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FROM DESTRUCTION TOWARDS TO THE CREATION 

(PRESENTATION OF THE NON-TRADITIONAL MOBILE EXHIBITION 

“DESTRUCTION AND CREATION” – FIRST STAGE OF 

DIGITALIZATION OF WORK OF KOLYU FICHETO 

Stefka Kancheva 

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: 

The non-traditional mobile exhibition “Destruction and Creation”, dedicated 

to the 150th anniversary of the construction of the church “St. Spas” and the 100th 

anniversary of the devastating earthquake in Veliko Tarnovo. The exhibition is part of 

the project for complete digitization of the work of the Revival architect – “The 

Master and Time”. Organizers are IMI – BAS and RIM V. Tarnovo, with the support 

of the Municipality of Veliko Tarnovo under the program “Veliko Tarnovo Region - 

Candidate for European Capital of Culture 2019” and with the kind assistance of the 

Historical Museum - Dryanovo, Historical Museum - Svishtov, Regional Historical 

museum - Lovech. Authors of the exhibition are Galya Chohadjieva (RIM - Veliko 

Tarnovo), Stefka Kancheva (VTU “St. St. Cyril and Methodius”) – thematic exhibition 

plan; Galina Bogdanova (IMI-BAS), Nikolay Noev (IMI-BAS) – digitalization and 

computer design, Gencho Petkov – photography. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ОТ РАЗРУШЕНИЕТО КЪМ СЪЗИДАНИЕТО (ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

НЕТРАДИЦИОННАТА МОБИЛНА ИЗЛОЖБА „РАЗРУШЕНИЕ И 

СЪЗИДАНИЕ“ – ПЪРВИ ЕТАП ОТ ЦИФРОВИЗАЦИЯТА НА 

ТВОРЧЕСТВОТО НА КОЛЮ ФИЧЕТО) 

Стефка Кънчева 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Резюме: В рамките на конференцията беше представена 

нетрадиционната мобилна изложба изложбата „Разрушение и съзидание” , 

посветена на 150 годишнината от построяването на църквата „Св. Спас” 

и 100 годишнината от разрушителното земетресение във Велико Търново. 

Изложбата е част от проекта за цялостна цифровизация на творчеството 

възрожденския архитект – „Майсторът и времето”. Организатори са 

ИМИ – БАН и РИМ В.Търново, с подкрепата на Община Велико Търново по 

програма „Регион В.Търново – кандидат за европейска столица на 

културата 2019”и с любезното съдействие на Исторически музей – 

Дряново, Исторически музей – Свищов, Регионален исторически музей – 

Ловеч. Автори на изложбата са Галя Чохаджиева (РИМ – В.Търново), 

Стефка Кънчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – тематико-

експозиционен план; Галина Богданова (ИМИ-БАН), Николай Ноев (ИМИ-

БАН) – цифровизация и компютърен дизайн, Генчо Петков – фотография. 

„Разрушение и съзидание” – така нарекохме тази нетрадиционна мобилна 

изложба, посветена на 150 годишнината от построяването на църквата „Св. Спас” и 100 

годишнината от разрушителното земетресение във Велико Търново. 

Как се роди идеята? - не в кабинет или офис, роди се на път, в една мъглива, 

студена ноемврийска вечер на 2012 г., някъде по пътя между София и Велико Търново. 

И явно „зачената” на път и наречена така още от създаването си, изложбата и до днес е 

на път, което е и най-голямата награда за нас, нейните създатели. 

Катализатор за създаването й бе тъжната гледка на порутените и обрасли с 

храсти и бурени стени на един от храмовете, издигнат от възрожденския майстор в 

нашия град – руините на църквата „Св. Спас”... Тази тъжна картина и две 

забележителни годишнини, които предстояха тогава, станаха повод за проекта: 

предстоеше да се навършат 150 години от освещаването на църквата „Св. Спас”, 

просъществувала само 50 години и 100 години от нейното разрушаване по време на 

страшното земетресение в Търново, което унищожава и други от забележителните 

произведения на великия български възрожденец Никола Фичев. Затова и така 

емоционално нарекохме изложбата: „Разрушение и съзидание”. Амбициозната ни 

задача, от която не сме се отказали, но изисква финансиране, е цялостно 

цифровизиране на творчеството на възрожденския архитект. Първият етап, с който 

искахме да привлечем вниманието към обектите на майстор Колю Фичето започнахме 

да реализираме почти веднага, с голямо желание, много труд и почти възрожденски 

плам. Зад идеята ни застанаха ИМИ – БАН и РИМ В.Търново, с подкрепата на Община 

Велико Търново по програма „Регион В.Търново – кандидат за европейска столица на 

културата 2019” и РНБ „П.Р.Славейков”. Изложбата е факт и благодарение на 

любезното съдействие и помощта на Исторически музей – Дряново, Исторически музей 

– Свищов, Регионален исторически музей – Ловеч. 





























 

 

Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 
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