XXXI Национална конференция на ББИА
„Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда“,
14 и 15 октомври 2021 г., Бургас

1. Въведение
Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив
работи по проект:
"Изкуство и обществено пространство:
проекти за монументално-декоративна
живопис на пловдивски художници от
колекциите на Пловдивската народна
библиотека“


Избран за финансиране от Фондация Пловдив 2019.



Проектът е част от програма „Наследство II“ на Европейската
столица на културата 2019 г.



Дейностите по проекта се провеждат през 2021-2022 г.
Проект за мозайка - Йоан Левиев

2. Цели на проекта
2.1. Представянето пред публика на колекцията „Проекти
на произведения на монументално-декоративните
изкуства в синтез с архитектурата“. Колекцията се
състои от 95 проектни предложения от периода 1961–
1983 г., изготвени от художниците Йоан Левиев,
Анастасия Кметова, Димитър Киров и Енчо Пиронков.
Много от проектите са реализирани и могат да бъдат
видени из града.
Планирани дейности:
• Публикуване на двуезично издание – албум с
проектите и техните реализации в Пловдив, заснети
през 2021 г.;
• пътуваща изложба;
• уебсайт с четири авторски маршрута в града на
художниците, автори на проектите.

2. Цели на проекта
2.2. Повишаване на осведомеността за стойността на
монументалните произведения на изкуството и
насърчаване на чувството за отговорност. Много от
произведенията на изкуството показват доминиращите
идеологически знаци на комунистическата епоха, но 30годишната дистанцията дава възможност за
безпристрастен поглед към това наследство.
2.3. Да направи града попривлекателен като разкрие
забравени градски
пространства и спомогне
изграждането на положително
отношение към Пловдив - подобро място за живеене и пожелана туристическа
дестинация.

Монументални
произведения от
Анастасия Кметова

2. Цели на проекта
Включването в проекта CLaDA-BG позволява на Народна библиотека „Иван
Вазов" да участва в разработването на инструменти за автоматизиране и
подобряване на подаването на данни към Europeana във формат EDM.
Целта е да се постигне по-силно въздействие и предложенията по проекта
да станат достъпни за по-широка аудитория.
Проект CLaDa-BG:
 Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското
езиково и културно наследство.
 Народна библиотека „Иван Вазов" участва като доставчик на съдържание към технологичните партньори.
 Освен в подаването на данни към Europeana, библиотеката участва в проекта и в областта на OCR и езиковите
инструменти.

3. Информация за Пловдив
• Втори по големина град в България, разположен на бреговете на река Марица в
историческия регион Тракия. Населението му е приблизително 350,000 души.
• Според археологическите данни, Пловдив е измежду най-старите постоянно
населявани градове в Света. Съществува като населено място без прекъсване от
VI хилядолетие пр.н.е., когато възникват първите трайни неолитни поселения.
• Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ обединява останки от
праисторията, тракийската, елинската и римската култура, от Средновековието,
османския период, Националното възраждане и XX век.
• Пловдив е избран за домакин на Европейска столица на културата през 2019 г.
Градът е съорганизатор на събитието заедно с град Матера в Италия.

4. Пловдивското монументално изкуство от периода 1956– 1989
Творците акцентират на древния произход на изобразителната култура, свързана с Пловдив като център
на българската традиция. Пловдивските художници възприемат ролята си като продължители на
изкуство, със столетна история.

ЛЯВО - Димитър КИРОВ, „Орфей” проект за сграфито - Пловдив, ул. „Съборна“, реализиран през 1972 г.;
ДЯСНО – реализираният проект заснет през 2021 г.

4. Пловдивското монументално изкуство от периода 1956– 1989
„Априлски“ пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия - началото на
м. април 1956 година, променя идеологическият курс, сменят се висшите ръководни органи на
партията и се отрича култът на личността. В сферата на изкуствата, пленумът води до известно
„размразяване“ на идеологическата хватка върху културната продукция.

