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Манастир Св. Јоаникија-Девич је велики комплекс састављен од више објеката, тешко оштећених
пожаром и пљачком марта 2004. Након реконструкције која је убрзо уследила у току 2004. од стране
Епархије Рашко-призренске, на крову цркве и објекту трпезарије, КСО је наставила са заштитном
интервенцијом на цркви 2005.год. У току обимније интервенције 2006. год. унутрашњост цркве је
великим делом обновљена, реконструисан је стари конак, а централни конак је консолидован.

Реконструисани централни конак у манастиру Девич
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Већи део реконструкције централног конака је обављен у 2007. Изградња нове котларнице и
инсталација централног грејања обавиће се у току 2008. истовремено са обновом гробља које се налази
иза цркве манастира.

Фазе реконструкције централног конака у манастиру Девич
(почетно стање, консолидација, радови на обнови – зима 2007)
Скице доле: пресек новог конака и пресек основе другог спрата
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Централни конак манастира Девич је најпре консолидован у 2006. год. са циљем да се сачувају
постојећи елементи, углавном камени зидови у приземљу и на нивоу првог спрата. Према принципима
реконструкције, након стручне процене закључено је да није потребно да се уклањају сви остаци
оштећеног конака, већ само да се очисте од гарежи и консолилдују. То су били услови под којима је
започета пуна реконструкција у лето 2007. Пре интервенције, мисија археолога је евидентирала
постојеће елементе и пажљиво пратила ископавања на градилишту.
Други спрат је комплетно реконструисан коришћењем челичне конструкције, међуспратном бетонском
плочом, дрвеном кровном конструкцијом покривеном црепом. Унутрашњи преградни зидови су рађени
од цигала, омалтерисани и окречени. Нова столарија је рађена од храстовог дрвета. Унутрашњи
радови, инсталације и паркет ће према пројекту бити комплетирани у току 2008. године.

Изглед конака након паљења у марту 2004. Год.

Изглед конака након завршетка грубих радова у зиму 2007., западна фасада
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Тендерска процедура за изградњу нове
котларнице је завршена у 2007. Радови су
почели почетком 2008. Нова котларница ће
напајати топлом водом системе
централног грејања конака и цркве
манастира. Напајање система за грејање и
унутрашњих инсталација чини само део
укупних радова на градилишту. У
последњој фази предвиђена је и обнова
помоћних економских објеката у манастиру
који су уништени 2004. Године.
Манастирско гробље

Пројекат нове
котларнице пресек

Централни конак са источне стране, март 2008. У току прве половине 2008. Настављају се
радови на обради фасаде, постављању дрвенарије и инсталација како би до јесени конак
био у потпуности усељив.

