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Р Е Ц Е Н З И Я 
от 

Член-кореспондент на БАН  проф.  д.а.н.  арх.  АТАНАС  КОВАЧЕВ 

Лесотехнически университет (ЛТУ), София 

 

 

 

ОТНОСНО: 

Дисертационния труд на редовен докторант към сектор Архитектура 

на Института за изследване на изкуствата, БАН, арх. АНЕТА ТРИФОНОВА  

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, по научна 

специалност „Теория и история на архитектурата“. 

 

 

Рецензията е представена в качеството ми на:  

 член на Научното жури, назначено със Заповед N 284-РД от 27.05.2016 г. на 

Директора на ИИИзк, София на основание на чл. 30 (2) и (3) , и чл. 31 (1) и (2) от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

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 N 5, т. 7/27.05.2016 г.) 

 рецензент по конкурса с решение на Научното жури от първото му 

заседание, състояло се на 03.06.2016 г. 

 

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ  

 

Анета Трифонова завършва архитектура във ВИАС, София през 1981 г. 

Професионалната си дейност започва като проектант в „Софпроект” с реализации 

на жилищни и обществени обекти през 80-те години на ХХ век и в следващите 

активни проектантски периоди 2007-2011 г. Изгражда списание АМС „Аспекти” 

като главен редактор от 1997 г. в продължение на десет години. То става 

популярно с интригуващото представяне на българската и световна архитектура. 

През последните години сътрудничи на архитектурните и интериорни издания 

„Архитектура”, „Наш дом”, „Абитаре” и др. Участва в списването на архитектурните 

сайтове: „Още за къщата” ka6tata.com и The Building the-building.eu, които 

наследяват едноименните списания и поддържат високо професионално ниво, 

като разглеждат сградата в триединството на архитектура, строителни технологии 

и мениджмънт с всички произлизащи от това постижения или проблеми.  

Във връзка с професионалните си ангажименти е посетила много европейски 

архитектурни центрове в Европа, дори Австралия, което подпомага широкия 

поглед и разбиране на съвременната архитектура. В периода 2010-2016 г. е 
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изследвала (с публикации) четирите издания на Венецианското архитектурно 

биенале. Богатата информираност за архитектурата става основа на 

теоретичните изследвания в дисертация към ИИИзк на БАН в която прилага 

интердисциплинарния подход за оценка на архитектурата в контекста на 

„флуидната модерност”.  

Владее отлично английски език. Притежава висока компютърна грамотност. 

След 2010 г. има участия в 7 научни конференции и изложба към Национална 

научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“. 

 

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е в обем от 240 страници, общи сведения, 5 глави, 7 

таблици, 4 Фигури, 181 илюстрации. Библиография: използваните източници 

включват 161 заглавия от които 35 на кирилица и 126 на латиница. 

Приложенията са 2, включващи 60 страници, 8 таблици и 59 илюстрации, речник 

на физически термини, речник на философски термини. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Общите сведения на дисертационния труд обхващат основите на разра-

ботката: обосновка на изследваните проблеми, актуалност, обект, цел, предмет, 

задачи, обхват и граници, подход и методи на изследване. 

 

Дефиниране на проблема. 

Съвременната архитектура се създава в условията на последната фаза на 

„флуидна модерност“, която освен противоречивата си специфика има 

тенденцията да омаловажава реалността. В същото време физиката  разкрива 

законите на материята и Вселената, както и възможностите да влияе на 

архитектурата.  

В тази обществено-икономическа обстановка, архитектурната професия се 

променя съобразно обществените и технологичните промени. Под външния 

обществено-икономически натиск архитектурата търси своите основи.  

За да може да се оцени архитектурата във фазата на флуидната модерност, 

докторантът Анета Трифонова преосмисля главните аспекти на радикалната 

архитектурна концепция, основана на вечните закони на архитектурата: Ордер, 

Пространство, Пропорции, която е обяснена от Мис Ван дер Рое, но в условията 

на XXI век.  

