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(покривање Интерната и Деканата)
Српска Православна Богословија Св. Кирила и Методија је велики комплекс који обухвата
више објеката. Комплекс је тешко оштећен марта 2004. и био је изложен даљем страдању
и пљачки.
Уз сагласност КСО, Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) је предузела и финансирала
реконструкцију првобитног старијег објекта, такозване Задужбине Симе Игуманова и
консолидацију неких од околних објеката као и улазни простор. Већи део ових послова је
обављен у току 2007. године, али се радови настављају и у 2008. години када би требало
да буду завршени.
Поред ових радова, КСО је предузео и радове на обнови кровне конструкције на
објектима деканата и интерната. Ови објекти су велике површине али новијег порекла.
Овом интервенцијом даље пропадање је смањено на минимум, што омогућава услове за
будућу реконструкцију која је предвиђено да почне у току 2008. године.

Поглед на зграде православне Богословије. С десне стране се види већ скоро завршени
објекат Задужбине Симе Игуманова, а с леве стране су Деканат и Интернат који су
покривени
кровом како би се заштитили од даљег пропадања. Њихова обнова треба да почне у 2008.

Скица Задужбине Симе Игуманова

У комплексу Богословије најпре је предвиђена потпуна
обнова најважније зграде – Задужбине Симе Игуманова
коју је преузела Европска агенција за реконструкцију и
чија је обнова рађена током 2007. и требало би да буде
завршена у току 2008. године. На сликама се види стање
пре обнове и почетком 2008.

Изглед задужбине Симе Игуманова почетком априла 2008. године

Унутрашњост задужбине Симе Игуманова. Према пројекту, предвиђена је изградња
централног грејања и најсавременијих инсталација. Такође је искоришћено и поткровље
где се налази неколико додатних просторија – соба.

Зграде деканата и интерната су два спојена објекта. Пројекат обнове кровова је обухваћен
једним уговором због положаја тј. повезаности ових зграда. Због доброг стања првобитне
бетонске конструкције кров је обновљен на постојећим носећим елементима после
ојачавања серклажом.
Кровна конструкција је урађена од чамових греда и рогова, подашчана је и обложена
хидроизолацијом. Кров је покривен црепом причвршћеним за летве. Интервенција је
успешно завршена крајем 2007. пре почетка зиме.

Покривање зграде интерната и деканата – јесен 2007.

Нови камени оградни зид око комплекса Богословије

