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РЕЦЕНЗИЯ 
от проф. д.изк. Ваня Б. Лозанова-Станчева, 

Институт за балканистика с Център по тракология Проф. А. Фол 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 с научен ръководител проф. д-р арх. 

Малвина Русева за присъждане на образователна и научна степен доктор по научно 

направление 5.7. Теория и история на архитектурата при Института за изследване на 

изкуствата, БАН 

 

Рецензията е изготвена 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 решение на Научния съвет на Института за изследване на 

изкуствата, протокол № 5, т. 10/23.06.2017 г., както и на основание на заповед № 323-РД 

от 30.06.2017 г. на Директора на ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА, 

БАН. 

Оценките по основните въпроси от изискванията се основават на задълбочен 

прочит на представения дисертационен труд, автореферата, справка за приносите на 

дисертационния труд, копия от публикациите по дисертацията, както и копия от 

изискваните документи за дисертанта. 

Адриана Атанасова Сърбова е родена през 1982 г. в София. Завършила е през 2007 г. 

Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в катедра Интериор и 

дизайн в архитектурата (магистър). 

Дисертантката е зачислена със заповед № 37-РД/27.01.2014 г. 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/22.12.2016. 

Положила е основните докторантски минимуми, както и изпити по два 

допълнителни специализирани курса по Антични мистерийни религии и християнство и 

Работа върху научен текст. Провела е специализация по програма за мобилност, 

финансирана от ЕЕА GRANTS с Университета на Лихтенщайн (15 май - 17 юни 2016 г.). 

Дисертационният труд (150 страници текст или общо 156 страници с 

библиографията и бележките) следва една вътрешно усложнена и богата многоделна 

структура: увод (8-15); четири глави съответно: Глава първа: СЪВРЕМЕННИ 

КОНЦЕПЦИИ ЗА „АРХИТЕКТУРНО ПРОСТРАНСТВО“, ЗА „САКРАЛНО“ И ЗА 

„САКРАЛНО ПРОСТРАНСТВО“ В АРХИТЕКТУРАТА (16-37), структурирана в три 

подчасти: 1.1 Съвременни концепции за същността на архитектурното 

пространство; 1.2. Съвременни концепции за „сакрално“ и за „сакрално 

пространство “ в архитектурата; и 1.3. Съвременни архитектурни концепции и 

интерпретации за понятието „ време“. 

Глава втора: АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ ОТ АНТИЧНИТЕ КУЛТОВИ 

СГРАДИ 

(38-85), организирана в три части и няколко параграфа съобразно избраните примери: 2.1. 

Методика за изследване; 2.2. Антични култови сгради - примери: 2.2.1. Кромлех край с. 

Долни Главанак; 2.2.2. Храм-кладенец при с. Гърло; 2.2.3. Тракийска култова сграда под 
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могилен насип „Шушманец“ край град Казанлък; 2.2.4. Тракийска култова сграда под 

могилен насип „Четиньова могила“ край село Старосел; 2.2.5 Тракийска култова сграда 

от римско време край Поморие; 2.3. Архитектурни модели, изведени от анализа на 

античните култови сгради. 

Глава трета: СЪВРЕМЕННИ САКРАЛНИ СГРАДИ (86-130), структурирана в 

три подчасти и осем параграфа съобразно избраните примери: 3.1. Съвременни сакрални 

сгради - примери: 3.1.1. Bruder Klaus Kapelle, Germany; 3.1.2. Chapel of Reconciliation, 

Berlin, Germany (Църква на помирението); 3.1.3. OASE, Mdnnedorf Switzerland; 3.1.4. 

Labyrinth, Mdnnedorf, Switzerland; 3.1.5. Chapel Sogn Benedetg - Sumvitg, Switzerland; 3.1.6. 

Skyspace Piz Uter, Switzerland; 3.1.7. Void Temple, Mexico; 3.1.8. Reindeer Pavillion, 

Norway; 3.2. Общи архитектурни модели и принципи при разглежданите съвременни 

сакрални сгради; 3.3. Изводи и заключения. 

