
ОСНОВНИ РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ  
И КОНЦЕПЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

СПЕЦИАЛНИТЕ КОЛЕКЦИИ  

Преглед на най-специфичните обекти,  
реставрирани в Народна библиотека „Иван Вазов“ 

 в периода 2015 – 2018 г.  



Реставрационна лаборатория 
 при НБ „Иван Вазов“– гр. Пловдив 

2015 – 2018 г. : 

Реставрация на ръкописни фрагменти 

Проекти за керамика от Йоан Левиев 

Маслени портрети от Асен Дочев и 
Владимир Рилски 

Превенция на специалните колекции 

 





 Отдел „Специални 
сбирки“ 
 
- ръкописи на пергамент и 
хартия от ХI–ХIХ век   
- палеотипи 
- славянски първопечатни 
издания 
- възрожденски издания от 
периода 1806 –1878 г. 
- редки и ценни издания 
- щампи 
- архивни документи  
- портрети и снимки. 

 



352 ръкописа:  
 
 - 177 славянски ръкописа 
 - 120 османотурски ръкописа  
 - 86 арабски  ръкописа  
 - 31 турски  ръкописа  
 - 3 персийски  ръкописа  
 



Сборник от монашески слова и поучения, XIV в. 
 

Състояние преди реставрация –л.1, recto и verso 



Състояние преди реставрация –л.2 и л.3,  
recto и verso 

л.3, детайл 



Реставрационна намеса:  
 
- Механично почистване на  
повърхностните замърсявания 
 
- Дезинфекция със спиртно-воден разтвор 
 на следите от микробиологична активност 
 
- Отделяне на фрагментарно запазени парчета хартия  
от близко стоящ в ръкописа лист 
 



 Възстановяване на липсващи части чрез 

листоотливане 



Възстановяване на 

    липсващи части  

    чрез листоотливане 

 



Сборник от монашески слова 
 и поучения, XIV в. 

преди и след реставрация 



Цветен триод, XVI в. – състояние преди реставрация   



Състояние преди реставрация 



Реставрационна намеса: 
 
- Механично почистване на  
  повърхностните замърсявания 
- Дезинфекция със спиртно-воден  
  разтвор  
- Химично почистване на петна 
- Укрепване на тампонните 
  мастила и украсителните елементи 
- Възстановяване на  
  липсващи части чрез  
  листоотливане 
- Пресоване  
 
 



Цветен триод, XVI в.  
преди и след реставрация   



Реставрационна лаборатория  

 при НБ „Иван Вазов“  

2016 г. –  поставки за книги за 
временни изложби 

Закупуване на безкиселинни 
картони за съхранение на 
графичния фонд 

Обновяване на материалната и 
техническата база  

 

Закупуване на хартия за безопасно 
съхранение на фотографии  

 Превенция на специалните колекции 



Състояние преди реставрация – лице и гръб 

Асен Дочев, „Портрет на Георги Лъджев“ 

  

 



 

 

Реставрационна намеса: 

 Демонтаж от рамката 

 Укрепване на живописния 

слой  

 Демонтаж от подрамката 

 Изпъване върху работна 

подрамка 

 Отстраняване на 

повърхностните 

замърсявания откъм гърба 

и лицевата част на творбата 

 Изпъване на платното върху нова 

скосена клинова подрамка, 

съобразена с размера на творбата  
 



 

 Нанасяне на 

реставрационни 

китове върху 

живописния 

слой  

 

 Цветова 

интеграция 

/ретуш/  

 

 Нанасяне на 

ново лаково 

покритиe върху 

живописния 

слой  

 

 Монтиране на 

картината в нова 

рамка 

 

„Портрет на Георги 

Лъджев“ –   

лице и гръб  

преди и след реставрация 



Владимир Рилски, „Портрет на Йоаким Груев“ 
 
Състояние преди реставрация – лице и гръб 
 

 

 



 Реставрационна намеса: 
 
1. Демонтаж от подрамката 
 
2.Укрепване на живописния слой 
 
3.Изпъване върху работна подрамка  
 
 
 

 

4.Отстраняване на 

повърхностните 

замърсявания откъм 

гърба и лицевата 

страна на картината 

 

5. Поставяне на ивици в зоните на 

горен и долен подгъв на платното 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Изпъване на платното върху нова 

скосена клинова подрамка 

7. Нанасяне на реставрационни 

китове 

8. Цветова интеграция /ретуш/ 

9. Нанасяне на ново лаково покритиe 

  



деформации и 

отпускане на 

основата 

поради 

изпъване 

върху 

неподходяща 

подрамка 

 

 

 

Етап на 

поставяне на 

вставки в 

местата на 

разкъсвания и 

загуби    



„Портрет на Йоаким Груев “– худ. Владимир Рилски - 
 

лице и гръб преди и след реставрация 



Проекти за стенописи след реставрация,  
худ. Енчо Пиронков, Йоан Левиев – 2017 г. 



Проекти за керамика 1 и 2 от Йоан Левиев и Ана Гребенарова за  
 

оформление на интериора на Партиен дом - Пловдив 
 

Състояние преди реставрация 

 
 

Проект 1, М 1:10, детайл 

Проект 2, М 1:25 



Състояние преди реставрация 

 
Проект 1, М 1:10 



размери 71/87,5 см.  

Проект 1, М 1:10, детайли 



 Реставрационна намеса: 
Механично почистване 



 Подлепване на разслоени/разкъсани  
 
участъци 

 Хартиени вставки на картонената 

основа 



 Почистване на разлепените керамични  
елементи от лепилния филм и повторно 
монтиране на определените места 



 
 

 Вставки в зоните на липси и счупвания 



 Вставки в зоните  
на липси и  
счупвания 
 



 Монтиране на нови релефни елементи от 
безкиселинен картон в подходящ цвят 

Проект 2, М 1:25 

Проект 1, М 1:10,  

детайли 



 Вставки в зоните  
на липси и счупвания 

 контраформи  от два слоя 

велпапе и стиропор  



 Контраформи  от два слоя велпапе и стиропор - Проект 1, М 1:10 

 Нови папки с 

     подвижни  

     крила  



 контраформи  от два слоя велпапе и стиропор 
 Проект 2, М 1:25 
 
 
 
 



Проект 1, М 1:10  
Състояние преди и след  
реставрация 



Проект 2, М 1:25  
Състояние преди и след реставрация 



 
 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
 

За контакти: Весела Делинска, НБИВ 
restavrator@libplovdiv.com 


