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С Т А Н О В И Щ Е  

върху дисертационен труд за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор” 

Автор на дисертационния труд: арх. Адриана Атанасова Сърбова 

Тема на дисертационния труд: АНТИЧНИ КУЛТОВИ СГРАДИ И 

ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ 

Член на научното жури: проф. д-р инж. Тодор Колев Бараков 

Становището се изготвя въз основа на заповед No-323-РД 30.06.2017г. на 

Директора на ИИИзк. при БАН доц. д-р Емануел Мутафов. 

Арх. Адриана Атанасова Сърбова е родена в гр.София. През 2001г. завършва 119 

СОУ „Акад. М. Арнаудов” София с профил английски език. През 2007г. завършва 

висшето си образование в У ACT като магистър-архитект. Дипломната си работа 

разработва в катедра ’’Интериор и дизайн в архитектурата” През зимния семестър на 

2004-2005г. се обучава по програма „Еразмус” в HAW- Хамбург, Германия. От 2007г. 

работи в различни архитектурни фирми, упажнявайки успешно своята професия. 

Арх. Адриана Сърбова представя дисертационен труд на тема: 

„АНТИЧНИ КУЛТОВИ СГРАДИ И ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ 

АНАЛОЗИ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. 

Дисертационния труд съдържа 150 страници текстов, графичен материал, снимки 

и чертежи. 

В дисертацията са използвани 80 литературни източника, от които 32 на 

кирилица и 48 на латиница. Обхванати са почти всички разработки в тази област и от 

последните години. 

Структуриран е в Увод и 4 глави, посочени са научно-приложните приноси, 

насоките за бъдещата работа, публикациите свързани с дисертационния труд и 

библиография. 

Глава I е озаглавена: АНТИЧНИ КУЛТОВИ СГРАДИ ИТЕХНИТЕ 

СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ 

Глава II : АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ ОТ АНТИЧНИТЕ КУЛТОВИ СГРАДИ 

Глава III: СЪВРЕМЕННИ САКРАЛНИ СГРАДИ 

Глава IV: ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ АНТИЧНИТЕ КУЛТОВИ СГРАДИ И 

ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

БЕЛЕЖКИ 

1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научно приложно отношение. Степен и нива на актуалността на проблема и 

конкретните задачи, разработени в дисертацията. 

Темата на дисертацията на арх. А. Сърбова отразява актуален проблем в 

съвременната архитектура - съвременна архитектурна трактовка на идеята за „сакрално 

пространство“. В търсене на съвременния му архитектурен образ, тя изследва подбрани 

архитектурни примери, като ги поставя в контекста на изследвания по темата на 

съвременни учени, извеждайки по този начин своята теза (с. 12): В съвременната 

сакрална архитектура има тенденция за изграждане на сакрални пространства, 
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чиито планови и пространствени композиции са много близки до архитектурното 

решение на античните култови сгради. В тези сакрални пространства се 

използват модели от антични култови сгради и духовното изживяване в тях е 

пряко свързано с общуването с природата. 

В търсене на образа на съвременното сакрално пространство арх. А. Сърбова 
търси първообраза му в древността, като прави аналог между съвременни и антични 
култови сгради. 

Същевременно, тя дефинира присъствието на природата в него като неотменна 

част за изграждането на сакрална атмосфера и извежда различни начини, по които 

усещането за време в тези пространства я допълват. 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 

интерпретация на литературния материал. 

Трудът изследва обекти от две епохи - от древността и от последните десетилетия 

на XX и XXI век. Считам, че докторантката е успяла да вникне и изведе важни за 

изследването й характеристики на архитектурните пространства, които изследва, което и 

дава възможност за последвалите анализи, интерпретации и изводи. 

Прави впечатление, че арх. А. Сърбова базира изследването си на трудове на 

учени от различни области - архитекти, архитектурни критици, изкуствоведи, физици и 

др., което показва поглед към темата от различни гледни точки. 

3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд е постигнатите приноси. 