Това преосмисляне се осъществява на основата на архитектурата в 

теоретичен и практичен план, но и в триизмерните ракурси на философия, 

естествени и хуманитарни науки.  

Разграничават се предпоставките за създаване на обективно и субективно 

архитектурно познание и неговата реализация.   
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Актуалност на изследването.  

Актуалността на настоящия труд се определя главно в недостига на 

критична теоретичност, породени отчасти от условията характеризиращи се с 

несигурност, хетерогенност и безпрецедентна глобализация на която в голяма 

степен липсват ценности и идеали:  

● Пред архитектурната теория стои задачата да дефинира и обясни 

новите пространства, изградени с помощта на технологията и физиката, но на 

базата на обективност и реалност.  

● Дебатът относно обективно/субективно, реално/идеално е нужен на  

архитектурата, заедно с разкриването на предпоставките за модифициране на  

пространството в различните му разновидности.  

● В условията на повишена интердисциплинарност на архитектурната 

теория и практика, обхващаща въздействия от хуманитарните и естествените 

науки, се налага обогатяване на методологията към обективност чрез 

обвързване с други клонове на науката.   

Поради изброените причини, настоящият труд откликва на необходимостта 

от обективен архитектурен анализ на новите проявления на архитектурното 

пространство, както и от реалност/обективност на съвременността.  

 

Обектът на изследването обхваща проявленията на архитектурното 

пространство на XXI век, станали възможни поради разширените технологични 

възможности и взаимодействието с естествените науки и математиката. 

 

Целта на изследването изисква философска и научна дълбочина в посоките:  

Първо:  Да се разкрие как специфичните обществено-икономически условия 

определят развитието на архитектурното пространство в двете посоки: като 

проява на обективно архитектурно познание; към субективни пространствени 

модификации въз основа на новите технологии.  

Второ: Да се дефинира Обективното архитектурно пространство, което 

изразява в характеристиките на физическото пространство и едновременно с 

това излиза извън конвенциите на модернизма. Въз основа на Обективното 

Пространство, да се предложи идея за  прецизиране на методологията за оценка 

на архитектурния продукт по отношение на обективността (като се включи 

научното познание за физическото пространство). 

 

Предмет на изследването е: Модификациите на архитектурното 

пространство най-вече в посока на обективно архитектурно пространство, 

породени от съвременната обществена специфика (вкл. икономически процеси, 

технология, научни открития). 

 

Обхват на изследването: Изследването се провежда на сцената на 

глобалната архитектура в края на XX - началото на XXI век, с 3 български 
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примера. Така определеният период скъсява историческата дистанция за анализ 

и  архитектурните явления протичат в реалното време на оценката. Затова се 

проследяват процесите, които очертават образа на архитектурата днес като 

проекция на взаимосвързани събития в техния архитектурен, философски и 

физичен контекст.  

 

Задачите на дисертацията са групирани в четирите раздела: 

А. Да изяснят философските и научните предпоставки за създаването на 

обективно архитектурно познание в теоретичен и практичен план в пост-

индустриалното общество на XXI век. Да се определи: как архитектурната мисъл 

се отнася към философските категории обективно/субективно; дали 

архитектурната теория и практика отговарят на критериите за научност, 

обективност, истинност. Научният ракурс изяснява въпросите: доколко  

архитектурната методология е обективна в своята  интердисциплинарност;  

Б. Да се определи същността и характеристиките на въведеното в труда 

понятие: Ново Обективно Пространство, въз основа на анализа на 

концепциите за архитектурно пространство (XX-XXI век), характеристиките на 

физическото пространство с емпирични доказателства с подбрани за целта 

архитектурни проекти. Въз основа на резултатите, да се предложи идея за 

подобряване на методологията за изграждане и оценка на архитектурната 

творба по отношение на обективността.  

В. Да се отговори на въпроса: Как противоречивата специфика на течната 

фаза на модерността (и произлизащото от нея научно и технологично развитие) 

подпомага/пречи на обновяването на архитектурното пространство в посока на 

обективно изграждане и доколко субективните модификации преобладават. 

