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Необходимост и цели при реставрацията 

на старинни предмети:  

• Предмети подлежащи 
на намеси- всеки обект, 
който има историческа, 
научна, 
колекционерска, 
сантиментална 
стойност.  

1.Определяне на 
“стойност” 

2. Цел е опазването на 
предмета 

3. Създаване на 
необходимите условия за 
съхранение  

• Необходимост от 

намеси  

• консервиране и 

реставриране 

• неинвазивен 

(съхранение) 

• инвазивен тип 

(придаване на 

експозиционен вид)  



Избор на подход 

Запазване на 

деструкциите и 

стабилизиране на 
материала, забавяне на  

корозионните процеси 

• В случайте, когато 

материла е 
деструктирал до степен 

на необратимост 

•  Когато предмета е 

уникат и няма сведения 
за неговия произход или 

данни за технологията 

• Когато възстановката 

може да 
компроментира 

автентичността му  

Премахване на всички 

видими дестурции 

• Степента на 

детериорация влияе на 

възприемането на 

предмета 

•  Технологията  е добре 

проучена 

• Възстановката запазва 

функцията и подобрява 

възприемането на обекта, 

като не нарушава 

автентичността му.   



1961 1879–1904 

Еволюция на работното 

пространство: създаване на условия 

за работа върху исторически  

предмети.  



Целите на опазването 
надхвърлят първоначалните 

намерения за съхранение и 

се развиват в проучване на 

технологията и специфичните 
характеристики на обектите, 

използвайки приоми от 

естаествените науки.  



Пример: Рентгенова дифракция като метод за 

проучване на маслена картина,  разкрива предходни 

слоеве върху платното, което влияе пряко върху нейната 

историческа стойност. 

„Старият 

китарист“ 

1903г.  

П. Пикасо 



За качествения 

изследователски подход се 
използва оборудване, което е 

модифицирано за целите на 

изследване на културни 

ценности.  



Практическата намеса 

вече е обоснована с 

изследване и 

разбиране на 

настъпващите процеси 

на детериорация.  



Регистриране и 

документиране 

на характерни 

белези чрез 

наблюдение.  



В същото време реставраторът трябва да е 

запознат с технологията на изработка, за да 

гарантира ефективна и адекватна намеса.  



Подходи и етика:  



Дублаж на оригинала – 

в конкретния случай 

цели улесняване на 

възприемането в 

цялостен вид без да 

уврежда оригинала 



Възстановките могат да бъдат и 

графични:  



Изследванията на обектите дават  

информация за технологията и 

използваните материали, което допринася 

и за проучването на историческия период.  

Памучна и синтетична 

нишка, заснети с 

микроскоп OLZ 464 



Подход при пълна 

възстановка-  

всяка намеса да 

бъде 

документирана.  



Благодарим за вниманието!  
 


