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СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов 

 

ОТНОСНО: Дисертационния труд на редовен докторант към сектор Архитектура 

арх. АНЕТА ТРИФОНОВА  за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор”, по научната специалност Теория и история на архитектурата, 5.7., Институт за 

изследване на изкуствата, БАН, София. 

Становището е представено в качеството 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.) 

 

Обем и структура на дисертационния труд -  Съдържа 240 страници основна част с 

общи сведения, 5 глави, 4 Фигури, 181 илюстрации, съпроводена от Таблици 1-7 

илюстриращи основните теми, библиография и речник на чуждите термини. 

Библиография: 161 заглавия - 35 на кирилица и 126 на латиница. ПРИЛОЖЕНИЯ I, II 

включват  материали от областта на съпътстващите науки - физика, философия, наука за 

системите, данни за арх. конкурси (60 стр., 8 таблици и 59 илюстрации, речници на 

физически и философски термини). 

 Основни постановки на разработката:  Докторантът дефинира в своя труд един от 

проблемите на съвременната архитектура в периода на т.н.„флуидна модерност“ като 

"загубване на  обективната архитектурна основа". За да може да оцени архитектурата в 

новите условия, дисертацията  прави опит за преосмисляне на съвременната теория и 

практика в триизмерните ракурси на философия, естествени и хуманитарни науки, с 

хипотези и предпоставки за архитектурното развитие в значително променената среда. 

Авторът намира актуалността на своя труд, както сам пише, в „попълване на  критичната 

теоретичност“, породена отчасти от липсата на ценности и идеали в обществото. В 

условията на „интердисциплинарност“ и „технологична зависимост“, според автора 

архитектурната методология се нуждае от обновяване в посоката на дефиниране и 

обосноваване на пространствени проявления, за което е необходим нов архитектурен 

анализ.  Ето защо като обект на дисертацията са посочени новите архитектурни 

проявления осъществени на базата на съвременните научни познания и високи 

технологии. Поставени са цели за разкриване на обществено-икономическите 

предпоставки за развитие на архитектурното пространство като обективно доказуем 

резултат или като субективна модернистична модификация, след което да се дефинира и 

докаже въведеното в труда понятие „Обективно архитектурно пространство“, което от 

своя страна да изразява характеристиките на физическото пространство и въз основа на 

изучените му  обективни качества, да се прецизира методиката за архитектурна оценка. 

Предметът на изследването акцентира върху противоречията в архитектурните 

проявления - обективност/субективност на теорията и реализацията. Обхватът на труда е 

глобалната архитектура в последната, наречена „течна“ фаза на модерността, т.е. в 

началото на 21 век и проследяване на процесите довели до съвременното състояние на 

архитектурата като "проекция на взаимосвързани събития в различните им аспекти".   

 Следвайки целите, авторът си поставя задачата - да се определят философските 

предпоставки за създаването на обективно /субективно архитектурно познание в 

настоящия период на модерността и да се анализира цялостната архитектурна дейност в 

ракурсите на основни философски категории, научност, обективност и истинност; 

доколко арх. методология е научна; В първа глава „Научно-философски предпоставки за 

обективно архитектурно познание“, докторантът разглежда архитектурната теория и 

практика през призмата на философските теории на съвременността. Изследването се 
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осъществява съгласно автора на ниво Философско-епистемологично, в контекста на 

разбирането за обективност и истинност; и научно-дисциплинарно - за създаване 

архитектура по обективни закони заедно с влиянието на физиката и технологията. В 

трета глава се изследват Обществено-икономическите предпоставки за нови 

архитектурни решения“, на основата на промените в обществото през периода на т.н. 

„флуидна модерност“. Проследява се поведението на трите страни на пазара 

(производител, потребител, посредник) в архитектурното поле. По-нататък задачите са 

свързани с въведеното в труда понятие "Ново Обективно Пространство (НОП)" - 

дефинирано във втора глава, с изясняване на неговата същност, характеристики, 

валидността на изведените предпоставки и т.н.; Накрая се предлага и идея за 

обективизиране на оценката на архитектурната творба. Четвърта глава „Нови 

пространствени прояви на първостепенни архитектурни конкурси през 21 век“ изследва 

доколко моделите на ОП се съществуват в световната арх. практика и как са оценени от  

архитектурните конкурси. Заключението на труда представя допълнителни съображения 

по предишните глави, като всички резултати се обобщават в създадената т.н. от автора 

"Морфологична кутия на Обективността", която обединява разгледаните въздействия, 

предпоставки и резултати, за да се определи крайния резултат.  Изводите относно 

философските, научните и обществени предпоставки за създаване на архитектурната 

теория и практика са само формално разделени в разработката, защото според 

докторанта тяхното влияние е комплексно и "съвременната архитектурна теория 

проявява дефицит по отношение на обективното си определяне в новите условия".  

