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Финансирани по „Програма за участие“ на ЮНЕСКО, част от 

инициативите, посветени на 70-годишнината на ЮНЕСКО 

 

Министерство на културата 
София 1040, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, тел.: 02 940 09 00  

 
Национален Институт за недвижимо културно наследство 

София 1125, ул. "Лъчезар Станчев" №7 
тел./факс: 02 448 4810, ел. поща: ninkn-sof@ninkn.bg 

 

Със съдействието на: 

Национален археологически институт с музей  
Българска академия на науките 

София 1000, ул. „Съборна“ №2, тел.: 02 988 24 06, ел. поща: naim@naim.bg 
 

Италиански Институт в България 
София 1000, ул. „Париж“ 2Б, тел.: 02 8170 480, ел. поща: iicsofia@esteri.it 

 
Регионален Исторически музей гр. Хасково 

Хасково 6300, пл. „Свобода“ № 19, тел.: 038 62 45 01 
 

 

Колоквиум и международна кръгла маса на тема: 

„Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически 

структури. Аварийна консервация, защитни покрития, исторически климат 

и вторично засипване на археологически паметници“. 

 
10 – 12 ноември 2015г. 

София и Хасково 
 

10.11.2015г.          

(вторник) Национален археологически институт с музей - БАН 

София 1000, пл. „Атанас Буров“. 

09.00ч. Откриване на колоквиума от доц. д-р Бони Петрунова,  

зам. Министър на културата. 

09.15ч.   Доклади: 

Модератор: проф. д-р инж. Валентин Тодоров, Национална 

Художествена Академия. 

1. Тема:  „История на консервацията и реставрацията на Помпей“. 

Лектор: д-р Стефано Де Каро, Директор на ИККРОМ, Рим, Италия. 
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2. Тема: „Методи и материали за временно засипване и защитни 

покрития на археологически обекти. Примери от дейността на 

института ”. 

Лектор: д-р Мария Кончета Лауренти, Висш институт по 

консервация и реставрация, Рим, Италия. 

 

11.00 – 11.15ч.   Кафе пауза 

 

3. Тема: „Съвременни методи на археологическа консервация и 

реставрация. Скорошни примери.“  

Лектор: д-р Джована Де Палма,  Висш институт по консервация и 

реставрация, Рим, Италия. 

4. Тема: „Консервация и реставрация на новоразкрити археологически 

обекти, стратегии, не рецепти.“ 

Лектор: д-р Роберто Нарди, директор на Център за археологическа 

консервация, Рим, Италия. 

 

13.00 – 14.30ч.  Обяд 

 

14.30ч.  Доклади: 

Модератор: арх. Виктор Попов, директор на Дирекция 

„Експертно-методическа дейност“ в Националния Институт 

за недвижимо културно наследство. 

5. Тема: “Опазване на подводни археологически обекти“. 

Лектор: д-р Барбара Давиде, директор на Център за подводна 

археология, Италия.  

6. Тема: “Нов възглед и значение на  ‘исторически климат’ на   

археологическите обекти”.  

Лектор: проф. Дарио Камуфо, почетен директор на Националния 

научен съвет, Институт за атмосферни науки и климат, Падуа, 

Италия. 

 

16.15 – 16.30ч.  Кафе пауза 
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7. Тема: “Мерки за опазване и първична консервация: неразделни части от 

програмата за теренни археологически проучвания.“ 

Лектор: д-р Стефания Хлувераки, Технологичен образователен 

институт в Атина, Гърция.  

8. Тема: "Микробиологията в археологията". 

Лектор: д-р Томас Уоршайт, Директор на консултантска 

лаборатория ‘LBW-Bioconsult’, Вестерштеде, Германия. 

 

18.00 – 18.15ч.   Заключителни думи 

 

11.11.2015г.   За лекторите на колоквиума 

(сряда) Тракийска гробница край с. Александрово 

общ. Хасково 

14:30–16:00ч. Посещение на експертите на Тракийската 

гробница край с. Александрово и музейния 

център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“. 

16:00–18.00ч.    Обсъждания в залата на музея  

 

12.11.2015г.    Национален археологически институт с 

(четвъртък)   музей – БАН, пл. „Атанас Буров“, София 

    

14.00ч.  Начало на Кръглата маса в залата на Националния 

археологическия институт с музей – БАН.  

Думи на доц. д-р Людмил Вагалински, директор на НАИМ - БАН. 

Модератори: проф. д-р инж. Валентин Тодоров НХА , арх. Галина Пировска,   

главен експерт в Националния Институт за недвижимо културно наследство. 

 

16.00 – 16.15ч.   Кафе пауза 

18.00ч.  Заключение на кръглата маса и приемане на 

заключителния документ 

 

Поради ограничения брой на местата,  

моля да заявите присъствие до 05 ноември 2015г. на: 

colloquium.bg@gmail.com 

Осигурен е превод на български език 
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