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„Витраж” това е всеобхватен термин, използван в миналото предимно, като 
термин за декоративни прозорци, а в днешно време и за всички декоративни 
стъклени отвори, намиращи се и във врати, колони, лампи, ниши и др. Думата 
“витраж” произлиза и латинската дума „vitrum” – стъкло и от френската дума „vitrage” 
– остъкление. Витражите се смятат и за едни от най-известните и привлекателни 
форми на архитектурната украса, но също така и едни от най-уязвимите, поради 
своята крехкост и чупливост. 

Състава на самото стъкло, боята използвана за неговото изписване, 
темперирането на стъклата при печене, а дори и оловната метална конструкция, 
служеща за рамка на витража са изложени с времето на  корозия, стареене и        
влошаване на първоначалния му облик. Процесът на корозията представлява  
химично или електрохимично разрушаване на различни повърхности под действие 
на външната или вътрешната среда. Стареенето на витражите, може да е в 
следствие на различни фактори - от една страна замърсяванията  на околната 
среда, която предразполага към появата на мръсни натрупвания по стъклата (прах и 
сажди), всякакви химични реакции било от препарати  или киселинни дъждове, а от 
друга страна вродената крехкост и чупливост на стъкления материал  и развитието 
на вътрешните му процеси на напрежение. Стареенето е процес, които не винаги се 
появява постепенно, може да възникне и внезапно и да бъде катастрофално, в 
резултат на различни природни бедствия, екстремни метереологични условия, 
аварии или дори вандализъм. По принцип грижата за съхранение и запазването на 
витражите е споделена отговорност - от една страна на изпълнителя, от друга на 
хората помагащи за неговото монтиране, от трета на хората минаващи край него, от 
четвърта на тези, които се грижат за неговото почистване, редовно наблюдение и 
опазване в идеален вид. Но освен това са необходими и специфични физични 
знания и умения за запазване целостта на използваните материали и 
издръжливостта им във времето. Основната цел на съхранението е да се забави 
скоростта на влошаване качеството на витражите и точката на стареене да бъде 
сведена до минимум.  

В България витражното изкуство е може би техниката с най-кратка история. 
Много са малко стъклописните примерите, който имаме в историческото си 
наследство и е редно да успеем да ги съхраним и запазим и за идните поколения. 
Например такива витражи са тези от църквата "Рождество Богородично" в 
Роженския манастир, витражите от Кордупуловата къща в Мелник, витражите от 
джамията в Самоков, витражите от обществените сгради като съдебните палати в 
София и Русе, в сградата на Народната банка, в Министерството на отбраната, в 
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Софийската градска библиотека, Софийския университет, 
посолството в Белград и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прозорец с витраж от Роженския манастир 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Витражи от 
кордупуловата къща 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Витражи от джамията в Самоков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Витражи от   
Министерство на 
отбраната 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 

Витраж от Министерството 
на правосъдието 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Витражи от Софийска градска 
библиотека 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Витражи от посолството в Белград 
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Витражи от 
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Витражи от съдебната 
палата в София 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Витражи от 

Софийския университет 
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Опазването на витража е една специфична и сложна операция, тъй като самия 
витраж сам по себе си е сложен обект. Той е съставен от повече от един компонент. 
Всеки компонент има свои специфични характеристики и изисквания, но основният  
разбира се е стъклото. В повечето витражи има и рисувани елементи (стъклописи) 
или петна за украса с боя, и макар това да са второстепенни компоненти, те 
допринасят за по – голямо изящество и красота. От съвременна гладна точка нови 
компоненти са и новите техники на слепване, огъване и техниките за гравировка. 
Следващия компонент е метала под формата на метални ивици – шпросни, 
използвани за свързване на парчетата в едно цяло. Друг компонент са 
хидроизолационните материали. Освен изброените до тук, компоненти са и рамките, 
които се използват за допълнително укрепване на витража в даденият отвор. Те 
могат да бъдат от дърво, метал или камък. Състоянието на всеки един от тези 
компоненти е изключително важен за цялостното опазване на витража. 
Влошаването дори и на един може да повлияе негативно и на другите и да се получи 
верижна реакция с различна степен на корозия в различните елементи.              

  Няма правило за това как е възможно да се запази дълготрайно витража.  
Добре направен, добре защитен витраж може да продължи да съществува и в 
продължение на векове. Обратното, лошо изработен, зле изложен витраж може и да 
не оцелее в рамките дори на няколко години.  

