
         

                    ●ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО● 

              ГИОКИН ● 2014 

    За контакти: 1505 София, ул. “Алеко Константинов” № 22, тел: 0887061079, мейл: ikgkokn@abv.bg 

 
 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ В РИСК 
София, 29 май 2015г.  

Дом на Архитекта, ул. Кракра 11 
 

                              Програма на конференцията                                 
 
08:30-09:00 Регистрация на участниците * 

 
 СУТРЕШНА СЕСИЯ. Модератор: Райна Гаврилова 

 
09:00-09:05 Откриване на конференцията от Владо Руменов – ГИОКИН 
09:05-09:10 Приветствие на САБ – домакин на Конфенецията 

09:10-10:10 
 

Презентация #1 – доц. Георги Вълчев 
Презентация #2 – проф. Диана Гергова, арх. Валентина Едрева 

Презентация #3 – проф. Тодор Кръстев 
Презентация #4 – арх. Александра Вадинска 
Презентация #5 – проф. Тина Вик, Швеция 

10:10-10:25 Кафе пауза 
10:25-12:30 Изявления на официално поканените участници в конференцията ** 

12:30-13:30 Обедна пауза 
 
 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ. Модератор: проф. дан. Тодор Кръстев 

 
13:30-14:00 Представяне на проекта за Меморандум и дискусия по текста на Меморандума 

14:00-14:15 Кафе пауза, финализиране и печат на текста на меморандума 
14:15-14:30 Акт на подписване на Меморандума от представителите на участващите 

организации и експерти 
14:30-14:45 Презентация #6 – проф. Осама Хамдан, Израел 

14:45-17:45 Представяне на проекта за Декларация. Свободна дискусия и дебат по текста на 
Декларацията  *** 

17:45-18:00 Приемане на Декларацията 

18:00 Закриване на конференцията 

 

*По време на регистрацията на участниците се приемат заявки за следобедната дискусия. 

** Изявленията на поканените експерти, културни деятели и организации са с времетраене 5 минути всяка. 
Преди обедната пауза се разпространяват проект за Меморандум и проект за Декларация на конференцията. 

*** Второ запитване за желаещи да се изкажат (не се отнася за вече заявилите при сутрешната 
регистрация).  

 

Всички текстове на изказвания, депозирани в електронен вид на e-mail: forumnasledstvo@gmail.com 
ще бъдат публикувани в сайта на Конференцията: forumnasledstvo.wordpress.com/ 
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Главен организатор: 
Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство (ГИОКИН) 
 
 
Съорганизатори: 
Дружество „Архитектурно наследство” към САБ  
 
БНК на ИКОМОС 
 
Катедра „История и теория на културата” към Софийски Университет „Свети Климент Охридски“ 

Институт за изследване на изкуствата към БАН 
 
Фондация „Credo Bonum” 
 
Инициатива за стратегия за опазване на културното наследство (heritage.bg) 
 

 

 

 

 


