
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

ФОРУМ  РЕСТАВРАЦИЯ  2018 
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София 

12-13 октомври 2018 г. 

Национална художествена академия 

Факултет за приложни изкуства 

(бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат.30) 

  



12 октомври (петък)  

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ  

Водещ: Григори Григоров 

10:00 – 10:20 Откриване на конференцията 

10:20 – 10:40 Миглена Прашкова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий)  

Реставрация на стенописите от църквата „Св. арх. Михаил“ в град Рила 

10:40 – 11:00 Стефан Белишки  (Национална художествена академия)  

Стенописите в катедралния храм-паметник „Св. Александър Невски“ – София. Бележки 

за историята, технологията и промените 

 

11:00-11:30 Кафе-пауза 

 

11:30 – 11:50 Иван Ванев (Институт за изследване на изкуствата при БАН)  

Предварителни проучвания на старата църква „Св. Георги“ при Гърмен 

11:50 – 12:10 Наталия Неделчева (Национален църковен историко-археологически музей)  

Реставрация на стенописите от църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в Сливница 

12:10– 12:30 Стефко Аенски  

Използване на почвено-глинести материали при изграждането на жилищни постройки 

през Възраждането 

12:30-13:00 Дискусия 

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ  

Водещ: Никифор Харалампиев 

15:00-15:20  Стефан Белишки (Национална художествена академия)  

Проучване на картини от колекцията на музея на НХА и изследване на условията за 

реставрация и съхранение 

15:20-15:40  Никол Карапеева, Анита Тачева (Национална художествена академи), 

ръководител Стефан Белишки) 

Възстановяване „нишка по нишка“ на разкъсвания и липси  при основи от платно. 

Методи и материали, проучени в две студентски курсови задачи 

15:40-16:00  Екатерина Стоянова (Национална художествена академия) 

Микро-химични анализи на картини от колекцията на музея на НХА 

16:00 – 16:20 Румяна Дечева (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)  

Съхраняване на оригинала в ръкописи при цикличните реставрационни намеси  

16:20 – 17:00 Дискусия 

 

  



13 октомври (събота) 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ  

Водещ: Стефан Белишки 

10:00-10:20 Никифор Харалампиев (Национална художествена академия)  

Референтната колекция от художествени материали в катедра „Реставрация“ 

10:20 – 10:40 Силвия Варадинова (Национална художествена академия)  

Употребата на водни гелове при реставрацията на произведения на кавалетната 

живопис 

10:40 – 11:00 Иво Райков (Национална художествена академия, ръководител Силвия 

Варадинова) 

Техника на моделиране на китове за живописни произведения при използване на 

силиконови смоли 

 

11:30-12:00 Кафе-пауза 

 

12:00 – 12:20 Александър Вътов (Национален исторически музей) 

Критерии за класификация и описание на фотографските колекции 

12:20 – 12:40 Наталия Владинова (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“)  

„Цветята на Светите земи“ – сувенирен албум от началото на XX в. 

12:40 – 13:00 Десислава Томова  

Реставрация на икони от фонда на РИМ-Бургас 

13:00-13:30 Дискусия 

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ  

Водещ: Иван Ванев  

15:00-15:20 Валентин Тодоров, Петър Попов  

За изключителната културно-историческа и научна стойност 

на Александровската гробница и проблемите при нейното опазване  

15:20-15:40 Светла Граданска (Национален институт за недвижимо културно наследство) 

Актуално състояние на църквите в Несебър (според доклада на НИНКН от 2018 г.) 

15:40-16:00 Дана Златанова (Национален археологически институт с музей при БАН) 

Портата на жреците - реставрация на живо на египетски саркофази от XXI династия 

16:00-16:30 Дискусия 

16:30 Поздравителен адрес от секретаря на секция „Реставрация“ при СБХ  

 