По-голямата част от витражите първоначално са били създадени  като част от 
корпуса на сградата, като отделят вътрешността на конструкцията от външната 
околна среда. В резултата на това стъклописите са подложени на постоянни  атаки 
от ултравиолетовите лъчи на слънчевата светлина, екстремните метеорологични 
условия, на замърсяванията в самото помещение, на биологичните вреди причинени 
от гълъби или прилепи, както и на различни микроорганизми ( плесени, гъбички и 
водорасли ). В резултат на това панелите често стават инкрустирани с дебели 
пластове мръсотия, която така навлиза в материала, че в някакъв момент започва 
да се смесва с него,  като ръждясал слой боя. Влиянието на околната среда е важен 
фактор във влошаване състоянието на оловните шпросни и рамки, които биха могли  
да причинят структурни щети. В допълнение на тези екологични стресови фактори, 
по-нататъшното стареене може да е допълнено и с безброй други различни причини, 
които влияят на материалите от които е изграден витража. Като вибрациите в 
сградата причинени от различни шумове, различни ремонтни действия или частични 
обновявания, които са спомогнали за развитието на корозионните процеси на 
другите материали. Въпреки, че стъклото, като материал е известен с неговата 
химическа стабилност и устойчивост на атмосферна среда, примесите, добавките и 
измененията в състава му  могат да предизвикат значителна химическа 
нестабилност, което може допълнително да доведе до разрушителни процеси във 
времето ( например: печенето на няколко вида стъкла едно в друго и пукането им 
във времето се получават заради несъвместимостта на видовете стъкла, които 
обаче не са се спукали веднага след печенето). Освен към нивата на замърсяване в 
атмосферата, стъклото е чувствително и на високите нива на влажност  за дълъг 
период от време. Водата води до корозия на стъклата чрез разтваряне на алкални 
метални йони. Особено податлив на такова разтваряне е калия. Калия е използван, 
като добавка под формата на дървесна пепел към стъклата. Киселината и алкалните 
вещества засилват корозията. Античните и средновековни стъкла не са хомогенни 
материали. Състоят се от два или повече видове стъкла, които  повече или по-малко 
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са разтворими едно от друго. Тези различни видове стъкла са с различни 
корозионни свойства. Някои корозират по-лесно,  други-не  и общия им обем  води 
до цялостна бърза саморазруха. Относително ниската устойчивост на калиевото 
стъкло (стъкло с дървесна пепел)  е отговорна за лошото състояние на много 
средновековни витражи.  

 
 
На снимката под микроскоп е показана 

корозиралата повърхност на средновековен 
стъклен фрагмент от стъклопис. В нея има 
калиево стъкло което е започнало да корозира 
на големи мехурчета и друг вид по устойчиво 
стъкло около калиевото, което започва да се 
пропуква от калиевите разраствания.  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
На следващата снимка (електронно 

микроскопско увеличение над 200 пъти) е 
показана повърхността на стъкло в текуща 
корозия, в която има образуване на малки 
плочици които се лющят и повърхността се 
разслоява и разпрашава.  

 
 
 
 

 
 

С течение на времето корозията довежда до помътняването и потъмняването 
на стъклата, като нейното ядро обикновено е отбелязано с хлътвания или 
миниатюрни пукнатини, които с течение на времето се уголемяват, а мястото 
потъмнява, помътнява и губи прозрачност. Първоначално влагата от водата се 
просмуква през пукнатините като по този начин разширява мястото и прокарва други 
напукани каналчета, през които прави същото. Това води до образуването на 
непрозрачни гипсообразни кристали, които блокират светлината и поради тази 
причина стъклото става непрозрачно.  
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(Съпоставка между  еднакви витражни фрагменти намиращи се в Съдебната палата в София, като 
част от тях са потъмнели и непропускат така добре светлина, а друга част са се запазили в по-добро 
състояние.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отначало местото на корозия е малко, но в последствие то нараства. Ако не се 

спре корозията, достига и до нежния слой с боята като я унищожава и така 
рисунката цялостно потъмнява като в облак и се размива. Това се получава в 
резултат на окисляване на някои от металите в пигментите на боята. В следващия 
му етап когато корозията премине и през този слой цялото стъкло се пука и по този 
начин се разрушава.  

