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СТАНОВИЩЕ 

относно участие на арх. АДРИАНА АТАНАСОВА СЪРБОВА,  редовна 

докторантка към сектор „Изобразителни изкуства” на ИИИзк-БАН, в 

процедура за защита на дисертационен труд на тема „АНТИЧНИ 

КУЛТОВИ СГРАДИ И ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ 

АНАЛОЗИ”, за присъждане на образователната и научна степен доктор по 

научната специалност теория и история на архитектурата, 5.7. 

 Автор на становището: проф. д-р инж. БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ 

Дани за кандидатката: Представените документи от кандидатката 

удостоверяват, че тя отговаря на всички задължителни и пожелателни 

академични изисквания за разработка и защита на дисертационен труд. 

Сърбова е дипломиран магистър архитект, по време на следването си е 

номинирана за студент на годината и отличена с първа награда в конкурс за 

дизайн; стажувала е в Хамбург по програма Еразмус; участвала е в два 

работно обучителни курса в България и Унгария; владее основните 

западноевропейски езици – английски, немски и френски; ползва програмите 

AutoCAD, Photoshop и 3DsMax.  

 Опис на подлежащите на рецензиране дисертационния труд: 

Дисертационният труд съдържа: основен текст с обем 157 страници, състоящ 

се от увод, четири глави, заключение; 32 заглавия на кирилица и 48 на 

латиница тематична библиография; 106 илюстрации и бележки. 

В увода се дефинира основната цел на труда – да се изследват 

сходствата в архитектурата на съвременни култови пространства с антични 

култови сгради, в които преживяването е свързано с общуване с природата. 

Прилага се методиката на проф. М.Русева, в която анализа се прави въз 
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основа на: ситуация, описание и датировка на сградата; предназначение; 

композиция; материали, фасада; интериор.  

В глава първа са проучени и се дефинират съвременните виждания, в 

рамките на които се замислят, проектират и реализират сакрални 

пространства.   

В глава втора се анализират български антични култови обекти и са 

извлечени типовете архитектурни модели, залегнали в античните сгради 

В глава трета се разглеждат съвременни сакрални сгради и павилиони 

за общуване с природата, решени сходно с антични храмови и оброчни 

постройки.  

В глава четвърта се формулират сходствата между сакралните сгради 

анализирани в глави втора и трета, и се обобщават същностните конкретни и 

абстрактни повтарящи се идеи при реализациите им. 

Научни приноси: Приемам заявените от кандидатката научни 

приноси, най-съществени от които са :  

а. Констатирани паралели между антична култова и съвременна 

сакрална архитектура по дефинирани от проф. Русева показатели.  

б. Разширяването на термина съвременна сакрална архитектура в 

направление – общуване с природата. 

Кандидатката е постигнала впечатляващ синтез в съчетанието на 

философски и архитектурни познания при разработката на формулираната 

задача на изследването. Наред с това, констатациите ѝ относно плановото 

решение на документираните обекти дават убедителни поводи за търсене и 

на конструктивни основания (било то интуитивни или осъзнати) за 

доминацията на окръжността и кръга в плановите решения на антични и 

съвременни сакралните обеми.      
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Публикации: Във връзка с разработваната тема на дисертационния 

труд авторката е изнесла три доклада съпроводени с публикации пред два 

наши и един чуждестранен научни форуми. Осъществила е  

публикация в сп. Архитектура и е изнесла доклади пред две наши 

научни конференции.    

Лично дело: След като се запознах с предоставените ми материали по 

разработваната тематика, съм убеден, че те изцяло са лично дело на А. 

Сърбова.  

Учебно-популяризаторска активност на кандидатката: Цитираните 

публикации от А. Сърбова са полезна стъпка за запознаване на 

професионалната общност с резултатите от изследванията ѝ. 

Критични бележки: Те са формални или пожелателни. Допуснато е 

повторение на текста относно кромлеха край с. Долни Главанак на стр.42 и 

към обр.16 на стр. 43. Бих препоръчал да се формулира отчетливо важен 

извод от разработката, потвърждаващ основен принцип на строителната 

механика (навярно интуитивно осъзнаван от античните строители) – 

кръглите и овални форми благоприятстват рационалното предаване на 

силовите въздействия към основите на соръженията. Ето още една причина 

за  повтаряемостта им в антични и съвременни сакрални сгради. Да добавим 

също, че при равнолицеви квадрат и кръг, обиколката на квадрата е с над 

10% по-голяма от тази на кръга. 

Автореферат: Авторефератът отразява коректно и в достатъчен обем 

съдържанието на дисертационния труд.   
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Лични впечатления: Не познавам лично авторката на дисертационния 

труд, но след прочит на представените ми материали заключавам, че тя е 

високо ерудиран изследовател,  притежава всички необходими познания да 

вниква в сложните проблеми за архитектурен синтез на духовни и 

материални дадености, и ще продължи успешното си развитие в избраното 

научно и приложно направление.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отношението ми към предложения за защита дисертационен труд е 

изцяло положително. Затова препоръчвам настоятелно на уважаваното 

научно жури по защита на труда да присъди на арх. АДРИАНА 

АТАНАСОВА СЪРБОВА образователната и научна степен ДОКТОР по 

научна специалност теория и история на архитектурата, 5.7. 

 

 

 

Август 2017 г., София  Автор на становището: 

проф. д-р инж. БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ 

 