Г. Да докаже въздействието на изведените предпоставки в практиката. Да 

изследва прилагането на Обективното архитектурно познание като 

формообразуващ принцип в архитектурния език на флуидното общество, както и 

неговата оценка по критериите на ведущи архитектурни конкурси. 

 

В Първа глава „НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

ОБЕКТИВНО АРХИТЕКТУРНО ПОЗНАНИЕ“ се извършва философско и научно 

вглеждане в архитектурната теория и практика през призмата на  

преобладаващите философски и научни теории на съвременността на двете 

нива:  

1) философско-епистемологично в контекста на разбирането за реалност, 

обективност и истинност;  

2) научно – дисциплинарно, с разкриване на влиянието на физиката и 

технологията за оформяне на новото архитектурно пространство по посока на 

обективността.  

Изясняването на тази проблематика  е основа за определяне на методите 

на изследването (вкл. нови понятия, кутия за морфологичен анализ), както и 
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извеждането на предпоставките  (философски, научни и обществени) за 

създаване на архитектурното познание. 

 

Във Втора глава „ОБЕКТИВНО АРХИТЕКТУРНО ПРОСТРАНСТВО – 

СЪЩНОСТ И ПРОЯВЛЕНИЯ“ се дефинира понятието Обективно архитектурно 

пространство. След извеждането на философско-научните предпоставки за 

появата на обективно архитектурно познание, то е обосновано методологически 

прецизно, от една страна, на базата на разбирането за архитектурно 

пространство през XX век, а от друга - според постулатите за физическото 

пространство на съвременната физика, като е обосновано съпоставянето на 

двете пространства - архитектурното и физическото (с аргументация по Кант за 

„единното и неделимо пространството“, двете понятия са онтологични и са от 

един порядък).  

Понятието се въвежда със следното съдържание: Архитектурното 

пространство проявява характеристиките на физическото пространство; то 

принадлежи на флуидната модерност, но не може да се обясни с конвенциите на 

модернизма, защото е изградено по математически модел извън Евклидовата 

геометрия. Въз основа на горния анализ се предлага идея за подобряване на 

методологията за оценка на архитектурната творба по отношение на 

обективността. Втора глава изпълнява Задача Б на изследването. 

 

Трета глава „ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

ПОЯВА НА НОВИ АРХИТЕКТУРНИ ПРОСТРАНСТВА“ изследва промените в 

социално-икономическата среда през периода на „флуидна модерност“.  

Спецификата на обществото и поведението на трите сегмента на пазара – 

производител, потребител и партньори в архитектурното поле, определят 

промените в архитектурната дейност по отношение на изследваните в труда 

категории обективност /субективност. Самоопределението на архитектурната 

система, в качеството си на производител на архитектурния продукт, става под 

силното влияние на икономиката и другите социални системи. С трета глава се 

решава изследователска Задача В. 

    

В Четвърта глава „НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРОЯВИ НА 

ПЪРВОСТЕПЕННИ АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ ПРЕЗ XXI ВЕК“ се проверяват 

предложените модели за Обективно пространство, изследва се доколко те са 

изявени в световната архитектурна практика. Анализират се резултатите на 

професионалните архитектурни конкурси и класации по отношение на 

проявленията на Обективното пространство, като цял обект или елементи. 

Отчита се спецификата на високите сгради в Наградите „Еmporis” и International 

Highrise Award (IHA). От Наградата „Прицкър” са селектирани проектите 

разкриващи нови обективни проявления на пространството и неговата 

реализация. Четвърта глава изпълнява Задача Г. 



6 

 

  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО са представени някои важни съображения по Първа 

глава, касаещи философско-научната обосновка на дисертацията. Основните 

изводи от анализа:  

а) по предпоставките за обективно архитектурно познание; 

б) по въвеждането на Обективното архитектурно пространство;  

в) синтез от разнопосочния анализ в Морфологичната кутия на 

обективността, препоръки и приносни моменти на разработката.  