Както вече споменах рисувания слой на стъклото може да пострада в резултат 
на влошаване качеството на структурата на самото стъкло, но този така крехък и 
специфичен слой е изложен и на други рискове от повреди.  Възможно е 
нарисуваните повърхности, които са били изпечени в пещ на ниски градуси, 
например около 600˚С - 650˚С и боята не е влязла достатъчно дълбоко в структурата 
на стъклото, а се е запечатала само повърхностно да имат проблеми и да се 
появяват щети по рисунките ако има кондензация или влага. Те просто започват да 
текат, да се размазват и отмиват. Често се случва избледняването и изчезването на 
финните детайли от композицията на рисунката. Затова и този вид рисунки (като 
тези в съдебната палата, столичната градска библиотека и софийския университет) 
имат проблеми дори и  при обикновеното им  почистване с вода или препарати, 
които просто ги разтварят.   

Витражите може и да са боядисани и с различни стъклени емайли. Те 
обикновено са тъмно червеникаво-кафяви, но може да бъдат червени, сини, зелени 
или черни на цвят. Направени са от сух прах стъкло, включващи метални оксиди, 
които след това се смесват с различни свързващи вещества като - вода, гума 
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арабика, карамфилово масло, захар или оцет. Също така с течение на времето 
емайл лаковете, под въздействието на ултравиолетовите лъчи, слънчевата 
светлина, затоплянето и охлаждането на повърхността на стъклото могат да 
започнат да се излющват и падат на парченца или да променят цветовете си. Някои 
- избледняват, други- потъмняват ( стават непрозрачни и се размазват),  като по този 
начин се променя и естетическото въздействие, като цяло на творбата.  

         
 
Витражен фрагмент чийто емайл е започнал 
за се бели по контура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Повредата (механични щети или корозия на метала) на скелетната 

конструкция от оловни шпросни, която държи стъклата по местата им, често 
представлява най-голямата непосредствена опасност за витража. За съжаление 
металите са много податливи на атмосферни влияния. Шпросните, които в повечето 
случаи са направени от олово и цинк, независимо, че са гъвкави като материал 
първоначално, не издържат термичното разширяване и свиване, което води до 
умора на метала (отслабване в химичната структура) и отслабване на запойните 
връзки. Резултатът е  деформация на панелите под собствената им тежест и 
тяхното разпадане. Разпадане на панела под собствената му тежест може да се 
получи и при едно не добро първоначално изчисление на големината на самия 
витраж спрямо тежестта на стъклата и тежестта, която може да поеме рамката. 
Също така за деформацията на рамката може и да бъдат виновни постоянните 
метеорологични условия. Затова е важно да бъде подбрано и точното място на 
витража. Ако витража е на място с постоянни ветрове, с течение на времето под 
натиска им шпросните се измятат в някаква посока деформирайки самия панел. Ако 
витража е вграден в каменна рамка (шебеке или панджара), вероятността за 
въздействие на околната среда е много по-малка. 

За да се избегнат изброените проблеми е необходимо още при самото 
проектиране на витража да се съобразят много неща. Трябва да се види средата в 
която ще се помещава витража, мястото, където ще се намира и да се подберат най-
точните материали. При избора на материали да се внимава за това: Ако стъклото 
има някаква украса от мехурчета, релефи или линийки, които придават богатство на 
цветната палитра, то те да са само от структурата на стъклото и да се внимава 
между тази украса да не се крият механични пукнатини. Също от значение са 
техническата точност и прецизност при технологичното изпълнение на витража. 
Рисуването, гравировъчните или печените техники с течение на времето биха могли 
да предизвикат микроскопични пукнатини и корозия.  
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Най-полезното нещо което собственика може да направи, е редовно да 
проверява и следи витража за проблеми, като:  

- изпъкване или огъване на панелите 

- избледняване на боята, загуба на боя на контурите и ронене 

- потъмняване, помътняване и непрозрачност 

- изтичане на вода  

- тракащ стъклен елемент  

- кондензация на вода между стъклата 

- бял прах върху оловната повърхност 

- изронване на хоросана 

- разслояване за запойките 

- счупено или пукнато стъкло или нацепване на оловните шпросни 
и други повреди.   

И при първата проява на който и да е от тези показатели да се вземат спешни  
мерки. 

