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СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р арх. Малвина Русева, Институт за изследване на изкуствата при БАН 

член на научно жури по защита на дисертационния труд 

 на арх. Адриана Атанасова Сърбова 

 
АНТИЧНИ КУЛТОВИ СГРАДИ И  

ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ, 

 

докторант към сектор Изобразителни изкуства,  

при Институт за изследване на изкуствата при БАН 

за присъждане на образователна и научна степен доктор 

по научно направление 5.7. Теория и история на архитектурата 

 

 
 

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на чл. 30 (2) и (3) и чл. 31 

(1) и (2) от Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 6 (5) от 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в БАН и на основание на заповед No 323-РД от 30.06.2017 г. на 

Директора на Института за изследване на изкуствата, БАН. 

Дисертантката арх. Адриана Атанасова Сърбова е зачислена със заповед №37 - 

РД, София, 27.01.2014 като редовен докторант по специалност Теория и история на 

архитектурата (антична архитектура), професионално направление 5.7. към сектор 

Архитектура, считано от 01.01.2014. Отчислена е с право на защита със заповед № 744 

- РД, София, 22.12.2016. Тя е положила основните докторантски минимуми и изпити по 

два допълнителни специализирани курса: „Антични мистерийни религии и 

християнство“ и „Работа върху научен текст“. През 2016 г. по програма за мобилност, 

финансирана от ЕЕA GRANTS арх. Сърбова работи по темата си в Университета на 

Лихтенщайн.   

 

Дисертационният труд се състои от 157 страници текст, включващ 106 броя 

илюстрации и бележки към него. Структурата на изложението следва етапите, през 

които минават изследванията на арх. Сърбова, за да развие и защити своята теза, че: „В 

съвременната сакрална архитектура има тенденция за изграждане на сакрални 

пространства, чиито планови и пространствени композиции са много близки до 

архитектурното решение на античните култови сгради ” (с. 12). В процеса на работа 

тя поставя няколко основни за съвременната архитектурна теория въпроса, които до 
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сега не са били обект на изследване в България и тепърва започват да се обсъждат в 

световната наука, а именно: 

 На какво се дължи приликата между архитектурните решения на някои съвременни 

сакрални и антични култови сгради?  

 Защо развитието на съвременната сакрална архитектура води към сходства с 

античната култова архитектура?  

 Каква е причината съвременните архитекти да използват антични архитектурни 

модели?  

 Защо архитектурата на съвременните сакрални сгради все повече разчита на 

комуникацията между човека и природата? 

 Защо архитектурата на павилиони за наблюдение и общуване с природата има сходства 

с архитектурните решения на съвременните сакрални пространства? 

В изследването, което се концентрира върху намиране на отговорите на тези 

въпроси, арх. Сърбова систематизира своите наблюдения, разсъждения, анализи и 

изводи, и предлага научно обосновани решения, основаващи се на нейните  

задълбочени проучвания.  

Темата на дисертационния труд Антични култови сгради и техните 

съвременни архитектурни аналози е интердисциплинарна и перспективна за научни 

изследвания. До сега тя не е била обект на архитектурни проучвания у нас. С този труд 

арх. Сърбова представя пред българската научна общност нов поглед върху 

архитектурата на съвременното скарално пространство и набелязва основните насоки, 

по които ще се развиват нейните бъдещи научни търсения. 

Текстът е разделен на седем основни части: увод, четири глави, заключение и 

библиография.  

В  увода се представят причините провокирали темата на дисертационния труд, 

целите и задачите на изследването, неговите времеви отсечки и териториални граници, 

структурата на изложението, използваните методически и методологически принципи, 

изяснява се прилаганата терминология и се предлагат нови дефиниции. 

В първа глава: Съвременни концепции за „архитектурно пространство “, за 

„сакрално“ и за „сакрално пространство“ в архитектурата (с.16-37) арх. Сърбова 

разглежда съвременните концепции за „архитектурно пространство“ като акцентира 

върху научните изследвания на арх. Петер Цумтор, арх. Юхани Паласма и Герно Бьоме. 

За първи път в българската архитектурна наука на едно място са събрани, 

систематизирани и коментирани разбиранията на съвременни учени – архитекти, 
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философи, теолози и изкуствоведи за проектирането и възприемането на сакралното 

пространство, и за същността на понятието „сакрално“. Тази глава поставя основите на 

цялото изследване защото в нея авторката определя критериите за нейните 

архитектурни и философски анализи. 

Въз основа на дългогодишни професионални наблюдения арх. Сърбова стига до 

извода, че природата играе съществена роля в изграждането на сакралната атмосфера в 

съвременното сакрално пространство и предлага да се преосмисли присъствието ѝ в 

съвременната сакрална архитектура. В тази глава тя извежда и начините, по които 

представата за „време“ участва в архитектурната тъкан на съвременните сакрални 

пространства превръщайки се в тяхна съставна част.  

Във втора глава: Архитектурни модели от античните култови сгради (с. 38-

85) въз основа на избрана методика за архитектурен анализ, на базата на ясни 

архитектурни критерии арх. Сърбова съпоставя, изследва и анализира примери от 

тракийската култова архитектура по българските земи и извежда  общите архитектурни 

модели, които определят цялостния образ на сградите. Направените в тази глава 

констатации и изводи са много важни за проучването защото в следващите глави се 

доказва, че изведените архитектурни модели се прилагат и при съвременните сакрали 

сгради. Според авторката тези архитектурни модели са вид код на абстрактния език на 

архитектурата, който е в състояние да преодолее времеви, пространствени и културни 

бариери и да съхрани и предаде на следващите епохи символи и традиции изразяващи 

универсалността на идеята за „сакралното” и „сакралното пространство”.  

