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РЕЦЕНЗИЯ 
 

за дисертационен труд на Адриана Сърбова 

„АНТИЧНИ КУЛТОВИ СГРАДИ И 
ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ“ 

за придобиване на образователна и научна степен доктор, 
проф. направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 

Научен ръководител: проф. д-р арх. Малвина Русева 
 

Рецензент: проф. д-р арх. Веселина Пеневска 

 

Рецензията е съставена съобразно изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника към него за придобиване на образователна и научна 

степен доктор и научна степен доктор на науките и за заемане на 

академични длъжности, в частта, отнасяща се до рецензиране на 

научните трудове. Аспектите на дисертационния труд, 

анализирани в рецензията, както и последователността им, 

следват тези изисквания. 

 

1. Актуалност и значимост на проблема, разработен в 

дисертационния труд.  

За първи път у нас се прави опит да се изведат и анализират 

паралели между антични сгради и съвременни техни аналози – 

както на техните обемно-пространствени структури, така и на 

философските и психологическите им измерения. За първи път се 

коментира от научна перспектива и последното поколение 

архитектурни творби, обозначени в архитектурния свят като 

„сакрални“. Предложен е и вариант за ново тълкуване на термина 

„съвременна сакрална архитектура“, произтичащо от спецификата 

на съвременното отношение към природата и духовността. 

Самата докторантка отбелязва това в автореферата (стр. 31) – „за 
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първи път в българската и международната архитектурна наука се 

прави паралел между антична култова архитектура и съвременна 

сакрална архитектура“, както и „за първи път в българската наука 

се поставя въпросът за разширяване на термина съвременна 

сакрална архитектура“. Необходимостта да се проведе 

сравнителен анализ между архитектурните образци на двете 

епохи е убедително обоснована от докторантката.  

Целите, които тя поставя в работата си, произтичат логично от 

анализа на белите петна в съвременната архитектурна теория – 

да се изведат факторите, предпоставящи появата на днешните 

сакрални пространства; да се откроят повтарящите се модели в 

архитектурните решения на антични култови сгради; да се 

потърси дали тези модели присъстват и в съвременните сакрални 

пространства; да се открие дали в съвременната сакрална 

архитектура се проявява тенденция към прилагане на модели, 

характерни за античните култови сгради. Основен продукт след 

постигането на тези цели е „методология за анализиране и 

сравняване на сгради от различни епохи“ (дисертация, стр. 12).  

 

2. Точност на оценката на състоянието на решаването на 

изследователския проблем към момента  

Докторантката анализира обстойно различните аспекти на 

настоящия етап, до който е достигнало проучването на избраната 

изследователска проблематика, разгръщайки анализа в два 

културно-исторически контекста – съвремието и античността. В 

първа глава се коментират съвременните концепции за 

същността на архитектурното пространство, актуалното към 

момента разбиране на сакралността и сакралното пространство в 

архитектурата, интерпретациите на понятието време в сакралната 
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архитектура днес. Във втора глава се анализират архитектурните 

модели на античните култови сгради по система от параметри – 

ситуиране, връзка с по-ранно сакрално място или природен 

елемент, предназначение, композиция, материали и структура, 

фасадно решение, интериор.   

Докторантката отлично познава теоретичния контекст и 

емпиричната основа, от която може да се оттласне, за да 

осъществи изследователските си цели. Използваните източници 

са на три езика и обхващат впечатляващо широк предметен и 

дисциплинарен спектър – от мегалитните паметници до етичната 

функция на архитектурата, от скалните топоси на античността до 

промяната на времевите структури в модерността, от 

художествените модели на древността до архетиповете и 

колективното несъзнавано. Наред с работите на именити 

български изследователи като Русева, Венедиков, Маразов, Фол, 

докторантката познава и цитира водещи западни учени, сред 

които дори и Стивън Хокинг, елитни съвременни архитекти като 

Льо Корбюзие, Цумтор, Бота, Паласмаа, Херцог и дьо Мюрон, 

както и знаменити философи – Платон, Шпенглер, Юнг, Елиаде. 

За стандартния архитект само да прочете всичко това би било 

изпитание, камо ли да го осмисли и използва като инструмент за 

доказване на конкретна научна теза. Докторантката се е справила 

забележително добре с това предизвикателство.     

  

3. Методика на изследването 

Дисертационният труд е с отчетливо изведени изходни 

предпоставки, цели и задачи, обект и предмет, методи на 

изследване, очаквани резултати. Прилага интердисциплинарен 

подход, който успява да обедини в добре функционираща сплав 
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архитектурна, историческа, антропологична, психологическа и 

философска перспективи към изследвания феномен.   

Докторантката конструира собствена методика за провеждане на 

сравнителния анализ на сакралните сгради от двата исторически 

периода, надграждайки съществуващи методики за изследване на 

античните култови сгради. Ядро на методиката е съставянето на 

система от параметри, по които да се опишат изследваните 

обекти – тази система е „интерфейсът“, който синхронизира 

разнородните прояви на сакралното в съвремието и античността 

и прави възможно провеждането на сравнителния анализ между 

тях.  

Докторантката прилага и богат комплект изследователски методи, 

сред които проучване и анализ на документи и визуален 

материал, заснемане, наблюдение, интервюта. Информационните 

източници, наред с обичайната научна литература, обхващат и 

самите изследвани обекти, които докторантката лично посещава, 

както и някои от авторите им, с които тя успява да се срещне и 

разговаря.  