Глава четвърта: ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ АНТИЧНИТЕ КУЛТОВИ СГРАДИ И 

ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ (131-144), структурирана в 

три подчасти: 4.1. Паралели. Сравнителен анализ между антични и съвременни култови 

сгради; 4.2. Мястото на природата в съвременното сакрално пространство. Начини на 

присъствие на природата в съвременните сакрални пространства; 4.4. Изводи и 

заключения. 

Дисертационният труд завършва със ЗАКЛЮЧЕНИЕ (145-150) и 

БИБЛИОГРАФИЯ (151-156), съдържаща 33 библиографски единици на кирилица и 51 на 

латиница; 106 илюстрации и бележки. Всяка от анализираните сгради е илюстрирана с 

архитектурни чертежи и снимки от фасадното решение и интериора на сградата. 

Няма да скрия първоначалния си скептицизъм към една толкова шокираща с 

модернистичния си подход тема, посветена на сравнителния анализ на архитектурата на 

антични и съвременни култови сгради, за да се намерят и дефинират евентуалните им 

общи характеристики, които ги обединяват във времето и пространството. Идеята, че 

между архитектурните решения на някои съвременни пространства и античните култови 

сгради има съответствия по отношение на тяхното ситуиране, плановата и 

обемно-пространствената им композиция, поставя изследвача пред продуктивен 

изследователски хоризонт. Този хоризонт е обогатен от задачата да бъде изследвана и 

ролята на природата в съвременното сакрално пространство. В резултат на направените в 

труда архитектурни анализи на антични и съвременни сакрални сгради е дефинирана и 

изследвана тезата, 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. Те са базирани 

на използване на модели от античните култови сгради и духовното изживяване в тях е 

пряко свързано с осъществяване на общуване с природата” (с. 12). 

Темата е добре подбрана, правилно формулирана, изключително атрактивна и 

напълно нова и перспективна за научните изследвания. 

Изложението правомерно започва със синтезирано уводно представяне на 

структурата на изложението, неговите методически и методологически принципи, цели и 

задачи с ясно дефинирана теза; терминологични и понятийни уточнения, които са важни 

за едно такова сложно и комплексно изследване. Дисертантката предлага интересна 

методология за компаративен анализ на сгради от различни епохи, базирана на 

методологията на М. Русева за изследване на тракийската култова архитектура, както и на 

концепцията на П. Цумтор за характеристиките на едно архитектурно пространство. 

Погледът е към извеждането на общи архитектурни модели на анализираните по този 

начин сгради. 

Глава първа: СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА „АРХИТЕКТУРНО 

ПРОСТРАНСТВО“, ЗА „САКРАЛНО“ И ЗА „САКРАЛНО ПРОСТРАНСТВО“ В 



3 

 

АРХИТЕКТУРАТА (16-37), структурирана в три подчасти според дефинираните в нея 

понятия, фокусира вниманието върху архитектурно-философския контекст за формиране 

решенията на съвременното сакрално пространство. Проследени са концепциите на 

представителни за проблематиката съвременни учени - архитекти, философи, теолози, 

изкуствоведи относно проектирането и възприемането на архитектурното и в частност на 

сакралното пространство, както и за същността на понятието „сакрално“. 

Структуроопределяща от методологическа гледна точка за анализа на изложението 

е част 1.2. Съвременни концепции за „сакрално“ и за „сакрално пространство“ в 

архитектурата. Акцентът е върху понятията за „сакрално“ и „сакрално пространство“ в 

архитектурния контекст с перспективата за разширяване на термина „съвременно 

сакрално пространство“, от една страна, и дефиниране на ролята на природата в 

съвременното сакрално пространство, от друга. 

Трябва да уточня, че споделям скептицизъм по отношение на термина „сакрална 

архитектура“ и „сакрална сграда“, което не отрича употребата на понятието за „сакрално 

пространство“ (с. 27). Дефинирането на дихотомията сакрално - профанно се случва в 

религиозен/култов контекст и ми се струва по-правомерно и не така напрегнато да се 

използва понятието за „култово съоръжение“, „култова сграда“, „култова архитектура“. 