   

Трудът като метод на дисертационно изследване може да се отбележи, че  съдържа 

интердисциплинарно  проведен критичен  анализ на съвременната архитектура, опит за 

научно-философска постановка относно обективност, субективност при обвързване на 

архитектурното с физическото пространство като новост за архитектурната теория. 

Изборът на собствен набор от научни методологични инструменти (вкл. сравнителен и 

морфологичен анализ) на основата на дълбока философска обосновка, сам по себе си 

може да се счита за принос в архитектурната теория. Авторските тези са спорни, но имат 

специфичен индивидуален и субективен характер, което ги прави особени  и различни в 

сравнение с други подобни изследвания. Теоретичното изследване се извършва според 

дисертанта с реално проведен интердисциплинарен подход, при което архитектурните 

му позиции са обогатени с тезите на  философия, естествени, хуманитарни и социални 

науки за изясняване на пространствените проявления на новите архитектурни понятия.  

В резултат от търсената синергия на архитектурата с физика, философия и отчасти с 

хуманитарни науки, се лансира идеята,  че архитектурното пространство може да 

изразява свойствата на физическото чрез т.н.  "Обективно Архитектурно Пространство". 

Търсен е паралел в  целесъобразността от използване на универсални физически закони 

при архитектурното изграждане, при което на базата на геометричните модели на 

физическото пространство са идентифицирани архитектурните пространствени 

типологични модели – вълни, вихри, тороси, непрекъснати неориентирани повърхнини и 

др; В контекста на всичко това хармоничните качества на архитектурното пространство 

се извеждат като нови хармонични отношения на пространството като физическа 

същност и др.  Научно-приложните  приноси могат да се търсят в представените и 

анализирани повече от 200 примера и в съставената сериозна база данни с проекти на 

основата на търсеното обективно  архитектурно познание. Теоретично изведените 

хипотези и идеи за архитектурната обективност и влиянието на  физиката през 21 век 

лансират разширяване на  мирогледа на архитекта и поощряване на творческия процес 

чрез "синергията с физика и математика". Така те биха могли да имат практически 

приложения спорд автора, като тези идеи могат да подпомогнат други теоретични 

изследвания и преподавателската дейност, а тезите на труда да подпомогнат 

архитектурата оценка чрез изведените специфични критерии .  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дисертацията проучва специфични възможности да бъде създаден 

своеобразен "код" за разбиране на съвременната архитектура, която според автора не би 

могла да се развива прогресивно без обективното архитектурно познание, вкл.  като част 

от нейния език и принципи на формообразуване. Дисертационното проучване предлага 

предпоставки  архитектите да се ориентират в новата технологична ера, която изисква 

преосмисляне на архитектурните постулати от близкото минало и така да даде  

основания за мотивиране на по-успешна архитектурно-технологична трансформация на 

творческите професионални идеи. Изследването се извършва през ракурсите на 

философията и естествените науки, с желанието да обясни и оцени новите архитектурни 

проявления на съвремието ни от друга гледна точка; Чрез такъв подход се мотивира 

иззясняването на начина по който т.н. „флуидно“ общество влияе върху архитектурните 

модификации; дефинира се в работен аспект въведеното за нуждите на дисертационния 

труд понятие „обективна пространственост“. Дисертацията може да се определи като 

специфичен принос за тази част от теорията и даваща теоретични предпоставки за 

разширяване на полето за анализ в бъдещи изследвания с практическо приложение.  

Докторантът в качеството си на архитект-професионалист първоначално работи като 

проектант в „Софпроект” с реализации на жилищни и обществени обекти. В последствие 

изгражда списание АМС „Аспекти” - главен редактор от 1997 г. в продължение на десет 

години. През последните години сътрудничи на специализирани издания „Архитектура”, 

„Наш дом”, „Абитаре ”. Работи активно в архитектурни сайтове: ka6tata.com и the-

building.eu, наследили списанията „Още за къщата” и The Building. Арх. Трифонова е 

посетила много архитектурни центрове в Европа и Австралия, което подпомага широкия 

и поглед за съвременната архитектура. В периода 2010-16 г. е изследвала 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 т.н. „флуидна модерност”. Тя има участия в много научни конференции и 

изложби както и редица публикации, които е посочила в своя дисертационен труд. 

Въз основа на констатираните качества, независимо от спорния характер на 

терминологията и постановките,  давам положително становище на дисертационния труд 

на докторанта към сектор Архитектура арх. АНЕТА ТРИФОНОВА  за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор”, по научната специалност "Теория и история 

на архитектурата". 

 

Проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов 

 


