
                            С Т А Н О В И Щ Е 
 
 

         на доц. д-р ланд. арх. Юлия Стефанова Радославова  
 

за присъждане на образователната и научна степен доктор на арх. 

Александър Смолянов, свободен докторант към сектор Архитектура на 

Института за изследване на изкуствата при БАН на тема Съвременни 

тенденции в градоустройствената теория. 

 

 

Представеният дисертационен труд съдържа 200 печатни страници – увод, 

четири глави и заключение, 265 заглавия на литературни източници и 

приложение с графичен и снимков материал. 

 

В труда градоустройствената теория се изследва в периода след 

доктрината на модернизма от 50-те год. на ХХ-ти век до първото 

десетилетие на ХХІ-ви като е обхваната цялостно и последователно 

чуждестранната теория в Западна Европа, Съединенте щати и бившия 

Съветски съюз. 

 

Характеристиките на отделните теории и направления са проследени и 

аналзирани през определения период в зависимост от значението им. 

 

Поставената цел и произтичащите от нея задачи определят основателно  

структурата на изследването. 

 

В резултат изследването ни представя цялостна и многопластова картина 

на градоустройственото мислене в теоретичен план в определения времеви 
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обхват, като дава обяснение за нейната същност, състояние, концепция за 

структура и развитие и  изпълнява поставената цел. 

 

Изследването е изключително теоретично и резултатите от него ще 

намерят пълноценно приложение в бъдеща научно-изследователска 

дейност, при изготвяне на общи и частични градоустройствени теории и 

разработки. 

 

Особено полезен може да бъде този труд  за обучението и специализацията 

на студенти и докторанти, както в областта на градоустройството и 

урбанизма, така и в архитектурата като цяло. 

 

Използваната методология в изследването трябва да намери приложение  

при една следваща, отделна разработка върху българската 

градоустройствена теория. 

 

Приносите на изследването логично произтичат от основните изводи от 

проведните проучвания на градоустройствените теории, както и на 

впечатляващата като количество и качество анализирана литература. 

 

Към дисертационния труд са приложени графични материали и снимки, 

които илюстрират изследването като следват последователността на 

текстовия материал. Може би по удачно би било вписването на 

илюстративния материал в самия текст за по-добра прегледност и 

четивност. 

 

Арх. Александър Смолянов в развитието си като учен в своята кариера е 

показал изключтелна последователност и задълбочност в изследването на 

различни проблеми на градоустройствната теория и практика и неговите 
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научни разработки са приемани винаги с много високи оценки от Научните 

съвети. 

 

Препоръчвам   на автора със съдействието на ръководството на Института 

за изследване на изкуствата да направят всичко възможно този 

фундаментален труд да бъде отпечатан за да може в най-скоро време да 

влезе в научно обръщение и да бъде от полза за науката. 

 

 

Затова си позволявам да препоръчам на Научното жури и с пълна 

убеденост ще гласувам за присъждане на образователната и научна степен 

доктор на арх. Александър Смолянов. 

 

 

 

25 септември 2015 год.     Доц. Юлия Радославова 

 


