КОНСПЕКТ
по

РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ
Х семестър
1. Основни понятия в консервационно-реставрационната практика - културно наследство,
недвижима културна ценност, видове културни ценности, класификация според културноисторическата им значимост.
2. Основни понятия в консервационно-реставрационната практика – опазване на
недвижимите културни ценности . Съдържание и основни характеристики на дейността.
Режими за опазване на НКЦ.
3. Критерии за оценка на недвижимите културни ценности и тяхната среда с оглед
селективния подход при тяхното опазване.
4. Ценността на архитектурните следи като ограничител за съвременната намеса в тях.
Оригиналът в архитектурните ценности - същност и селективен подход при неговото
опазване.
5. Методика на проучването и проектирането за опазване на НКЦ. Основен методичен цикъл.
Характеристика на отделните методически раздели.
6. Методи за съвременна намеса в архитектурните ценности – КОНСЕРВАЦИЯ. Основни
характеристики на метода. Видове консервация. Комплексен подход при проучването и
консервацията на архитектурните ценности. Съвременни консервационни похвати за
временна консервация . Анализ на примерни решения.
7. Методи за съвременна намеса в архитектурните ценности – КОНСЕРВАЦИЯ. Съвременни
консервационни похвати за постоянна директна консервация. Анализ на примерни
решения.
8. Методи за съвременна намеса в архитектурните ценности – КОНСЕРВАЦИЯ. Защитни
покрития, защитни сгради. Анализ на примерни решения.
9. Методи за съвременна намеса в архитектурните ценности – КОНСЕРВАЦИЯ. Проект за
консервация. Анализ на примерни решения.
10.Методи за съвременна намеса в архитектурните ценности – РЕСТАВРАЦИЯ. Основни
характеристики на метода. Видове реставрация. Автентичност и достоверност на
реставрацията. Съвременни реставрационни похвати. Проект за реставрация. Анализ на
примерни решения.
11.Методи за съвременна намеса в архитектурните ценности - АДАПТАЦИЯ. Същност и цел на
адаптацията. Критерии за подбор на съвременна функция за архитектурните ценности.
Експонирането на архитектурната ценност като вид адаптация. Проект за адаптация. Анализ
на примерни решения.
12.Конструктивни проблеми при реставрацията на архитектурните ценности. Преглед на
основните строителни материали и конструктивни системи в обектите на българското
архитектурно наследство. Фактори, въздействащи на конструктивния стабилитет на
паметника.
13.Технологични проблеми при реставрацията на архитектурните ценности, възникнали под
въздействието на влагата. Видове влага и съвременни средства за нейното отстраняване.
14.Климатизационни проблеми при реставрацията на архитектурните ценности. Микроклимат
- основни характеристики. Диагностика на климатичното състояние на архитектурните
ценности. Съвременни средства за постигане на оптимален климатичен режим за
архитектурните ценности.

15.История на реставрацията. Формиране на отношение към архитектурните ценности в
исторически план, възникване на реставрацията. Характеристика и представители на
класицистичните, романтичните и стилистически реставрации от ХІХ в
16..История на реставрацията. Характеристика и представители на реставрациите от края на
ХІХ в. до Втората световна война – археологическата реставрация и нейните последователи.
17.Съвременни принципи за опазване на архитектурното наследство – харти и други
международни документи след Втората световна война
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