При анализите на античната (тракийската) култова архитектура дисертантката приема и 

използва тъкмо тази терминологията, представена от проф. Малвина Русева в книгата и 

„Тракийска култова архитектура“ (с. 38). 

Този изследователски модел обаче - привнесен в съвременен контекст - би 

генерирал до известна степен конфликт с допускането, че „сакралната архитектура се 

доближава и на моменти се припокрива със светската“ и „че светски сгради могат да 

имат сакрална атмосфера при определени условия“ (с. 32), въпреки тезата, че 

„разбирането за „сакрално пространство“ се изразява в преживяването на 

„трансцендентното“. Последното понятие е структуроопределящо, защото в исторически 

контекст се асоциира (поне от Аристотелевата Метафизика насам!) с Бог и 

свръхестественото (произлиза от латинския глагол transcendere и съответно от 

причастието transcendens, което означава „прекрачващ“, „преминаващ отвъд“, т.е. който 

се намира извън пределите на познанието, на опита (бел. 77, с. 33). Тъкмо в този контекст 

намират обяснение архитектурните решения на тракийските култови съоръжения (с. 39 и 

др.). Но доколко и как това метафизично преживяване-общуване би се реализирало в 

светска среда и светски архитектурен контекст? Може би е добре тази базирана по 

принцип върху развитието на идеите на Емил Дюркхайм терминология да се анализира в 

по-широки теоретични рамки, за да се обоснове смисълът и аспектите й, в които е 

приложена в предлаганото изследване и за да се прецизират някои изводи и заключения - 

особено що се отнася до съвременните „сакрални“ сгради. 

Въз основа на историографския анализ на проблематиката авторката достига до 

констатацията, че „в края на 20 и началото на 21 век няма единна архитектурна теория и 

изследвания на сакралната архитектура, не са проучени създадените пространствени 

решения и моделите, които ползва“ (с. 31). И не случайно тук е едно от полетата на 

приносните моменти в нейния дисертационен труд. Тя очертава четири съществени за 

изследването си тенденции в търсене на „формула“ за проектиране на адекватни на 

епохата пространства и въз основа на тях предлага своя дефиниция на понятието 

„съвременно сакрално пространство“, която прилага в анализа на подбраните от нея 

архитектурни примери. 

В част 1.3. Съвременни архитектурни интерпретации за понятието „време“, 

което намира важна функционална позиция в по-горе приведената дефиниция, Адр. 

Сърбова систематизира на шест нива начините, по които времето присъства в 

архитектурното пространство, придавайки му своеобразна динамика и създавайки 
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различни усещания, асоциации и преживявания. 

Тук ми се струва подходящо да намери място и книгата на проф. Ал. Фол Човекът 

във видове време (С., 1998), за да се разшири категорията за „време“ и особено да се 

въведе категорията „митологично време“, успоредно на идеята за „цикличното време“ в 

мирогледа на древните с доминиращо митологично мислене, което би било много 

продуктивно за анализа на „сакралното“ и на механизмите на конструирането на 

„сакралното пространство“ в различните архитектурни решения. Тъкмо в полето на 

митологичните модели на мислене се формират устойчивите елементи, генериращи 

повторяемост и приемственост по отношение на изразни средства, символика и 

съответни пространствени решения с акцент върху колективното, а не толкова върху 

индивидуалното възприемане на „атмосферата“, което е вторично. 

В тази методическа част, струва ми се, би било подходящо да се въведе важният за 

архитектурните експерименти елемент на „пърформативното пространство“ или 

пространството като сцена, което липсва, въпреки че на много места се говори за 

„режисиране“, за движение, и т.н. Но това, може би, е тема и за едно друго изследване... 

Голямо предизвикателство са втора и трета глави на дисертационния труд. В глава 

втора: АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ ОТ АНТИЧНИТЕ КУЛТОВИ СГРАДИ А. 

Сърбова анализира първо античните култови сгради, за да изведе общи за тях 

архитектурни модели и принципи, чието присъствие да потърси и в съвременните 

„сакрални“ пространства. Тя избира примери от тракийската култова архитектура като 

своеобразен аспект на архитектурните традиции на средиземноморските цивилизации. 

