СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Лидия Василева
Институт за изследване на населението и човека - БАН
Относно: представяне на доц. д-р арх. Веселина Пеневска, единствен
кандидат по конкурс за академичната длъжност професор по специалност
Теория и история на архитектурата, професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на сектор Изобразителни
изкуства към Института за изследване на изкуствата при БАН – обявен в ДВ,
бр. 101/ 20.12.2016 г.
Основание за изготвяне на становището: чл. 4, ал. 1,2,3 и чл.25 от
Закона за развитие на академичния състав в Р. България и решение на
Научния съвет на Института за изследвания на изкуствата, БАН, Протокол №
1, т. 2, от 20.01.2017 г.
Доц. д-р арх. Веселина Пеневска представя в конкурса 2 монографии, 15
научни статии от които пет в съавторство, 4 учебника и 12 научни доклада от
конференции. Всички са публикувани след като заема академичната
длъжност доцент в Института за изследване на изкуствата през 2013 г. През
този период кандидатката има и активна преподавателска дейност.
Основни приноси в трудовете на доц. Пеневска
Доц. д-р арх. Веселина Пеневска насочва своя изследователски интерес към
социалните измерения на архитектурните обекти и иновативната архтектура.
Нейният

научен

подход

се

характеризира

с

подчертана

интердисциплинарност, по специално - свързаност със съвременната
социология и социална психология. В монографията Социално качество на
архитектурната творба за първи път се предлага методология за изследване,
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анализ и оценяване на социалното качество на сгради и архитектурни
пространства. В тази книга се анализират проекциите на човека в
архитектурния проект, прилагат се концепциите в психологията на средата
при оценяване на архитектурни обекти и се изгражда теоретичен модел за
оценяване на социалното качество на архитектурната творба.
Монографията на доц. Пеневска Иновативни хотели е първата книга у нас, в
която хотелската архитектура се интерпретира комплексно в естетически,
физически, социални, психологически и маркетингови измерения, като се
прилага

нтердисциплинарен

иновативен

хотел,

подход.

създава

Авторката

методология

за

дефинира
изследването

понятието
му

по

разграничителен критерий от стандартния хотел, представя неговите форми и
водещи стратегии. Акцентът отново е социалнопсихологичен, който отразява
активното взаимодействие между човек и архитектура, свързано със
съвременните нови нагласи, ценности и търсения.
В други основни публикации на доц. Пеневска се акцентира върху
изследването и научното интерпретиране на креативността в архитектурата.
Авторката извежда нови подходи и креативни техники в сферата на
архитектурното проектиране.
Като цяло, научните търсения на доц. Веселина Пеневска впечатляват с
актуалност, подчертан новаторски подход и креативност. Особено ценно в
нейните анализи е умелото вплитане на психологични и социологични
изследователски аспекти.
Преподавателска дейност
Доц. Пеневска има съществени приноси в преподавателската дейност. През
годините тя е разработвала и провеждала различни лекционни курсове (на
български и английски) в Университета по архитектура, строителство и
геодезия в София, Нов български университет и Европейски политехнически
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университет в Перник, води обучения за следдипломна квалификация.
Характерно за нейния преподавателски подход е прилагането на иновативни
методи на преподаване и оценяване на студентите. Обучението е подчертано
интерактивно, като се използват онлайн технологии. Доц. Пеневска има
четири учебника и редица учебни помагала, които публикува за конкретните
практически потребности в обучението на студентите. Тя е автор и на
първото учебно помагало за провеждане на изследвания в архитектурата във
форма на електронна книга.
Научноизследователска и експертна дейност
Научните публикации на доц. д-р арх. Веселина Пеневска, статиите в
медиите и издадените учебници, красноречиво доказват нейната активна
научно-изследователска дейност. Освен това, тя участва като автор и
ръководител в редица изследователски проекти, успешно завършени или в
процес на разработка. Доц. Пеневска има участия с доклади на редица
международни и национални научни конференции, изнесени доклади на
семинари в ИИИзк.
Активната научно-организационна и експертна дейност на доц. Пеневска се
изразява в съставителство и редакция на научни сборници, консултиране по
разрабтването на учебни програми по архитектура, членство в НС на ИИИзк,
БАН, в различни научни организационни комитети и комисии, рецензии,
участия в научно жури и изпитни комисии. Доц. Пеневска е ръководител на
докторант и на магистри от НБУ.
Заключение
На основание на представените от доц. д-р арх. Веселина Пеневска
монографии и на останалите научни публикации, които съдържат оригинални
научни

приноси

и

като

отчитам

цялостното

научно

творчество,

преподавателската и експертната дейност на кандидатката, смятам, че
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притежава всички качества и отговаря на изискванията на Закона за развитие
на академичния състав в Република за заемане на академичната длъжност
професор, Правилника за прилагането му и Правилника на БАН за условията
и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности.
Предвид гореизложеното, напълно убедено препоръчвам доц. д-р арх.
Веселина Пеневска да бъде избрана на академичната длъжност професор по
научната

специалност

Теория

и

история

на

архитектурата

от

професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за
нуждите на сектор Изобразителни изкуства в Института за изследване на
изкуствата при БАН.
Доц. д-р Лидия Василева
20.04. 2017 г.
София
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