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ИЗЯВЛЕНИЕ
на специализантите по направлението "Опазване на архитектурното

наследство", катедра “История и теория на архитектурата”, Архитектурен факултет,
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

в рамките на Национална конференция „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ
В РИСК“

Аспектите, на които бихме искали накратко да обърнем внимание пряко отразяват 
гледната ни точка на студенти и бъдещи млади специалисти, които биха искали да се 
развиват и работят в областта на опазване на културното наследство, въпреки че темите, 
които ни вълнуват не се ограничават само с тях.

1. Като студенти имаме възможност да участваме в различни програми за обмен, да 
се запознаваме на живо със световните достижения в областта на опазването на 
културното наследство. Това ни дава основание да считаме, че образованието което 
получаваме като теоретична подготовка в Катедра “История и теория на архитектурата” е 
напълно съпоставимо със съвременните подходи и методи в Европа и по света. Това, което 
ни липсва, обаче, са възможности за практическа подготовка в областта на консервацията, 
реставрацията и адаптацията на обекти на културното наследство у нас. За нас е важно да 
видим на практика, как се осъществяват консервационни дейности в духа на световната 
практика. Такива дейности в България , за съжаление не се случват. 

2. Въпреки знанията, които получаваме в университета, и разнообразните примери 
от чуждата практика, с които се запознаваме, някои от последните реализации в България 
ни изправят пред диаметрално противоположна действителност. Действителност, в която 
наследството е просто атракция, вместо достоверен извор на информация. Действителност,
която разчита на мимолетен ефект на удовлетворение от „новонаправеното“, вместо на 
неподправения досег с миналото. Подобни неадекватни намеси биха възпрепятствали 
бъдещи изследвания и нов прочит на смисъла на ценностите, отразяващи идеите на новите
поколения. Ние вярваме, че истинните обекти на културното наследство са едни от най-
добрите средства за обучение и разбиране на историята, не само за студентите по 
архитектура, но и за всички посещаващи ги.    

3. В този контекст ние си задаваме въпроси за нашата бъдеща реализация. Накъде 
след като завършим? Ще ни бъде ли дадена възможност да работим и да продължим да се 
развиваме? Да покажем на какво сме способни?  За съжаление, липсата на конкурси и 
порочните практики в проектирането допълнително ни обезкуражават. Пред нас има две 
възможности – или комерсиалният подход – пречупени да изпълняваме доходоносни 
поръчки със съмнително качество, или постоянна идеологическа борба с риск да останем 
без работа. В резултат на всичко това е абсолютно нормално много от нас да изберат 
реализация в страните с цивилизовано отношение към културното наследство. 

Ние, обаче, не бихме искали да е така! За нас е важно да останем в България, да 
имаме възможност да се учим – на теория и на практика, да се усъвършенстваме в 
непрекъснат досег с разнообразните културни следи, да търсим най-добрите решения, 



мерейки сили в конкурси, да работим тук в нашата родина и за по-доброто бъдеще на 
нашето културно наследство.      