Придържа се към терминологията на Малвина Русева, въз основа на чиито трудове 

авторката осъществява изследването и анализите си на античните култови сгради от 

българските земи, за да изведе общи за избраните сгради архитектурни модели. 

Систематизирането на информацията за съответните сгради става на базата на 

архитектурни критерии по отношение на: ситуиране, описание на сградата, датиране; 

предназначение; композиция; материали; фасадно решение и интериорно решение. 

Подредени хронологически това са: кромлех край с. Долни Главанак; храм-кладенец при 

с. Гърло; тракийска култова сграда под могилен насип „Шушманец“ край гр. Казанлък; 

тракийска култова сграда под „Четиньова могила“ край Старосел; тракийска култова 

сграда от римско време край Поморие. Анализираните в тази последователност сгради са 

представителни за развитието на сакралното пространство от Праисторията през 

Античността. 

Тук умело са приложени някои антични митологични представи и асоциации с 

наративи за Отвъдното, моделиращи архитектурните решения и елементи в изграждането 

на сакрални пространства в гробничната и култова архитектура. Символиката е 

потърсена и разчетена въз основа предимно на Речника на символите на Шевалие 

(Dictionary of Symbols) - т.е. в универсалии като „дървото на живота“, „центъра на света“, 

и т.н. Интерпретацията на култовите сгради е базирана върху изследванията на Малвина 

Русева, но интерпретационният хоризонт е разширен и плурализиран посредством 

изследванията и публикациите на проф. Валерия Фол, доц. Георги Нехризов и др. Трябва 

да се отбележи, че научните изследвания по отношение на очертаните в дисертационния 

труд аспекти са много малко, а изградената проблемна ситуация - напълно авангардна, за 

да разчита на историографски опит и методологически утвърдени модели на анализ. 

В интерпретацията на култовата сграда под могилен насип край дн. гр. Поморие, 

както и на тракийските култови сгради под могилен насип „Шушманец“ край гр. 

Казанлък и под „Четиньова могила“ край Старосел, биха могли да се привлекат като 

аргумент митологичните „наративи“ за постепенното трансформирането в хиерон 

(светилище) на хероона и култа към хероя, който в епифания прави прорицания и 

осъществява благоденствия или изпраща наказания над населението в региона на неговия 
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храм... Дисертантката следва наложилата се напоследък в научната литература 

функционална диференциация на античните подмогилни съоръжения, генерализирани в 

по-ранните публикации като гробнични съоръжения. 

Въз основа на изследването на архитектурата на култовите сгради А. Сърбова 

дефинира важен за изследването си принцип - за съхраняване и предаване на символи и 

традиции между различни култури във времето и пространството като израз на 

универсалността на идеята за „сакралното“ и „сакралното пространство“. Въпреки своите 

трансформации във времето, мястото, социалната обстановка, техническите възможности 

на епохата, дори конкретните вярвания, тези разбирания (за „сакралното“ и за 

„сакралното пространство“) запазват основни принципи и модели, търпящи развитие (с. 

64). 

Основен принцип на подобни култови съоръжения е тяхното отделяне от 

човешкото, от живота тук и сега, от културното, и А. Сърбова правилно е доловила в част 

2.3. Архитектурни модели, изведени от анализа на антични култови сгради ритуалния 

характер на тази отдалеченост в девствена природна среда. Но това търсене на природата 

не е съвременното усилие към единение с нея! Това е особен маниер на акцентиране на 

разделението между сакралното от профанното, своеобразно изнасяне на свързаното с 

„битието“ Отвъд, извън границите на цивилизацията и настоящето. Интересно е 

разбирането за опит „да пресъздаде природните форми и образувания“ на езика на 

геометрията в организацията на човешката сред (с. 71), което е съвременната гледна 

точка, наследена от орфико-питагорейската, а и от много по-ранни традиции. Но 

функционалното отношение човек - природа като основен сюжет в съвременното 

сакрално пространство е много по-различно от това в древността и почива на различни 

културни модели на осмисляне и интерпретация (с. 132). 