 

Дисертационният труд е съпроводен от Основните Таблици 1-7, 

библиография и речник на чуждите термини. В ПРИЛОЖЕНИЯ I, II са включени 

материали свързани с научната проблематика, с изследваните конкурси, 

речници на философски и научни термини. 

  

ИЗВОДИ   Докторантът извежда две групи изводи в съответствие на целите. 

 

1. Философските и научни предпоставки за създаване на обективно 

познание в архитектурната теория и практика са формално разделени по трите 

линии на въздействие – философски, научни и обществени:  

1.1 Философски. В контекста на философските и научни идеи на епохата, е 

установено, че съвременната архитектурна теория проявява дефицит по 

отношение на определянето си в новите условия и не успява да открие своите 

фундаменти в съвременните условия; не е чувствителна към истинността; не е 

намерила неподлежащо на съмнение знание на базата на което да се оформят 

новите архитектурни критерии. В същото време се създават архитектурни 

пространства с нови качества които може да се обяснят чрез: метафизично 

обагрена реалистка философка позиция; общите за философията и архитек-

турата онтологични понятия като пространство и рефлексия върху тези понятия; 

както и използване на научни аргументи при обосноваването.  

2.1. Научни. Научните предпоставки за поява на обективно архитектурно 

познание включват: влияние на физиката и математиката за подобряване на 

методологията на архитектурното проектиране към въвеждане на математически 

модели,  интердисциплинарност и синергия с естествените науки. Издига се 

ролята на инженерния проект до решаване на концептуално-пространствени 

задачи. Като краен резултат, архитектурното пространство се развива в посока 

на сближаване и все по-пълна изява на свойствата на физическото. Чрез 

физиката, архитектурата проверява съвместимостта си с философски и научни 

теории за пространството, материята и битието. 

3.1. Социално-икономическите предпоставки за архитектурното 

развитие са изследвани задълбочено на базата на анализите на ведущи 

социолози, политолози и философи. Обществото във флуидната епоха е 

развило противоречивата си природа, подчинена на стремежа да обезпечава 
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безпрепятствено движение на капитала между островите на стабилност - 

единствения начин за нарастване на капитала.  

Обществените предпоставки за изграждане на Обективно пространство 

са продиктувани от необходимостта на флуидната икономика за обновяване, 

развитие на технологията, но и изчерпване на природните ресурси, което води 

до необходимостта от обвързване с природата и физическите закони. На този 

фон, преструктурирането на архитектурната професия към интердисциплинар-

ност, интернационализация, компютъризация, нови управленски практики -  

работи също в различни посоки. Резултатът е обективно обновяване, когато 

тези фактори са насочени към: общата ефективност; приложение на обективни 

познания; използване на математически модели за създаване на еко-

архитектура, интелигентни сгради, Обективно пространство. Негативните 

явления като: комерсиализация; обвързване с властта и печалбата; 

безотговорност, отклонение от професионалните ценностите под влияние на 

доминиращи мулти-културологични теории - са индикации за субективна 

промяна в архитектурната практика за създаване на ефектен образ за бърза 

реализация; субективно използване на технологичните възможности игнориращи 

връзката със земята и територията.  

 

2. Относно Обективното архитектурно пространство и неговите 

реализации. Приемайки архитектурното пространство като подклас на 

физическото, се определя същността, проявленията и характеристиките на 

въведеното в труда понятие: 

2.1 Проявите на архитектурното пространство, съответстващи на 

характеристиките на физическото се доказват чрез направената съпоставка на 

физическото и архитектурното пространство. Първата група прояви касае 

имплицитните качества на архитектурното пространство, гравитиращи към 

важни вътрешни закономерности: пространството като Множество; Квантови; 

Резонансни. Важни последствия в теоретичен и практичен план може да имат 

следствията от изследването на резонансното уравнение, обвързването му със 

системата Модулор на Льо Корбюзие; Втората група свойства обхваща 

експлицитно изявените чрез формата: Материалност; Флуидност; Вълновост; 

Полеви. Изследвани са многобройни примери с подобно формообразуване, 

които следват определен физически закон и математически модел. 

