
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ГОСТИ 
И СЪОРГАНИЗАТОРИ НА ТОЗИ ФОРУМ,

Като  домакини  на  конференцията,  от  името  на  дружество
“Архитектурно  наследство”  към  СЪЮЗА  НА  АРХИТЕКТИТЕ  В
БЪЛГАРИЯ, Ви приветствам с добре дошли! 

Щастливи  сме  да  се  срещнем  със  съмишленици  на  нашите
четиригодишни  усилия  за  издигане  ролята  на  професионализма  в
интердисциплинарната  дейност  “Опазване  на  невижимото  културно
наследство” на България!

Дружество “Архитектурно наследство” към САБ беше създадено
през 2011 година на творческо-професионална основа от 29 архитекта
от София, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич и Хасково точно с
идеята и основна цел да формира адекватно професионално отношение
и  поведение  към  опазването  на  културното  ни  наследство,  както  и
неговото осмисляне от цялото общество. 

В тази връзка в реализирането на основната задача – опазване на
автентичността  и  истинността  на  обектите  на  недвижимото
културно  наследство,  бяха  проведени  едни  от  първите  дискусии  по
наболелия  проблем  за  хипотетичните  възстановки  на  крепостите,
инициирани  от  дружеството,  както  и  съвмесни  с  археологическата
общност, с ИКОМОС, с изкуствоведи и други общества и организации.
Основните  теми,  по  които  дискутираме  се  отнасят  както  за
териториално-устройствената  и  юридическа  защита,  за  методологията
на  опазването,  така  също  за  етичните  и  професионални  норми  на
поведение на всички участници в процеса на опазване на КН. С тази
част  от  дейността  си  дружеството  се  стреми  да  бъде  коректив  на
неблагоприятните  за  културните  ценности  политики,  както  и  да
съдейства  за  промяна и  усъвършенстване на  нормативната  уредба,  на
отношението  на  обществото  към  опазване  на  истинността  за
паметниците  на  културата  и  забележителните  места,  за  адекватното
прилагане  на  международноправните  принципи  за  съхраняване,
експониране и социализиране на материалните следи на историята по
нашите земи.

Следствие на усилията ни към настоящия момент в дружеството
членуват  60  архитекти  –  експерти  по  консервация  и  реставрация  на
НКН, както и млади колеги с интерес към опазване на КН.

Всички ние възприемаме цялото богатство от културни ценности
като неоценим национален ресурс – капитал, който допринася за нашата



идентичност и може да донесе и икономически просперитет само ако се
съхрани,  поддържа  и  вгради  в  съвременния  живот,  съобразно
изведените принципи и методология за неговото опазване като истински
документ  на  времето  и  с  прилагане  на  иновативност  за  изява  на
познавателната му документална стойност!

София, 29 май 2015 година
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