Архитектурните прийоми в изграждането на култовите пространства несъмнено 

следват митологичен „наратив“ съобразно определени религиозни и мито-ритуални 

(доктринерни) модели, което предпоставя тяхната консервативност и устойчивост на 

значенията и внушенията през столетията. Тази устойчивост е една от трансмисиите за 

съхраняване на ранните култови форми в архитектурната еволюция на култовите 

съоръжения и сгради, механизъм за препредаване през столетията извън и над времевия 

контекст. Един съществен за религиозните и мито-ритуални представи на 

древнотракийската култура е орфическата представа за цикличността на живота, особено 

въздействащо конципирано в куполното изображение на Казанлъшката гробница в 

устрема на надбягващите се колесници в безкраен кръг. Кръгът и спиралата са устойчиви 

символни елементи във всички култури и техните визуални форми на израз. 

Глава трета: СЪВРЕМЕННИ САКРАЛНИ СГРАДИ анализира съвременни 

сакрални пространства, селектирани на база на архитектурните им аналогии с антични 

култови сгради относно няколко вече добре дефинирани аспекта - ситуиране, планова 

композиция, строителни материали, предназначение. 

Освен религиозни пространства (светилища и места за съзерцание към религиозни 

центрове: 1). Храмови пространства: Параклис „Свети Бенедикт“, Зумвитг, Швейцария; 

Църква на помирението, Берлин, Германия; Параклис „Брат Клаус“, Мехерних, 

Германия; 2). Светилища и места за съзерцание към религиозни центрове: Лабиринт, 

Менедорф, Швейцария; Оaзe, Менедорф, Швейцария; Празен / свободен храм, 

Гуадалахара, Мексико), в анализа са включени и нехрамови сгради (два павилиона за 

наблюдение на природата, които като концепция, атмосфера и преживяване, според 

авторката, могат да се считат за съвременни сакрални пространства: Небесно 

пространство Пиц Утер, Цуоц, Швейцария; Павилион за наблюдение на дивите елени в 

Норвегия), със сходно на храмовете архитектурно решение и характеристики, за които 

Адр. Сърбова смята, че представят съвременното разширяване и посока на развитие на 
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понятието „сакрално пространство“ (с. 86). 

В частта 3.2. Общи архитектурни модели и принципи при разгледаните съвременни 

сакрални пространства (125-129) авторката извежда общите архитектурни модели и 

принципи на базата на дефинираните в глава втора архитектурни критерии по отношение 

на: ситуиране, описание на сградата, датиране; предназначение; композиция; материали; 

фасадно решение и интериорно решение. Това й позволява: 

1 ). да направи паралел между архитектурните решения на избраните от нея 

съвременни пространства с тези на античните култови сгради, за да докажа тезата си за 

сходство между тях; 

2). да определи някои нехрамови сгради като сакрални пространства, предвид 

сходното им архитектурно решение по всички критерии (с изключение на функцията им) 

с разгледаните храмове. 

По-прецизна аргументация на втората констатация би могла да бъде потърсена в 

контекста на един задълбочен анализ на понятието за трансцендентното и неговото 

преживяване посредством изграждането на среда, която да го стимулира и поражда. 

Дисертантката е постигнала това до голяма степен и чрез анализ на атмосферата на 

пространствата (комплексно усещане от ситуиране, фасадно оформление, интериор, 

материали и т.н.) на базата на личното преживяване чрез посещение на повечето 

проучвани от нея обекти. Тя предлага оригинални интерпретации въз основа на лични 

впечатления от архитектурния контекст, от средата, в която са вписани обектите, както и 

въз основа на кореспонденция и/или разговори с архитектите - автори на сградите (напр. 

Пиц Утер, автор на павилиона Небесно пространство). 