2.2 Изведени са Характеристиките на Обективното пространство като:  

автономна, кохерентна и комплексна форма изградена по математически модел, 

отговарящ на характеристиката на физическото пространство. То не може да се 

обясни напълно с постулатите на модернизма. Затова не е определено като 

разновидност на модернизма, а по-скоро като нов тип свързан с физическото 

пространство, появил се вследствие на развитието на технологията и 

обективното научно познание.  
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2.3 Проявление в практиката. С изчерпателния анализ на резултатите  на 

професионалните архитектурни конкурси и класации през XXI век, са доказани 

изявите на обективното архитектурно познание в края на флуидната епоха на 

фона на преобладаващи Модернистични модификации, обогатени от 

възможностите на технологията, дигиталното формообразуване и производство. 

Обективното архитектурно познание се прилага от сравнително малко архитектки. 

На тази база се изграждат по-скоро елементи от сградата и по-рядко цялостни 

пространствени решения.  

Пространството изразява физическите свойствата в чист вид, но по-често те 

са пречупени през модернистично виждане:  

● Конструкцията се интегрира с пространството и формата в единно цяло; 

● Използва се силата и внушението на материалите;  

● Чрез нова контекстуалност;  

● Обективното пространство проявяващо качествата на физическото чрез 

формите на физическото пространство; концепцията за гъвкавост; движение по 

непрекъснати повърхнини; усукани високи сгради; вълни по фасадите и др.  

● Съществуват и субективни модификации на базата на математически 

модели и параметрична комбинаторика. Независимо от обхвата на обективен 

подход,  иновативните постижения в тази посока се оценяват най-високо на 

първостепенните архитектурни конкурси, особено на тези за високи сгради.  

 

3. Изводи от анализа на Морфологичната кутия: За да се синтезират 

изводите по всички глави е въведена „Морфологична кутия на обективността“ 

която представя перспективата на цялостния архитектурен процес, от 

предпоставките, процеса на проектиране, до крайния продукт - относно 

интересуващите ни характеристики и отношения. Извършен е морфологичен 

анализ на архитектурния проект или теория по отношение на Обективно/ 

Субективно, влияние на науката и обществото. Резултатите за съвместимите 

съчетания от предпоставки и проявления показват, че прилагано във фазата на  

проектирането обективното познание е достатъчно условие за Обективен 

резултат  - доказателство за силата на изследвания обективния научен метод.  

 

Въз основа на изложените резултати, считам че тезата на изследването е 

доказана: Специфичните обществено-икономически условия на течната фаза на 

модерността, предпоставят архитектурното пространство главно в посоката на 

субективни решения на формата, но съществуват и индикации в посока на 

обективността и изграждане по методите на обективното архитектурно познание. 

Това проявление на пространството е  дефинирано и доказано от автора в 

рамките на този труд като „Обективно архитектурно пространство“, което изявява 

в по-голяма степен свойствата на физическото. Неговото изучаване може да  

послужи като основа за подобряване на методологията за изграждане и оценка 

на архитектурното пространство по отношение на обективността. 
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НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ - обогатяват съществуващите 

знания с нови изследвания и постановки: 

 

Научни приноси: 

Относно метода и темата на дисертацията: 

● Проучвания с научно-философски постановки относно обективност, 

субективност, обвързване на физическото с архитектурното пространство с 

подобна дълбочина на интердисциплинарния поглед не са характерни за 

архитектурната теория. Настоящото изследване е първият подобен труд по 

дефинираната проблематика у нас. 

● В настоящия труд е избран собствен набор от методологични 

инструменти, на  основата на дълбока философска и научна обосновка. 

Подобен избор на методология в неговата цялост (вкл. изведените таблици и 

морфологична кутия),  сам по себе си, е принос в архитектурната теория.  