 За да се опазят витражите от влиянието на времето и за да се запазят като 
културни паметници за следващите поколения са необходими множество познания и 
опита на специалисти реставратори, специализирали се точно в тази сфера. Има 
една основна философия която е водеща при опазването и реставрирането им. 
Сдържа няколко основни пункта и естетически критерии, които са: 

1. Всяка намеса трябва да бъде само в краен случай. 
2. Всички материали и процедури следват да бъдат обратими без 

това да   повлияе на някои от съставните компоненти. 
3. Оригиналния материал трябва да се запази до колкото е 

възможно. 
4. Всички условия, процедури и процеси трябва да бъдат подробно 

и надлежно записани. 
5. Не трябва реставратора да проявява творчество, не бива да се 

отличава неговия художествен стил, а само да се поправи вече готовата 
творба и там, където е поправена да не може зрителя така видимо и 
осезаемо да различи намесата. Но въпреки това всяка намеса трябва да е 
различима за бъдещите реставратори. 

6. Реставратора е длъжен да осигури най-високо качество на работа 
спрямо възможностите си без да проявява пристрастия и лични мнения за 
стойността на обекта. 

Въпреки, че това изброяване не е изчерпателно, то илюстрира основите върху, 
които се взимат отговорните решения. От изключително значение в този списък са 
основните идеи на минимална намеса  и обратимост (като и двете са необходими)  и 
да се гарантира целостта на произведението. А също и тяхното историческо и 
художествено наследство.  

Благодарение на изобилното количество от химически и методически опит, 
които придобиват с течение на времето  майсторите занимаващи се с витражи, както 
и изследванията в областта на навиците за производство на стъкла в различните 
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региони и епохи, спомагат на  реставраторите да разберат състава на парчетата и 
по този начин да зная,т какво да очакват от материалите.  Добре е да се уточни 
реставрираното стъкло дали е произведено преди, по време или след  XIX век, тъй 
като това е времето, в което са правени промени в състава на стъклото и вида 
примеси, a на всеки примес се влияе по строго определен начин. 

В тази фаза изследването трябва да включва пълен доклад за текущото 
състояние на витража. Описват се всички доказателства за минала намеса или 
ремонти. Всички взети решения трябва да се извършват въз основа на 
информацията събрана  по време на научните изследвания и изпълнена от опитен 
реставратор. На всички етапи да се гарантира, че предприетите действия са в 
съответствие с целите на опазване и реставрация на произведението. 
Документацията играе изключително важна роля през целия този процес и трябва 
задължително да се обсъди. Всички аспекти на процеса, включително 
предварителните проучвания, изследвания, планове за опазване и всички методи и 
материали използвани по време на реставрирането трябва да бъдат надлежно 
водени. А документите да се запазят в дългосрочен план за бъдещи справки и да 
бъдат достъпни. 

 
 

Почистване 
 
 

  Внимателно почистване на витражи може да бъде много ефективно средство 
за подобряване на общото състояние, тъй като външния му вид и блясък са силно 
зависими от способността му да пропуска светлина. За съжаление поради 
нестабилността на корозиралото стъкло, почти всички почистващи процедури могат 
да предизвикат промени в повърхността на стъклото, като по този начин биха могли 
да се ускорят корозионните процеси или да се повредят деликатните слоеве боя. Не 
е задължително почистването да е до блясък, но може и да бъде направено  само 
до слоевете замърсяване, които вече пропускат светлина. По повод почистването на 
стъклата са правени множество изследвания и опити. 

Най-простия начин за почистване е с внимателното прилагане на дейонизирана 
вода.  

Понякога са необходими и други, както механични така и химични средства, но 
всичко трябва да става много бавно и постепенно. За механичното премахване слой 
по слой, може да се използват  меки четки, различни скалпели, стъклени влакна, 
шпакли, шкурки или микро-струйна машина, но само в лабораторни условия и чрез 
разглеждането на слоевете под микроскоп. При почистването на витраж трябва 
много да се внимава, за да не се развали крехкия предмет. Има много примери на 
надраскани исторически стъклописи с повредени повърхности заради  почистването 
на корозията им с механични методи. Дори и внимателно да се контролира 
използването на такива средства в повечето случаи води до забързване на 
процесите на корозия.   
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Микроскопско увеличение на повърхноста на стъкло почистено с 
механични методи: 

а).  Четка 
 
 
 
б).  Шкурка 
 
 
 
 
в).  Стъклени влакна 
 
 
 
 
г).  Абразив от стоманена вълна 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Корозия на стъкло в резултат на механично 
почистване. От прозорец в катедралата хор 
Алтенберг (c.1260). 