В трета глава: Съвременни сакрални сгради (с. 86-130), арх. Сърбова изследва 

селектираните съвременни сакрални пространства въз основа на приложения в глава 

втора метод за архитектурен анализ, при който се проследяват: ситуиране, планова 

композиция, строителни материали и предназначение. Като използва изведените в 

глава втора антични пространствени модели тя анализира представените в 

дисертацията съвременни сакрални пространства и доказва съществуването на общи 

архитектурни характеристики и сходни пространствени модели между сградите от 

двете епохи.  

Освен храмовите сгради, които са общопризнати сакрални пространства в тази глава 

се разглеждат светилища и места за съзерцание построени към религиозни центрове, както 

и павилиони за наблюдение на природата. Според арх. Сърбова този вид съоръжения, като 

концепция, атмосфера и преживяване могат да се считат за съвременни сакрални 
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пространства. Предлаганият нетрадиционен подход за изследване на „нехрамови“ сгради 

представя нови перспективи пред изучаването на този тип съвременна архитектура. 

Глава четвърта: Паралели между античните култови сгради и техните 

съвременни архитектурни аналози (с. 131-144), започва с таблица в която са 

систематизирани изводите, направени във втора и трета глава. На базата на 

използваната в тях методика за архитектурен анализ е извършен сравнителен анализ 

между антични и съвременни култови сгради. Таблицата показва наличието на общи 

модели и принципи, изведени от  архитектурното решение на сградите от двете 

изследвани епохи – античността и съвремието по отношение на тяхното ситуиране, 

предназначение, композиция, използвани строителни материали, фасада и  

интериор. В тази глава се предлага дефиниция на термина „съвременно сакрално 

пространство“ и се разглежда мястото на природата в съвременното сакрално 

пространство и начина, по който тя присъства в него.  

Въз основа на моите научни изследвания и професионални интереси считам, че 

стремежа  на авторката да намери общите архитектурни принципи и модели използвани 

при изграждането на култови сгради и пространства строени през две различни епохи е 

научно обоснован и предполага интердисциплинарен подход, какъвто арх. Сърбова  

прилага в целия труд.  

В заключението (с. 145-150) докторантката систематизира най-важните 

констатации, изводи и заключения, направени в хода на изложението си, в подкрепа на 

дефинираната от нея още в увода теза.  

Представената библиография (с. 151-156), съдържа 32 библиографски единици на 

кирилица и 49 на латиница. За дисертационен труд цитираната литература изглежда 

малко, но у нас няма нито една сериозна научна публикация по темата, а извън 

България научните изследвания по въпросите, които поставя арх. Сърбова са много 

малко и най-често разглеждат само един от проблемите засегнати в дисертацията.  

Дисертационният труд е богато илюстриран с графични и фото документи. Всяка 

от анализираните сгради е представена с архитектурни чертежи (ситуация, план и 

разрези) и снимки илюстриращи решенията на техните фасади и интериори. 

Приносите на дисертационният труд Антични култови сгради и техните 

съвременни архитектурни аналози, са в няколко насоки, които до сега не са били обект 

на изследване у нас в научната област Теория и история на архитектурата. 

По отношение на архитектурната теория авторката констатира, проследява, 

изследва, доказва и формулира появата на нова тенденция в световната съвременна 
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сакрална архитектура. Тя създава критерии и методика за селектиране, и анализ на 

„съвременни култови сгради“; въвежда нови термини в архитектурната наука и 

предлага предефиниране на термина „съвременно сакрално пространство“; изследва 

начините, по които природата и времето присъстват в архитекрурното решение на 

сакралното пространство.  

По отношение на история на архитектурата арх. Сърбова изследва тракийските 

култови сгради под могилен насип и доказва, че  Въпреки своите трансформации във 

времето, мястото, социалната обстановка, техническите възможности на епохата, 

дори конкретните вярвания, представите за „сакрално пространство” в архитектурата 

остават устойчиви и запазват основните принципи и модели, които ги дефинират (с. 64). 

Тези нейни изводи ще бъдат в помощ на бъдещи изследвания на култовата архитектура и 

ще провокират нов подход за нейното анализиране и интерпретиране. 

 

Препоръчвам след научна редакция на текста и прецизиране на илюстративния 

материал дисертационния труд да бъде издаден. Той представлява интерес за архитекти 

и за учени от други области на познанието като историци, изкуствоведи, културолози, 

философи, теолози, дори физици и математици. 

Адриана Сърбова има четири публикации по темата на дисертационния труд и пет 

доклада, посветени на очертаната проблематика. Едната публикация е в чуждестранно 

издание. 

 

Дисертационният труд отговаря напълно на законовите изисквания за успешна 

защита и затова с увереност предлагам на уважаемите членове на научното жури да се 

присъди на арх. Адриана Атанасова Сърбова образователната и научна степен 

ДОКТОР. 

 

 

 

София,     Подпис:  

07. 09. 2017     проф. д-р арх. Малвина Русева 