В края на 50-те и най-вече през 60-те години
се обособява едно поколение даровити
пловдивски художници, отбелязали възход
на пловдивското изобразително изкуство.
Йоан Левиев, Димитър Киров, Енчо
Пиронков, Христо Стефанов и Георги
Божилов, известни като „Пловдивската
петорка", са особено утвърдени. Всеки от
тях, в различна степен, е ангажиран с
монументалните изкуства и заедно с
колегите си Анастасия Кметова, Димитър
Мицев, Иван Кирков и други, променят
облика на Пловдив с обогатяването на
фасади, интериори и обществени
пространства.

4. Пловдивското монументално изкуство от периода 1956– 1989
Представените в колекцията от 95 проекта на монументално изкуство художници са Йоан Левиев
(1934 –1994), Анастасия Кметова (1933–2021), Димитър Киров (1935–2008) и Енчо Пиронков (1932)

ЛЯВО – Енчо ПИРОНКОВ, проектно предложение за металопластика – Английска
гимназия – Пловдив; ДЯСНО – реализираният проект заснет през 2021 г.

4. Пловдивското монументално изкуство от периода 1956– 1989
Стенопис триптих в Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив

На втория етаж е разположен голям стенопис – триптих, който отдава почит на патрона на библиотеката
Иван Вазов и създадените от него литературни персонажи. Стенописът е изпълнен с техниката „мокро
фреско“ и е завършен за официалното откриване на библиотека през 1974 г. Изображенията представят
герои и сцени от емблематичните произведения на Вазов: „Чичовци“, създадени от Георги Божилов –
Слона (1935–2001), „Под игото“ и „Службогонци“ – Йоан Левиев (1934–1994), „Епопеята на забравените“ –
Христо Стефанов (1931–2013). Водена от идеята за запазване на това монументално произведение за
бъдещите поколения, през 2020 г. библиотеката инициира реставрационна намеса.

5. Формиране на колекцията „Проекти на произведения на
монументално-декоративните изкуства в синтез с архитектурата“
Сформирането на колекцията в НБИВ е резултат
на сключен договор между библиотеката и
Държавната комисия за изобразителни и
приложни изкуства и архитектура (ДКИПИА) на
5 март 1979 г.

Комисията се задължава да организира
събирането и насочването на всички проекти,
макети и други помощни материали и да ги
предостави на библиотеката за съхранение и
създаване на специализирана колекция.
Тя от своя страна се задължава за организира
колекцията, да я съхранява, опазва и предоставя
за ползване, да я библиографира и популяризира.

Реставрация и консервация на проект с автори Йоан Левиев и Ана
Гребенарова със сигнатура МД Левиев/21

След пристигането си в библиотеката проектите са физически организирани в отделна
колекция и са им осигурени необходимите условия за съхранение. По този начин само един
от проектите изискваше предварителни възстановителни работи преди дигитализацията.

6. Заключение
Много от сградите с монументална украса в
Пловдив вече не съществуват, други се рушат,
трети са сменили своите функции, четвърти
съзнателно неглижират образците на
монументално-декоративните изкуства,
заличавайки следите от тях. При подобно
дефункционализиране стенописът престава да
живее в реално действаща среда. Остава
възможността той да бъде съхранен, показан и
изучаван като част от полемичната и разнолика
история на българското изобразително изкуство.

Йоан Левиев – паметник на Юрий Гагарин, реализиран през 1971 г.

Спомените на обществото за миналото се
отразяват в неговото настояще. Примерите за
монументално изкуство, обект на интерес за
проекта, говорят за важни исторически епизоди,
които заслужават да бъдат запазени в
общественото съзнание, за да провокират
размисъл.

Думата „монументален“ произлиза от лат. „moneo“ – „напомняне“.

БЛАГОДАРЯ!
ВЪПРОСИ?
Димитър Минев
Директор,
Народна библиотека „Иван Вазов“
ул. „Авксентий Велешки“ №17
Пловдив
nbiv@libplovdiv.com

Иван Крачанов
Ръководител Дигитален център,
Народна библиотека „Иван Вазов“
ул. „Авксентий Велешки“ №17
Пловдив
digitization@libplovdiv.com
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