
"Недвижимото културно историческо наследство 
на Пловдив - международен интерес и практики. 
Опитът на БНК на ИКОМОС." 
 
Интересът към опазването на исторически архитектурни обекти датира още от Римско 
време, а интересът към опазването на руини в градове като Рим - поне от 16 век. В 
наше време консервацията “ин-сито” в градски условия е неимоверно сложна поради 
нарастващата урбанизация. Тенденцията е по-скоро находките да се опазват в 
рамките на сградата, отколкото в откритото пространство. 
 
Консервацията на археология зависи от множество фактори, сред които социо-
политическата ситуация в съответния град, съществуващите административни и 
нормативни мерки, финсовите възможности на засегнатите обществени и частни 
институции. Зависи и от настоящите археологически и консервационни тенденции и 
приоритети. Не на последно място се взема предвид контекстът на средата, 
ползваемостта й и други стойности, които много често влизат в конфликт с 
академичните ценности, считни за приоритетни. 
 
Със следващите слайдове ще покажа различни примери - добри и не добри от 
чуждата практика  - с цел да ви запозная със “тенденциите” в консервацията и 
експонирането на археологически находки извън България: 
   
-Римско и средновековно укрепление - Крипългейт, Лондон - един от първите обекти 
консервирани “ин-сито” - ок. 1905г.  
 
 - част от градска стена в двора на църквата “St Alphage”, консервирана ок.1950г.  

     
-  Западната порта, Лондон - разкрита 1940г. и консервирана в рамките на паркинг. 
Достъпността до обекта е затруднена - не само не е достъпна за посетители, но е 
затврена в отделно помещение. Може да се посети единствено веднъж месечно при 
специален тур на Музеят на Лондон.  

 
- останки от източен вход за римския амфитеатър, Лондон ,разкрит 1987. Не без 
предписания и натиск отстрана на English Heritage и други организации консервацията 
тук е извършена ин-сито в подземните нива на сградата. За разлика от горния пример 
тук останките са експонирани в специална арт-галерия.  
    
 - част от градска стена, близо до Лондонската кула, 1960г. Добър пример за 
консервация и експониране, но трябва да се има предвид че това е резултат от 
съвместната работа на частни инвеститори и администрация. 
    
 - част от голямата зала на дворецът на Епископа на Уинчестър, Лондон. Това е по-
скоро пример за това какво обикновено се случва със обектите, консервирани “ин-
сито” - а именнно  - разположени в стерилна обстановка и с минимална информация 
те бързо се превръщат в невидими културни ценности.  
  
- Античният стадион в Честър, Англия. Стадионът датира от 1 век, разкрит е по време 
на разкопки през 1929г. Поне за момента е най-големият разкрит стадион в Англия.  
90-те години на 20в. е имало инвеститорски интерес към него, и по-специално за 
изграждането на съдебна палата, офис сгради и паркинг. Обществеността е била 



силно против тези действия, но поради силният натиск едва през 2009г. се взема 
решение стадионът да бъде запазен, консервиран и експониран “in-situ”.  
 
- катедралата Св. Петър в Женева - експониране на разкопки ин-сито. 
 
- Виена - експониране на разкопки ин-сито на открито. 
 
 - Атина - поне 97 фрагмента от античния град са консервирани в подземните етажи на 
модерни сгради или паркинги. Повечето от тях са разкрити 60-70г. -те години на 20 век 
и са недостъпни не само за публика, но и за археолозите. 
 
- метростанции в Атина - пример за експониране на археология в силно урбанизирана 
територия.  
     
Несъмнено за професионалистите експонирането в някои от показаните 
примери е доста спорно и дори недопустимо, но снимките които показвам имат 
за цел да дадат един поглед върху крайния резултат. Целият процес - от 
разкопките на археологията, през консервацията, реставрацията и 
експонирането - е плод на един непрестанен диалог и съвместна работа между 
специалистите, местната власт и обществеността. Добър резултат се получава 
когато в/у даден обект работи полидисциплинарен екип. По този начин обектите 
са не само физически, но и интелектуално достъпни - посетителите разбират и 
оценяват това, което виждат.  
Важен е и контекстът на средата. Не бива да се допускат мъртви пространства, 
особено в големите, гъсто населени и растящи градове. Уникалността, топографската 
значимост, специфичния исторически контекст, монументалността са основни 
критерии за експониране на археологията. Не случайно голям проблем представлява 
новото строителство, но с плодотворно сътдудничество и диалог между частни 
инвеститори, археолози, общественост и други зантересовани организации може да се 
достигне до интересни и съвременни, иновативни решения. 
 
Що се отнася до град Пловдив - разположен на кръстопът на цивилизации, тук са 
открити следи от много култури, които са довели до уникална стратификация. 
Културните и исторически пластове съществуват хармонично, като доказателство за 
историческия континюитет.  
Най-висока културно-историческа стойност имат пластовете от Античността и от 
Възраждането.  
 
Проектът  КОНСЕРВАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В РЕЗЕРВАТА 
“СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”, разработен от БНК на ИКОМОС е свързан именно с епохата 
на Възраждането. Проектът разглежда феноменът “Пловдивска къща”, която 
представя народната архитектура на Балканите от нейния най-развит период. 
Той е показателен по отношение на международните партньоски взаимоотношения и 
възможностите, които те предлагат.  
Ролята на БНК на ИКОМОС в този проект е много важна - като професионална мрежа 
за обмяна на консервационни стратегии и методи с цел съчетаване на международния 
опит в сферата на опазването. Проектът отразява идеята да се покаже модел за 
консервационен подход в духа и изискванията на Конвенцията за световно 
наследство, на международните харти и документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС и Съветът 
на Европа. Той е пример за ефективно и силно международно сътрудничество в 
сферата на опазването на културното наследство. (цитат г-н Коиширо Мацуура). В 



него съвместно работят офиса на ЮНЕСКО във Венеция, Японските и Българските 
власти, община Пловдив, националните комитети на ИКОМОС на България и Япония и 
не на последно място екип от млади консерватори, технически експерти и студенти. В 
резултатът е налице плодотворна обмяна на опит, технически решения и нова визия 
за непрекъсващо развитие в областта на културата. 
 
Предвид богатата история на града и неговата историческа многопластовост, подобни 
проекти могат да бъдат и са успешно реализирани и по отношение на 
археологическото богатство. 
Един добър пример за публично-частното партьорство е проектът за Консервация, 
реставрация и експониране на Одеонът в Пловдив, реализиран с финансовата помощ 
на фондация Левентис, както и с подкрепата на община Пловдив и Министерство на 
Културата. 
Друг пример за успешно сътрудничество можем да видим в лицето на проекта 
“Античният стадион на Филипопол”, където си партнират Областна администрация - 
Пловдив, Община Пловдив, Асоциацията за културен туризъм и Норвежкия 
директорат за културно наследство.  
 
Интересът към недвижимото културно наследство на Пловдив от страна на 
международни професонани организации, желанието за съвместна работа и 
финансиране е сигурен белег за историческата и културна стойност на града. Със 
своята многопластовост той привилича не само професионалисти, но и множество 
туристи. И все пак за да бъде атрактивен следва да не се подценява неговото 
опазване, да се обръща внимание на нуждата от консервация, реставрация на 
обектите, както и от адекватното им експониране. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БНК на ИКОМОС вярва, че партьорството между неправителствени 
професионални организации и местната власт ще доведе до професионално решение 
на проблематиката, свързана с опазване на археологическото и не само  културно-
историческо наследство. 
 
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


