистическа архитектура
Докторант по темата за опазването на архитектурното наследство от периода
на социализма в България към катедра История и теория на архитектурата в
УАСГ, член на ИКОМОС България, член на Международния научен комитет
на ИКОМОС за наследството на ХХ век (ISC20C)

• Доц. д-р. арх.Мария Давчева –По следите на изгубен иархитектурни
шедьоври
Ръководител на Сектор Архитектура в Институт за изследване на изкуствата
към БАН, гл. редактор на сп.“Архитектура“, член на САБ

•

Арх. Стела Дулева –Хотел „Рилец“ в района на Рилски манастир
член наДружество „Архитектурно наследство“ към САБ

• Мариела Маламатенова – Монументално изкуство в архитектурна
среда в периода 1944- 1989в България
Художник, член на СБХ, уредник в НХГ, член на ИКОМОС България
ДИСКУСИЯ
17:00 - 19:00
Панел 3: Възможности за опазване и социализиране на архитектурнохудожественото наследство от периода на социализма. Стратегии, действия
и инициативи за преодоляване на статуквото.

• Арх. Русу Думитру – Опазване на сгради от периода на
социалистическия модернизъм в Молдова
Член на ИКОМОС Румъния, член на Международния научен комитет на
ИКОМОС за наследството на ХХ век (ISC20C)
•

Проф. Йорг Хаспел – Инициативи на ИКОМОС за социалистическото
наследство
Директор на Държавния орган за опазване на паметниците на културата в
Берлин, председател на ИКОМОС Германия, член-основател на
подкомисията за социалистическо наследство на Международния комитет на
ИКОМОС за наследството от 20-ти век(ISC20C)

•

Арх. Делчо Делчев– Проект „Мемориалити“
докторант към Сектор Архитектура в Институт за изследване на изкуствата
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към БАН, тема „Модели за развитие на панелните комплекси“, член на
асоциация „Трансформатори“
•

Арх. Дора Иванова- Проект "Бузлуджа - паметта на времето"
Технически университет, Берлин

ФИНАЛНА ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ
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