● Избягването на предварителни имплицитни уговорки при рефлексията на 

архитектурните понятия и използването на обективни научни методи – 

подпомага критичния анализ на съвременната архитектура и води до 

авторски открития  без аналог. 

● Дисертацията доказва силата на методологията за постигане на цели, 

които са неразработени от съвременната архитектурна мисъл.   

 

1. Доказва се оригиналната идея как архитектурното пространство може 

да изразява свойствата на физическото пространство, когато е подкрепено 

от постиженията на физиката и математиката.  

● Доказва, че архитектурното пространство с Новите си обективни 

проявления може да се третира като подклас на физическото пространство.  

● Сравнението на характеристиките на архитектурното пространство с 

реално доказани физически процеси позволява използването на реални и 

универсални физически закони в архитектурната теория и практика.  

● Доразвива темата за качествата на архитектурното пространство, 

обосновани с хармоничните константи, независимо от променливостта на 

технологията и субективността на възприятието. Към разработените вече 

константи са прибавени последствията от резонансните качества, 

пространството като множество, квантовата същност (хармонично уравнение, 

инвариантното уравнение на множеството, квантова неопределеност и др.  

● Предложените критерии за хармоничност гравитират около свойствата на 

физическото пространство, особено имплицитно изявените като: резонанс, 

архитектурата като множество и квантовата същност.  

● С предложените в труда идеи за синергия на архитектурата с физика и 

философия, тя може да се възприеме вече не само като нещо уникално и 
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субективно, а като универсално – подвластно на общите физически закони и  

хармонични константи.  

 

2. Прилага по същество интердисциплинарния подход. Изследването се 

извършва през ракурсите на: философия, естествени и хуманитарни науки, 

обществено-икономически и архитектурни позиции. Изяснява се системата от 

предпоставки довела до разнообразни модификации на пространството.  

● Използвайки интердисциплинарния подход се разкриват по-пълно 

проявленията и оценката на архитектурния продукт в новите условия, когато 

архитектурната дейност е в активен диалог с природните и социалните науки, 

които обаче влияят в различни посоки. 

● Интердисциплинарният анализ на обекта и предмета на изследване 

позволява да се конкретизират съществени дефиниции, изисквания и понятия в 

теоретичен план за архитектурното пространство, което от своя страна спомага 

за изясняване на Новите пространствени проявления.  

 

3. Доказва се необходимостта и се дефинира собствено онтологично  

понятие наречено от автора Обективно архитектурно пространство. Неговото 

доказване е също в резултат от синергия на архитектурната мисъл с физика, 

философия, отчасти с хуманитарни науки.   

● Базирайки се на геометричните модели на физическото пространство са 

идентифицирани вариациите на архитектурните пространствени типологични 

модели – вълни, вихри, непрекъснати неориентирани повърхнини  и др.  

 

Научно-приложни приноси: 

● Сравнителният анализ на повече от 200 примера, би послужил като 

солидна база данни с проекти, изясняващи реализацията на 

обективно/субективно архитектурно познание и изразяване на 

характеристиките на физическото пространство.  

● Идеите на труда, заедно с изясняването на смисъла и значението на 

физиката за технологичното изграждане на XXI век, разширяват мирогледа на 

архитекта и поощряват творческия процес чрез синергия с физиката и 

математиката.  

● Въпреки че е доказано използването им в практиката, теоретично 

изведените елементи на обективно познание могат да ускорят приложението 

им от повече архитекти в практиката, научните изследвания, преподавателската 

дейност, до използването им като критерии за оценка на провеждани конкурси. 

● В приложен аспект, тезата за обвързване на физическото с архитектурното 

пространство подпомага обективизирането на архитектурата оценка като се 

извежда материалната компонента на полагащото ѝ се първостепенно 

място при реализацията.  
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● Предложената идея, за използване на моделите на Обективното 

пространство като ориентир за подпомагане на инвариантността на оценката 

на архитектурния продукт,  обяснява и в този смисъл преодолява 

отклоненията при оценката на архитектурния обект - наложени поради 

невъзможност да се изведат точни критерии, както и поради отклонения по 

линията на субективни социално-икономически влияния.  

