Вече повече от половин век името на проф. д-р арх. Стефан Бояджиев се свързва с
изучаването на античните и средновековни паметници на монументалната архитектура по
българските земи и извън тях. Сред тях са крепостната стена на Сердика, софийската „Св.
София“, Старата митрополия в Несебър, Червената църква край Перущица, Еленската
църква при Пирдоп, базиликата край с. Голямо Белово, църквата на Джанавар тепе при
Варна, Кръглата църква в Преслав, църквата до с. Виница (Варненско), елементи от
вътрешното укрепление на Велики Преслав, както и подземната ротонда в Дамус-елКарита в Картаген, Ерехтейонът на Атинския акропол, участък от стената на римския
горнодунавски лимес, преминаващ край град Пфалхайм (Германия).
Проф. д-р арх. Стефан Бояджиев дълги години ръководи дейността на отдела за
консервация на антични и средновековни архитектурни паметници в Националния
институт за паметници на културата (днес Национален институт за недвижимо културно
наследство). Преподавал е в Националната художествена академия, Духовната академия
(днес Богословски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“),
Югозападен университет „ Неофит Рилски“ в Благоевград и в Нов български университет.
За да изрази признателността на българската научна общност към изследователския
принос и преподавателските заслуги на проф. Бояджиев, и по повод на 90-годишнината
му, Националният археологически институт и музей при Българска академия на науките,
Съюзът на архитектите в България, Националната художествена академия, Националният
институт за недвижимо културно наследство, Центърът по архитектурознание при БАН

(Приемник на Центъра по архитектурознание след 1 юли 2010 г. е Институтът за
изследване на изкуствата при БАН), Българският национален комитет на ИКОМОС,
Департамент „История на културата“ на НБУ, Богословският факултет на СУ и
Университетът по архитектурата, строителство и геодезия, организираха научна
конференция в чест проф. Стефан Бояджиев.
Конференцията се проведе на 5 и 6 ноември 2010 година в Централния дом на архитекта в
София (ул. „Кракра“ 11).
В настоящия сборник са представени доклади от конференцията и статии, посветени на
юбиляра. Организационният комитет на конференцията изказва сърдечна благодарност на
Георги Маринов, Радомир Данков, Делчо Делчев, Иван Ванев, Камен Балкански, Изба
„Гранит“ и Веселин Казаков, „Жоси“ ООД и „Жика“, за оказаната подкрепа.
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