За доказване на тезата си арх. А. Сърбова създава и използва методология, 

базирана на тази на проф. Малвина Русева, която позволява да съпостави архитектурни 

пространства от две епохи по конкретни архитектурни критерии. Това определя 

обективните резултати, на базата на които са направени съответните изводи. 

4. Научни и/или научно приложни приноси на дисертационния труд: 

Значимост на приносите за науката и практиката. 

• За първи път в българската и международната архитектурна наука се прави 

паралел между „антична култова архитектура“ и „ съвременна сакрална 

архитектура“. 

• За първи път в българската наука се поставя въпросът за разширяване на 

термина „съвременна сакрална архитектура“. 

• Въз основа на изследването се констатира и дефинира съществуването на 

тенденция в съвременната сакрална архитектура 

• За първи път в международната архитектурна наука се дефинира ролята на 

природата в съвременната сакрална архитектура. 

• В дисертационния труд се създава и предлага методология за изследване и 

сравняване на архитектура от различни епохи, базирана на методологията на 

проф. Малвина Русева за изследване на тракийската култова архитектура. 

• Съвременната сакрална архитектура е осмислена и дефинирана в контекста на 

развитието на съвременното общество. 

Считам, че приносите имат научен и научно приложен характер. Те имат 
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съществено значение за нашата съвременна наука и архитектура. 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията, в които са отпечатани. Отражение в науката - използване и цитиране от 

други автори, в други лаборатории, страни и пр. 

Арх. Сърбова има шест публикации, от които една в международно издание и пет 

доклада на международни и национални научни конференции. Към настоящия момент 

няма данни за цитирания от други автори. 

6. Мнения, препоръки и бележки. 

Считам, че изследването на арх. А. Сърбова е само началото на разностранни 

изследвания в областта на античната и съвременната сакрална архитектура, за което тя 

самата прави заявка в труда си. Дисертационният труд е новаторски по своя характер, но 

и уникален е оглед тенденциите за изследване на процесите и явленията комплексно - от 

позицията на различните клонове на науката и изкуството - философия, физика и др., 

защото в съвременния свят отделните дисциплини все повече взаимно си повлияват. 

Подкрепям изцяло научните и научно-приложни приноси. 

Приемам и авторефератът към дисертационния труд, който пълноценно покрива 

основните разработки в дисертацията. 

Арх. Адриана Сърбова е член на КАБ и е проектант с пълна проектантска 

правоспособност. Участвала е както в проектирането на редица значими архитектурни 

проекти, така и интериора на много жилищни и обществени сгради. 

Владее писмено и говоримо английски, немски и френски езици. Работи отлично 

с различни програми в областта на архитектурното проектиране и дизайн. 

Познавам докторантката още от студентските й години. Изключително 

добросъвестна, дисциплинирана и изпълнителна, с отлична подготовка в областта на 

архитектурното проектиране и дизайн. 

*Още като студентка печели 1 награда за идеен проект за дизайн на стена на 

„Мобилтел”- 2002г. 

* Номинирана е за студент на годината 2003 на вестник „АРХ и APT БОРСИ” и 

Архитектурния факултет. 

* Номинирана е от дружеството на САБ при УАСГ за професионален отговор на 

поставена архитектурна задача за дипломна работа СПА-център- Панчарево. 

Тя е един напълно оформен съвременен архитект. 

Дисертационният труд на арх. Адриана Сърбова е напълно завършен, отговаря на 

изискванията на „Закона за развитие на академичния състав”. 

 

Заключение: На основание изложеното по-горе препоръчвам на уважаемите 

членове на научното жури да гласуват на арх. Адриана Атанасова Сърбова 

присъждането на образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

Като член на научното ще гласувам с Да за приемане на докторската дисертация на арх. 

Адриана Атанасова Сърбова. 
 
 
 
25.09.2017 г.      Изготвил: 
гр. София      проф. д-р инж. Тодор Бараков 