 

Дисертацията дава ключове за разбиране на съвременната архитектура, 

която не би могла да се развива прогресивно без обективното 

архитектурно познание  като част от нейния език и принципи на 

формообразуване. Помага на архитектите да навлязат осъзнато в новата 

технологична ера – доказано единствения път за развитие на човечеството, 

който изисква преосмисляне на всички архитектурни и жизнени постулати, 

за да се гарантира успешната архитектурно-технологична трансформация.  

 

 ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

По темата на дисертационния труд авторката има участие в 7 национални и 

международни научни конференции (Изкуствоведчески четения – 2011 г., 2012 

г., 2014 г., 2015 г.;  Международна научна конференция на ВСУ „Черноризец 

Храбър“, Варна -  2011 г. , 2015 г.;  Национална научна конференция и изложба 

„Цвят и светлина в архитектурата” – 2012 г.), направени са 9 публикации в 

Сборниците на конференции и специализирани издания, многобройни публикации 

в популярни издания по различни аспекти на съвременната световна и българска 

архитектура. 

 

Трифонова, Анета.  

1. Завръщане към  хуманността на  архитектурата в информационното 

общество, 12-то Венецианско Архитектурно Биенале„2010. – В: Архитектура, 

строителство, съвременност, 5 Международна конференция ВСУ, Варна, 2011, 

стр. 241-250. 

2. Архитектурата на 21 век се определя от възможностите на технологията, 

икономиката и отговорността. – В: Архитектура, строителство, съвременност, 7-

ма Международна конференция ВСУ,  2015, стр. 54-64.  

3. Архитектурата дeфинира своите фундаменти в реалностите на 21 век, 13-

то Международно Архитектурно Биенале, Венеция – сп. Архитектура, 2012, бр.5, 

стр. 46-53. 

4. XIV-то Архитектурно биенале изследва фундаментите на архитектурата, 

без архитектите. - сп. Архитектура, 2014, бр.3, стр. 24-29. 

5. Естетическата валидност на икономиката на високата сграда. Може ли 

Давид да победи Голиат в ерата на гъвкаво натрупване на капитала.  В. Научна 
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конференция: Изкуствата, пазарът, публиките, Изкуствоведчески четения  2012, 

ИИИ-БАН, София, 15-17 ноември 2012.  

6. Интердисциплинарен подход при оценка на архитектурата в контекста на 

„флуидната модерност“. В: Изкуствоведчески четения  2014, ИИИ-БАН, София, 

2015, стр. 415-423. 

7. Трудности при архитектурното изразяване на новите технологични 

възможности. В: Изкуството и новото време: смесване на езиците, 

Изкуствоведчески четения  2015, ИИИ-БАН, София, 2015, стр.183-190. 

8. Eволюция на осветлението от модернизма до флуидното пространство в 

творчеството на трима лауреати на наградата „Прицкър”. В: Национална научна 

конференция „Цвят и светлина в архитектурата”  София, 22 юни 2012, СD. 

 9. „Neues Museum”, Берлин преоценява класиката без да крие белезите на 

времето. В: Изкуствоведчески четения 2011, 9–12 юни 2011, ИИИ-БАН, София, 

2011, стр. 388-194. 

10. „Neues Museum, Берлин - уникална поредица от архитектурни състояния”. 

Сп. „Абитаре”, двуезично, бр. 02/ 2012, стр. 70-79.  

 

АВТОРЕФЕРАТЪТ  е разработен съгласно изискванията. 

В първата му част са обединени предпоставките за архитектурното развитие, 

които обхващат всички ракурси на философски, научни и обществени влияния за 

създаване на обективна архитектурна теория и проекти. Във втората част се 

дефинира и доказва с многобройни реализирани проекти авторското понятие – 

Обективно архитектурно пространство.  