Изведените в глава 2 и глава 3 резултати относно дефинираните характеристики на 

архитектурното решение на античните и съвременните сакрални пространства са 

систематизирани в таблица, която прави видими формализираните паралели между тях 

(с. 133). Според авторката, таблицата показва наличието на общи модели и принципи, 

изведени от архитектурното решение на сградите от Античността и Съвременността по 

отношение на ситуиране, предназначение, композиция, строителни материали, фасада 

и/или интериор. Тези сходства между архитектурните решения и посланията на 

съвременни сакрални пространства с антични култови места й дават основание да ги 

означи като първите съвременни аналози на античните култови сгради. 

Дисертантката стига и до заключението, че природата е основен фактор в 

концептуалното, ситуационното и конструктивното решение на съвременното сакрално 

пространство. Сградите, според нея, предоставят пространство за осъществяването на 

общуване и възстановяване на баланса между природата и човека - връзка, която 

урбанизираната среда почти е заличила. Затова търсенето и опитът за съживяването й се 

превръща в сакрално преживяване, а създадените по този начин и с тази цел сгради са 

съвременните сакрални пространства, които се оказва, че се явяват аналози на античните 

култови сгради (с. 136). 

Тези разсъждения пораждат анализ на различните начини на присъствие на 

природата в съвременното сакрално пространство в подчаст 4.2. Мястото на природата 

в съвременното сакрално пространство. Начини на присъсвие на природата в 

съвременните сакрални пространства. Авторката е мотивирана от убеждението, че 

присъствието на природните елементи в споменатите сгради е принципът, изведен за 

съвременните сакрални пространства, който осмисля и дефинира пространството като 

„сакрално“ (с. 138). В анализа на начините на присъствие на природата в съвременните 

сакрални пространства са приведени няколко примера, които илюстрират констатираните 

от А. Сърбова три възможни варианта: 

A. Ситуиране на сакралната сграда сред природата; 

Б. Рамкиране на природни елементи или обекти или повторението им чрез отвори 
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в корпуса на сградата, обгръщаща сакралното пространство; 

B. Материално присъствие на природни елементи в структурата или 

пространството на сградата, като се влага в тях конкретна символика и смисъл 

В заключение дисертантката систематизира най-важните изводи и заключения, 

направени в хода на изложението си, в подкрепа на първоначално дефинираната от нея в 

уводната част на дисертационния труд 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, базирани на използване на модели от античните култови 

сгради и духовното изживяване в тях е пряко свързано с осъществяване на комуникация 

с природата“ (с. 12). 

Адр. Сърбова разумно е облекчила текста от огромната научна литература, която 

съществува по изследваната от нея проблематика. Затова е и свела цитираната и ползвана 

литература, приведена в раздела библиография (151-156) в края на дисертационния труд, 

до минимум - тя съдържа 33 библиографски единици на кирилица и 51 на латиница. Това 

улеснява прочита на текста и открояването на оригиналните авторови разсъждения и 

обобщения (въпреки че би могла да бъде обогатена и с някои пропуснати, но значими за 

изследването трудове и публикации). За това допринасят и приложените 106 илюстрации 

и схеми, които хармонично допълват изложението. 

Прави приятно впечатление експресивният и елегантен четивен стил, без излишна 

напрегнатост. Авторката е постигнала формулираните си в началото на своето изследване 

цели аргументирано и убедително. Препоръчвам след някои корекции, прецизиране и 

допълнение текстът да бъде подготвен за монографично издание, което ще бъде от 

специален интерес за един широк кръг читатели - не само специалисти в областта на 

архитектурата, но и на историята, културологията, религията, изкуството на модернизма 

и постмодернизма. 

Адриана Сърбова има три публикации по темата на дисертационния труд, две от 

които са изнесени и като доклади на научни форуми, както и още три доклада,посветени 

на очертаната проблематика. Едната публикация е в чуждестранно издание и е резултат 

от доклад на международен форум в Рим, Италия. 

Текстът на автореферата и автосправката за приносите коректно отразяват 

съдържанието на дисертационния труд. 

Дисертационният труд отговаря напълно на законовите изисквания за успешна 

защита и затова с увереност и удоволствие си позволявам да предложа на уважаемите 

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

образователната и научна степен ДОКТОР. 

 

 

 

София,     Подпис: 

20.08.2017 г.    Проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


