ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА “ВАРНЕНСКИ НЕКРОПОЛ I” В
ТУРИСТИЧЕСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ
д-р арх. Жечка Илиева, Варненски свободен университет
В рамките на ПРОЕКТ „ВАРНЕНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
НАСЛЕДСТВОТО НА НЕОЛИТНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВАРНА” на СДРУЖЕНИЕ
„ВАРНЕНСКИ НЕКРОПОЛ I“, финансиран от ОБЩИНА ВАРНА чрез ФОНД
„КУЛТУРА”, бе проведен студентски уъркшоп “КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА
ВАРНЕНСКИ НЕКРОПОЛ I”. Идейните предложения бяха разработени от студенти в
магистърска програма „Опазване на културното наследство“ към Варненския свободен
университет.

За партньори при разработване на концепциите бяха привлечени преподаватели от
Университета в Милано (Politecnico di Milano-POLIMI) – проф. Нора Ломбардини и арх.
Елена Фиорето.
Работата по конкретната тема на уъркшопа започна с посещение на терен и в
Регионалния исторически музей, за да се запознаят участниците с артефактите, плановете
на некропола и историческите сведения. Те работиха по създаването на концепциите си,
под ръководството на доц. д-р арх. Красимира Вачева. Консултант е археологът от РИМ –
Варна д-р Владимир Славчев. Три студентски екипа от Варненски свободен университет
работиха по създаването на концепции за социализация на Варненския некропол I.
В процеса на работа се генерираха няколко възможни идеи и модели за
социализиране на това археологическо откритие с огромно значение за световната история,
„Варненският некропол I“ да получи достъп до по-широк кръг от хора, с което да
допринесе за развитието на Варна и България като привлекателна туристическа дестинация.
Студентите получиха възможност да предложат концепции за превръщането на
терена в достъпна и предпочитана дестинация за гражданите и гостите на града ни, като
целта беше да се генерират проектни предложения и идеи за популяризиране и
социализация на обекта.
По време на работата беше съблюдавано спазването на основните принципи при
експониране на останки, ясно зониране на атракционните зони от реалния археологически
обект и предоставянето на разнообразни гледни точки и начини за възприемане на
бъдещите археологически разкопки.
Седемчленно жури от доказани професионалисти оцени концепциите на магистрите
по „Опазване на културното наследство“.

Проект спечелил първо място

Концепция „Пъзел“ бе определена като най-добра от трите предложени идеи за
социализация на Варненския некропол I. Базирана е на нов метод за възприемане на
археологията.

Погребенията със златни находки са два
вида – в единия присъстват човешки останки
(скелет), а другите са кенотафи – символични
погребения. Скелетите са изпънати (предимно
мъжки погребения) или в поза „хокер” свити на
една страна скелети, при които коленете се
опират в лактите – основно жени и деца.
В гроб № 36 са намерени над 850 златни
предмета. В гроб № 4 са открити два съда с
геометрична декорация, нанесена със златна
боя. Гроб № 43 е на мъж с ръст 1,70 м. В него са
открити 990 броя златни предмети с общо тегло
1,5 кг, сред които множество накити (диадема,
обеци, огърлица, нагръдник, гривни, колан),
златен фалос, два медни чука-скиптри обвити
със златно фолио, както и други сечива
използвани в металургията (брадва-чук, игла,
шило, длето, клин), глинени съдове. Заради
гробния инвентар изследователите предполагат,
че погребаният е бил цар-жрец.

Друг тип символични погребения са гробове, които съдържат глинени „маски” на
човешки лица, чиито елементи са означени със злато – очи, уста, зъби, нос (гробове № 2, 3
и 15). „Лицата“ са богато украсени с диадеми, обеци, огърлица, а цялото лице е покрито със
златотъкан воал, украсен с дребни златни мъниста.

Откриването на който и да е некропол неизменно поставя въпроса за съществуването
на селището, чиито мъртъвци са били погребвани в него. Селището, свързано с Варненския
некропол, се предполага че е залято от водите на Варненското езеро. Регистрираните до
сега осем потънали селища във Варненското езеро, датирани от същото време с некропола,
показват значителна концентрация на население от тогавашните брегове. Очевидно е и

според днешния околен терен, че това население едва ли се е занимавало само със
земеделие и скотовъдство. Редица наблюдения дават основание да се предполага, че тук се
е намирал административен, култов и търговски център на значителен район.

Археологическият обект е разположен върху полегат скат с югоизточно изложение
на незаливна тераса на надморска височина от 12,50 до 20 m. Разстоянието от некропола до
северния бряг на Варненското езеро днес е около 600 m, но трябва да се има предвид, че
интензивното отлагане на наноси, както и изкуственото насипване на значителни земни
маси по протежение на брега в този участък, са променили съществено естествения
ландшафт.
На второто табло е отразена локацията на обекта; достъпа до него с различни видове
транстпорт и от различни места: подходи от различните посоки на града; подходи от
летище, автогара, ЖП гара, морска гара и курортите около Варна; връзка Музей и Некропол
по видове транспорт + пешеходен достъп; велосипеден достъп, като може да се удължи
велоалеята до Некропола; съгласно ОУП е предвидена нова улица от юг, което би улеснило
достъпа до обекта.

На третото табло се показва сегашното състояние на територията – достъпът до
терена е почти невъзможен, освен през съседни имоти; растителността (саморасли дървесни
видове) е завзела почти изцяло терена и освен археолозите, много малко хора подозират за
значимостта на мястото.

Нашият екип реши да даде концептуално решение за социализиране на халколитния
некропол, като заложи на разработването на атракцион, базиран на хипотези за вида на
халколитните поселища. По този начин ще се пресъздаде предполагаемата визия на
постройките, бита на хората, живели там и оставили за вечността уникални артефакти,
които при откриването си сериозно променят историята на човечеството. Също така ще се
експонират местата (доколкото е възможно) на най-значителните находки (гроб № 43; № 4
и др.).
Достъпът до обекта ще бъде от юг (възползваме се от предвиждането на ОУП). Ще
се обособи паркинг зона. Паркингът е с места за леки автомобили и автобуси. В началото
на археологическия обект ще има приемна сграда, където ще се разположат каса, място за
продажба на сувенири и др, санитарни помещения, презентационна зала с възможност за
прожектиране на 3D и 5D филми, както и места за продажба на напитки и закуски.
Следващата зона е тази на атракционното халколитно селище с паркова среда за
занимания на открито. В зоната на атракционното селище ще се разположат няколко
постройки, които да покажат какъв е бил предполагаемият им вид. В някои от тях ще се
експонира вътрешната уредба (хипотетично). В други ще се презентират различни занаяти,
които се предполага, че са били използвани тогава. За засилване интереса на посетителите,
те ще имат възможност да се пробват в някои от тях. Смятаме, че това ще е интересно не
само за децата, но и за по-възрастните.
По алейна мрежа, разположена в паркова среда, ще се достигне до самия некропол,
разделен условно на подзони. Едната е с приключили проучвания, където ще се направят
експозиции и маркиране на най-важните гробове, и подзона за предстоящи проучвания.
Може да се направи такава организация, че посетителите да могат да наблюдават
протичащите проучвания на археолозите. Освен това се предвижда да се обособи зона за
занимания с деца, където да се разяснява процеса на археологическите разкопки.
Като цяло в нашата концепция за социализиране на некропола залагаме на активното
участие на посетителите в експозицията и тяхното емоционално „ПРИКЛЮЧЕНИЕ” и
преживяване в халколитната епоха.

Третият отбор също получи овации за представянето на проекта си
градина“.

„Златна
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