 
 
 
 
 

 
Също така  могат да се правят компреси или гел подложки от нейоногенни 

препарати и да се оставят на повърхността на стъклото за дълъг период от време за 
дълбоко-насочено почистване. Гелообразна паста се нанася върху стъклото, като 
защитен слой и по този начин в някаква степен защитава неговата повърхност. 
Когато има рисунки по стъклото с тези методи трябва да се внимава за да не се 
премахне и рисувания слой. В случай, че слоевете стъкло са изключително ронливи 
е необходимо деликатната повърхност да бъде почистена с памучен тампон, бавно с 
много плавни, почти не докосващи движения. В краен случай ръчно се поставят по 
оригиналните линии боя, като това става под микроскоп, чрез прилагане на малки 
капки смола в определените структурни килийки. Когато се работи над исторически 
обект е важно да се внимава да не се отстранят всички боядисани първоначални 
слоеве, а просто да се запълнят само липсите.  
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Също не е и за предпочитане смесването на механично почистване с течности. 
Смята се, че в стъклото може да се получи рекомбинация чрез разтварянето на 

калциевия сулфат избирателно без това да повлияе на стъклото или някои от 
неговите компоненти. Съществуват три варианта за разтваряне на гипс по този 
начин.  

 
Хелатообразуващи агенти - В групата на хелатообразуващите агенти се 

включват – етилендиамин (ЕДТА) и полифосфат, както и органични киселини като 
лимонена и винена киселина. Принципа на работа на тези хелатообразуващи агенти 
е, принципа им да образуват сложни комбинации с метални йони (с Caso 4, калциеви 
йони) и са лесно разтворими във вода. 

 
 
 

Диаграма, показваща реакцията хелатообразуващи агенти с калциев 
сулфат 

 
 
 
 
 
 
Амониев карбонат - При този принцип е преобразуван калциевия сулфат 

(CaSO 4 )  в калциев карбонат (CaCO 3 ) с помощта на амониев карбонат ((NH 4) 2 CO 
3 ). Новообразувания реакционен продукт CaCO 3 е значително по-малко разтворимо 
(0,02 грама / л) от гипс (2.02 гр. / л), и следователно трябва по някакъв начин да се 
отстрани от повърхността на стъклото преди да се образува блед повърхностен 
слой. Продукт на реакцията е амониев сулфат ((NH 4) SO 4 ), поради което тази сол 
трябва да бъде отстранена напълно, тъй като от една страна това е корозивна 
киселинна сол, от друга страна, като съединение е нестабилно и в крайна сметка  се 
разпада под формата амоняк и сярна киселина. Всякакви остатъци от недоброто 
почистване на амониевия сулфат може да доведат до подновяване на корозията, но 
този път чрез киселинното действие. Почистването с амониев карбонат трябва да 
бъде предприето само, ако тези соли могат да бъдат напълно премахнати след 
обработката и да не остават в никоя от пукнатините (чрез измиване на стъклото).  

Йонни смоли - Обменителите на йони са биологични органични съединения, 
най-вече под формата на малки порести сфери, с множество повърхности и 
неразтворими във вода с триизмерна структура на сложни молекули, известни като 
матрица. Надеждно закрепени към повърхността на тази изкуствена смола матрица 
са котва групите, към които отрицателни йони са слабо приложени. Тези йони могат 
да се обменят лесно с йони на течностната фаза. Обменителните  йони, имат 
способността да обменят йони избирателно, дали катиони или аниони. Различни 
обмени тели на йони могат да бъдат използвани за постигане на различни цели. С 
цел отстраняване на калциев сулфат, могат да се обменят катион, като калциевите 
йони се заменят с натриеви йони и така се получава натриев сулфат, който е лесно 
разтворим във вода. От друга страна, би било възможно да се заменят сулфатни 
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йони с нитрати или хлорни йони (за да се формират лесно разтворими соли), или с 
карбонатни йони (които са калциев карбонат, който не е лесно разтворим, но пък е 
стабилен и по лесно отстраниаем). Трябва да се има предвид, когато се избира 
конкретен йонно-топлообменник (дали анион или катион) и приемането на 
специална смола - йонен обменник, че комбинациите, които се образуват по време 
на процеса на обмен може да имат и сериозни отрицателни въздействия. Така 
например, обмен на катиони с водородните йони в присъствието на сулфати (като 
калциев сулфат) неизбежно водят до образуването на сярна киселина, която е 
изключително корозивна. Един обмен на аниони, на основа йони със сулфатни йони 
създава силно алкална среда чрез образуването на калциев хидроксид, а той е с 
особено вреден, като въздействие върху стъкло. Следователно преди започване на 
йонообменните процеси е необходимо да се анализира състава на изследвания  
продукт, на обменните му йони и да се направят множество опитни проби извън 
предмета.  