 

4. Същност и характер на приносите на дисертационния 

труд 

Основен принос на дисертационния труд е конструирането и 

картографирането на останало до момента „бяло поле“ в 

архитектурната теория – извеждането и осмислянето на нова 

тенденция в съвременната архитектура и начините, по които в нея 

се материализират, целенасочено или неосъзнато, модели, 

идващи от античността. Понятието „сакрална архитектура“ се 

употребява до момента доста свободно от различните автори, без 

да се прецизират неговото съдържание и обхват.  
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В текста съвременната сакрална архитектура е осмислена и 

дефинирана в перспективата на новата вълна ценности в 

съвременното общество. Авторката защитава тезата, че 

природата и единението с нея са фокусът в съвременните 

сакрални пространства – и в тях „се използват модели от антични 

култови сгради и духовното изживяване в тях е пряко свързано с 

общуването с природата“ (дисертация, стр. 147). Тя анализира 

също и терминологичния апарат, породен заедно с появата на 

тази тенденция, за да маркира същността и параметрите й – и 

предлага свои категориални обозначения и дефиниции. Друг неин 

принос е съставянето на блок от критерии за отграничаване на 

онова, което тя обозначава като „съвременни култови сгради“ от 

останалата маса архитектурни творби. 

Със способността си да извлече от аморфната емпирична маса 

на архитектурната практика нова цялост и да я дефинира,  

докторантката демонстрира зряло методологическо мислене. 

 

5. Авторското участие в получаването на приносите в 

дисертационния труд  

Имах възможност да проследя изследователската работа и 

развитието на текста от самото му начало и през всички негови 

етапи. Без съмнение, всички приноси на дисертационния труд – от 

откриването и очертаването на неизследвана проблематика през 

избора на емпиричен материал, илюстриращ авторската теза, до 

намирането на паралели между исторически отдалечени 

архитектурни феномени – са изцяло индивидуална заслуга на 

докторантката. Тя прояви методична последователност в 

изследователската работа, навлезе в непривични за стандартния 
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архитект територии, за да предложи интердисциплинарен анализ, 

който е принос не само за архитектурната теория, но и за съседни 

дисциплини, насочени към социалното и културното осмисляне на 

артефактите на построената от човека среда. 

 

6. Възможности за използване на получените резултати с 

препоръки за бъдещото им внедряване 

Дисертационният труд създава добра методологическа основа за 

бъдещи изследователски проекти – например, разширяване на 

териториалния обхват на настоящото проучване, търсене на нови 

паралели между античната и съвременната архитектура, 

осветяване на каналите и механизмите, по които античните 

модели се превъплъщават в съвременните архитектурни творби. 

Работата има приложна стойност и за архитектурната практика – 

при проектирането на сакрални и култови сгради, при съставяне 

на учебни курсове за студенти и др.   

Адекватност на автореферата спрямо съдържанието на 

дисертационния труд 

Съдържанието на дисертационния труд е точно отразено в 

автореферата, няма пропуснати съществени структурни елементи 

или обосновки. И обратното – в автореферата няма 

допълнително включени добавки с цел да се запълнят пропуски 

във фактологията, изводите или аргументацията на 

дисертационния труд.  

Авторефератът, резюмирайки основните структурни единици на 

дисертационния труд, е по-скоро преразказ, отколкото синтез на 

опорните точки на материала. На практика текстът е редуциран до 

33 стр., което е една трета от цялата дължина на дисертацията,  

150 стр. Авторефератът е на практика мини-дисертация, чийто 
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голям обем размива същностните достойнства на работата и не 

позволява да се откроят отчетливо иновативните елементи в нея. 

Той би спечелил, ако акцентът е върху по-съществените от 

изследователска позиция методология и методика, върху 

логиката на изграждане на аргументацията и приносните аспекти 

на работата.  

 

7. Критични оценки, забележки и препоръки, съпроводени с 

мотивирано предложение за насоките на по-нататъшната 

работа  

Представеният дисертационен труд е завършена разработка, 

която постига целите си и изпълнява функцията си – да 

форматира и дефинира наскоро зародил се и набиращ скорост 

нов архитектурен жанр, издирвайки корените му в античността. 

Възможните препоръки биха били насочени не толкова към него, 

колкото към бъдещи изследователски стъпки, които да доразвият 

конструктивното му ядро. 

Една от възможните посоки за бъдеща работа е да разработи в 

повече структура и детайл предложената методика за анализ на 

избраните обекти. Би могло също да се разшири обхватът на 

емпиричния материал – това би подсилило защитаваната от 

авторката теза и би доказало, че разкритият феномен не е в сила 

само за ограничен брой сгради, а материализира отчетлив нов 

начин на мислене в съвременната архитектура. Друга посока на 

изследване би могъл да е генезисът на това ново мислене. Наред 

с вече проиграните в дисертационния труд фактори, произтичащи 

от идеологията на „новата вълна“ и възхода на „зелената идея“, 

може да се потърси и личната мотивация на творците – дали 
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появата на античните модели в творбите им е осъзнат и 

целенасочен или инстинктивен, подсказан от интуицията ход.     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщение, намирам за основателно да предложа да 

бъде присъдена на арх. Адриана Сърбова образователната и 

научна степен доктор по научната специалност Теория и 

история на архитектурата, професионално направление 

5.7. 

     

 

Проф.  д-р  арх. Веселина Пеневска 

Институт за изследване на изкуствата, БАН 

 

28.09.2017 


