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СТАНОВИЩЕ   

 

Относно:  Дисертационен труд на тема: 

Оценка на архитектурата в контекста на "флуидната модерност" 

на редовен докторант арх. АНЕТА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА към сектор 

"Архитектура" при Института за изследване на изкуствата, БАН, София за 

присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално 

направление " Архитектура, строителство и геодезия" и научна специалност 

"Теория и история на архитектурата"  

от доц. д-р арх. ИРИНА ФАЙТОНДЖИЕВА-РАДЕВСКА, член на НЖ 

Настоящото становище е изготвено на основание 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.), както  и решение на НЖ . 

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ: 

Анета Трифонова е родена в гр. Враца през 1958 г. Завършва архитектура във 

ВИАС, (УАСГ) през 1981 г. Трудовата й дейност започва като проектант в 

"Софпроект" през 80-те години на миналия век и продължава като свободно 

практикуващ – от 2007 до 2011г. Проектантската й дейност е свързана с 

реализации на жилищни и обществени обекти. От 1997 до 2007 г. е главен 

редактор на списание АМЦ“Аспекти““, а след 2009 г. – на „The Building”. През 

последните години сътрудничи на архитектурните и интериорни издания 

„Архитектура“, „Наш дом“, „Абитаре“. Участва в списването на архитектурните 

сайтове „Още за къщата“ www.ka6tata.cом и “The Building” www.the-building.eu, 

които наследяват духа на едноименните списания. Професионалните й 

ангажименти са обвързани с посещения на европейски столици и архитектурни 

центрове. Участва в редица международни форуми и събития (в т.ч. в 

последните 4 издания на Архитектурното биенале във Венеция – един от най-

престижните световни прегледи на архитектурата. Нейната широка 

информираност за съвременната архитектура и многостранна ерудиция стават 

основа на теоретичните изследвания в дисертацията й. 
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От началото на 2010 г. е зачислена като редовен докторант в ИИИзк.-БАН. След 

успешно изпълнение на образователната й програма, е отчислена с право на 

защита. По време на докторантурата участва в седем национални и 

международни конференции. Резултатите, свързани с разработваната в 

дисертацията тематика, са отпечатани в 9 публикации. 

 

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

ОСНОВНА ЧАСТ - 240 страници 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 включващи   материали от 

областта на съпътстващите науки - физика, философия, наука за системите, 

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

физически и философски термини).  

 

МОТИВИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Наблюдаваният период на „флуидната модерност“ в икономиката се описва от 

редица изследователи  като противоречив, подчинен главно на стремежа да се 

обезпечи бързо и безпрепятствено движение на капитала, което като краен 

резултат срива ценностната система в повечето сфери на живота. В 

архитектурата това се отразява като принизяване на общовалидни архитектурни 

ценностни критерии, както и в една размиваща се обективност при анализа на 

архитектурните достижения в новите условия. Темата на дисертацията е 

актуална тъй като се разглеждат новите архитектурни проявления в началото на 

21 век и в критичен план се търси адекватна методология за обективна оценка от 

гледна точка на съвременните интердисциплинарни научни достижения. 

 

ЦЕЛ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛТАТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Налице е стремеж да се построи коректен, от гледна точка на наукознанието, 

изследователски апарат. В резюме постановката на проучването се изразява  в 

следното. Като обект на изследването са определени новите архитектурни 

явления, осъществени с помощта на научни познания и нови технологии. Целта 

е да се преосмисли интердисциплинарно, в нейната философска и научна 

дълбочина, съвременната архитектурна теория и практика. В границите на 

очертаващото се предметно поле се изучават противоречията в архитектурната 

теория и практика от гледна точка на обективност и субективност. Тъй като 
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описанието и оценката се извършват в едно и също реално време, се прави опит 

новите проявления на архитектурното пространство да се разглеждат като 

проекция на взаимосвързани процеси, протичащи на различни по своята степен 

на абстракция от обекта, равнища. Авторската концепция за архитектурното 

пространство като подсистема на физическото пространство се дефинира чрез 

понятието Обективно aрхитектурно пространство. Прави се опит да се 

конфигурират структурни модели за обективизиране на теоретичното познание.  

Конкретните задачи на изследването, които произтичат от така построения 

предмет, могат да бъдат групирани като два основни типа:  

Първият тип е свързан с описание и анализ на предпоставките (философски, 

научни, икономически, социални) и на социализацията (оценката на престижните 

архитектурни конкурси) на ахитектурната пространственост в условията на 

"флуидната модерност" на 21 век. При този тип задачи се формира предметно 

поле на аналитично историческо изследване на архитектурните явления в 

конкретен  период от време. В Глава I се търсят философски и научни 

предпоставки за създаване на обективно архитектурно познание. Архитектурната 

дейност се анализира чрез прилагане на обективна методология, основана на 

философски категории и съвременното разбиране за обективност и истинност, 

от една страна, и синергия с физиката и новите технологии, от друга страна. 