 

Микроскопски увеличения на проби от части на 
стъкло, което е корозирало в следствие на различни  
химични третирания при почистванията. 
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В момента се правят опити, проучвания и разработки за почистване на 
мръсните наслагвания и с лазери, но окончателните резултати по повод тяхната 
ефективност още не са готови.  

 
Подмяна на стъкла - Понякога в панелите има и счупени стъкла и е 

необходима цялостната им подмяна с нови. Подмяната се извършва по няколко 
начина. Или чрез техниката на “тифани” с медно фолио, чрез обрамчване на 
стъклото и изливане на композит или чрез епоксидно или силикон лепене. И трите 
начина имат, както своите предимства така и своите недостатъци.  Композита се 
загрява много и губи свойствата си, силикона пък пречупва светлината по различен 
начин и прави ремонта по-очевиден, но пък иначе е здрав и не така податлив 
материал, а смолата пък влошава качествата си под въздействието на пряка 
слънчева светлина. Съвременната практика на подмени на стъкла с много "точните" 
техни копия, които са на практика невъзможни, е пък против философията за 
опазване на историческото наследство. В структурно отношение се смята, че е най-
добре да се запази рамката непокътната и в добро състояние, за да се гарантира 
цялостната безопасност на прозореца. Предпочита се, когато не се налага смяната 
на шпросните, панела да се запази в съществуващата рамка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реставриран прозорец от Чарлз Кемпе, в които голяма част от парчетата липсват и е 
реставриран по запазена случайна снимка. 

 
 
Защитни стъкла - Друг вариант за защита на витражите са защитните стъкла. 

Тази практика обаче е като нож с две остриета. В идеалния случай защитното 
стъкло може да предпази стъклописа като щит. То предпазва от механични щети и 
атмосферни влияния  и  предотвратява  кондензация на повърхността на витража и 
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по този начин довежда до минимум стареенето. За съжаление на практика не винаги 
е така. Неподходящо или неправилно вентилирано предпазно стъкло, може да 
създаде прекалено горещ или влажен микроклимат около витража и по този начин 
вместо да забави, да ускори процесите в него. 

Изотермичното остъкляване - 
Също вариант е и изотермичното 
остъкляване със специални 
индивидуални за всеки обект системи 
на рамките (дограми). Те запазват 
витражите, като осигурява условия 
близки до тези в музеите.  Принципът 
зад изотермичните стъкла е много 
прост. Оригиналното стъкло е извадено от позициите си в 
рамката на прозореца. На негово място е поставено специален 
вид друго стъкло, а оригинала е изместен и поставен така, че да избегне лошите 
атмосферни условия и специалена индивидуална рамка да осигурява вентилацията 
между стъклата за да не се получава конденз. Получава се индивидуален 
специфичен двоен стъклопакет. Също така важно е да се знае, че изотермичното 
остъкляване е обратима интервенция върху конструкцията на сградата.  

Като алтернатива могат да се поставят и защитни екрани или да бъдат 
монтирани решетки и мрежи от външната страна на прозорците. Така биха се 
предотвратили механичните повреди предизвикани от вандализъм, но от друга 
страна те оказват значително отрицателно естетическо въздействие.  

 
 
Трябва да се обръща по-голямо внимание на запазването на витражите и като 

цяло на запазване на произведенията на изкуството от разруха. Каквито и варианти 
да се изберат те трябва да са възможно най-точните и най-добрите за благото на 
всички, а не само на отделни личности. За да може и бъдещите поколения да им се 
радват и да сме горди, че сме нация, която не само има исторически културни 
ценности, но също така ги цени уважава, учи се от тях и развива бъдещето си и по 
този начин е духовно богата. 
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