Накрая всички резултати се синтезират в създадената Морфологична кутия 

на Обективността, която обединява различните въздействия, предпоставки и 

резултати, за да се определи вероятността да се реализира обективното 

архитектурно познание. Очертават се  постигнатите научни и научно-приложни 

приноси. 

 

ПРЕПОРЪКИ.  

 

1. Препоръчвам дисертационният труд да бъде издаден като самостоятелна 

монография на български и в съкратен вариант на чужд език. 

2. Към арх. Анета Трифонова имам препоръка да продължи изследванията 

си и да публикува в чужбина, което ще даде възможност за популяризиране на 

философските и научните ракурси и идеи в дисертацията, както и оригиналната 

постановка за Обективно пространство.   

 

ВЪПРОСИ:  

 

Към докторанта имам следните 3 въпроса: 
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1. По какъв начин интердисциплинарният подход, включващ считаните 

за отдалечени от архитектурата философия и физика, помага на 

дисертационното изследване? 

 

2. Каква е причината въведеното от вас „Обективно пространство“ да 

търси паралели с физическото, а да не се основава на модернистичните 

конвенции за формообразуване? След направения анализ на 

съответствието между архитектурното и физическо пространство, кои от 

проявленията според вашите доказателства са най-плодотворни за 

бъдещи изследвания, с най-голям принос в теорията и практиката?  

 

3. Дисертацията доказва елементи на обективно познание в световната 

архитектура. Смятате ли, че има достатъчно доказателства в практиката за 

Обективното архитектурно пространство, които го определят като 

качествено ново явление, което излиза извън постулатите на модернизма? 

 

ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

 

Познавам Анета Трифонова от много години, дори десетилетия. Следя с 

професионален интерес нейното творческо развитие. Смятам, че тя е изграден 

учен с позиция и място в теоретичните изследвания. С тази разработка тя 

показва, че може да анализира и прогнозира процеси и явления в архитектурата, 

да прави приноси с научен и научно-приложен характер. 

Всичко това ми дава основание да оценя Анета Трифонова като комплексна 

личност с интереси към професията, но и със знания в други гранични области. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Квалификацията на арх. Анета Трифонова и предложеният за защита  

дисертационен труд ми позволяват да направя извод, че е разработена тема е 

с високи качества, отговаряща на нуждите на съвремеността. Изследването 

се извършва с философска и научна дълбочина през интердисциплинарните 

ракурси на философията и естествените науки, за да намери ключове за 

разбиране на новите проявления. Проследяват се проявите на обективно/ 

субективно, като червена нишка в целия архитектурен процес - от идеята до 

оценката. Изяснява се начинът, по който флуидното общество влияе върху 

архитектурните модификации. Дефинира се ново понятие Обективна 

Пространственост.  

 

Дисертацията може да се определи като основополагаща в някои аспекти 

на теорията и поле за бъдещи изследвания, но и с богато практическо 

приложение.  
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Докторантът показва своите възможности за анализ, извеждане на 

методология подходяща за изследването на нови територии, синтезира 

проблеми, формулира изводи и предложения в разглежданата област, които са 

до голяма степен новости за архитектурната теория.  

 

Приемам дисертационният труд на арх. Анета Трифонова за завършен.  

 

В настоящия си вид той представлява изследване по актуален за науката и 

практиката проблем, разработен самостоятелно и с визия за бъдещето от 

докторанта.  

 

По своята структура и формулираните приноси дисертационният труд  

покрива критериите за получаване на образователна и научна степен „Доктор“.  

 

Спазени са изискванията на ЗРАСРБ (обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., с 

последвали изменения и допълнения), Правилника към него и Правилника за 

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

длъжности в БАН.  

 

В качеството си на член на Научното жури и рецензент на дисертаци-

онния труд давам своя положителен вот „ЗА“ присъждане на образовател-

ната и научна степен „ДОКТОР” на арх. АНЕТА ТРИФОНОВА.  

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Член-кореспондент на БАН, проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ, 

Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки  

 

 

 

 

 

 

 

София, 

20.07.2016 г. 

 

 

 