Анализира се поведението на самата архитектурна система, заедно с всички 

участници на пазара на архитектурните продукти, които са под обществено-

икономическото влияние и необходимостта на „флуидната“ икономика да се 

обновява непрекъснато, (Глава III). При анализа на проведените  архитектурни 

конкурси през 21 век се показва, че независимо от някои неизбежни ограничения 

в обхвата на новите пространствени прояви, иновативните постижения се 

оценяват високо,(Глава IV). 

Вторият тип задачи е свързан с опита за създаване на авторска концепция и 

дефиниране на понятието  за обективна пространственост като проява на 

физическото пространство, изградено по математически модели извън 

Евклидовата геометрия. Този тип задачи правят опит да очертаят границите на 

теоретично предметно поле, в което да се разполагат основни понятия, 

структурни модели и конфигуратори за решаване на определени теоретични или 

практически проблеми. В Глава II е предложено, с философска и научна 

аргументация, определение на понятието "Обективно архитектурно 

пространство". Изследвани са неговата същност, характеристики, 

формообразуваща валидност. В три стъпки, разглеждани от автора като 
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предпоставка за обективизиране на оценката на архитектурната творба, 

понятието е структурирано в съдържателен план. Като определители на 

формата му по аналогия с физическото пространство и присъщите му 

възможностите за математическото моделиране са посочени свойствата: 

материалност, флуидност, вълнова и полева форма на материята. Формата на 

"Обективното архитектурно пространство" е определена като автономна, 

кохерентна, комплексна, което дава основание на автора да го разглежда като 

нов тип пространственост, извън модернизма. Потърсени са и вътрешни 

хармонични закономерности, свързани с теорията на множествата, квантовите и 

резонансни явления,  за които се твърди, че от тях могат да  бъдат изведени 

хармонични константи и системи от типа на Модулора на Льо Корбюзие. В 

заключение всички резултати се обединяват в т.н. "Морфологична кутия на 

Обективността", събираща въздействия, предпоставки, методи и крайни 

резултати, които приложени в различни комбинации във фазата на 

проектирането би трябвало да покажат, че обективното познание е достатъчно 

условие за обективност на резултата.   

 

МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ 

Поради интердисциплинарния характер на изследването, то се нуждае от 

широка апробация в научните среди, свързани с областите, с които се търси 

теоретична и методологическа кохерентност, включително и апробация на 

структурираните модели на "Обективното архитектурно пространство" и 

"Морфологичната кутия на Обективността" приложени към конкретни 

архитектурни обекти.  

С оглед постигане на по-голяма  яснота на възприятието е желателна 

максимална научна прецизност на изказа чрез по-добра редакция и 

структуриране на текста, тъй като се прилага специфичен изследователски 

апарат за анализ на архитектурните достижения в началото на 21 век.  

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

1.Приложен е критичен интердисциплинарен подход при изясняването на 

система от предпоставки, довела до съвременните проявления на 

архитектурното пространство, включващ философски (в т.ч. и на философия на 

науката), естественонаучни (физика и математика), икономически, социални и 

собствено-архитектурни аспекти.  



 

5 

 

2. Предложена е концепция за обективна пространственост чрез въвеждане на 

понятието "Обективно архитектурно пространство" като подсистема на 

физическото пространство и разкриване на тази основа на външни свойства и 

вътрешни хармонични закономерности. 

3. Създадена е база данни с анализирани повече от 200 обекта, представящи 

водещи архитекти и отличени реализации, които концептуално или при отделни 

техни елементи са основани на философски доктрини, естественонаучни знания 

и математически модели или просто са вдъхновени от духа на времето. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Дисертацията предоставя специфична гледна точка за разбиране на 

съвременната архитектура и би могла да съдейства за осъзнатото навлизане на 

архитектурната и строителна гилдия в новата технологична ера, която изисква 

преосмисляне на архитектурните и жизнени постулати. Изследването търси 

философски и естественонаучни аргументи, за да обясни и оцени новите 

архитектурни проявления: Разкриват се прояви на научна обективност в 

архитектурния процес. Изяснява се начинът, по който „флуидното“ общество 

влияе върху архитектурните модификации, дефинира се понятието за обективна 

архитектурна пространственост, конфигурират се структурни модели за 

решаване на конкретни научни проблеми. Дисертацията може да послужи като 

значим ориентир при бъдещи теоретични изследвания и дори да се търси 

практическото й приложение.  

На основание на гореизложеното считам, че дисертационният труд на тема  

"Оценка на архитектурата в контекста на "флуидната модерност" 

отговаря на изискванията на ЗРАСНБ и правилниците за неговото приложение. 

Предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна 

степен „доктор“ на арх. Анета Трифонова Трифонова.   

 

26.08.2016 г., София 

     Член на НЖ: 

       

       арх. Ирина Файтонджиева-Радевска   


