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Р Е Ц Е Н З И Я 

от  доц. д-р арх. Валентина Върбанова 

за докторския труд на арх. Радосвета Йорданова Кирова - Делчева 

на тема: 

 

ЖИЛИЩНО-ОТБРАНИТЕЛНИ КУЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД 

 

Представеният докторски труд изследва жилищната архитектура през периода на 

Средновековието по Българските земи по отношение на обемно-пространсктвено изграждане, 

строителни материали и организация на интериора за исторически период през XVв. – XVIIв. В 

него задълбочено е проследена  еволюцията и развитието на жилищно-отбранителните кули в 

селища на България и други на територията на Балканския полуостров, където са запазени 

изявени образци. Обектите на изследването са анализирани по отношение на стилови 

характеристики, елементи на формообразуването, еволюция на материали и техники. 

Проучването е ограничено в поставени от докторанта критерии относно историческо, социално, 

културно и икономическо развитие на страната за конкретните периоди, като неизменна цел на 

труда е културния континюитет и  устойчивост на художествената традиция, създадена още през 

периода на Средновековието и продължена по-късно през Възраждането. 

Авторът съпоставя много успешно историческите данни от изследвания в 

публикации по тематиката в съседните на България държави. В хода на изследването 

докторантката класифицира материалната среда за обитаване и труд на българина в жилищно-

отбранителните кули като предоставя ясен и структуриран визуален достъп до тази информация. 

Направен е изчерпателен анализ на научните публикации, отнасящи се до структурата и 

техническото изграждане на жилищните кули и е проследено тяхното историческо развитие. 

Считаме за особено ценен принос на труда класифицирането на обектите в техния исторически 

контекс и категоризирането  на факторите, влияещи върху тяхното изграждане и развитие на 

типа. Също така принос е и систематизирането на принципите при формоизграждането на 

обемно-пространствените решения през посочения период и намеренията на автора за тяхната 

дигитална интерпретация в нашето съвремие.  

Приложеният метод при разработването на дисертационния труд е правилен и 

включва огромна събирателска дейност по отношение на историческите характеристики в 

българската архитектура и градоустройство чрез изчерпателен литературен анализ. Представен 

е регистър на селектираните, класифицирани и анализирани обекти, илюстриращ  материалната 
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среда на българина през посоченото историческо време, което би било принос към историята на 

архитектурата. Важен е също така и акцентът, който се дава на балканските влияния в 

изграждането на жилищно-отбранителните кули пред периода на Средновековието и 

наследените след време традиции в строителството и архитектурата. По отношение на 

документирането на кулите със съвременни дигитални методи – докторският труд правилно е 

насочен към методите на „дигиталното наследство”, нещо много актуално в съвременното 

опазване. Те определено имат познавателен характер и донякъде им е придаден научен 

потенциял, както и са посочени възможните насоки за тяхното практическо приложение.  

Обектът на изследването в настоящия докторски труд са жилищно-отбранителните 

кули през османския период на територията на Балканския полуостров, обединени в 

административната единица Румелия. Изследователската задача е насочена към историята на 

архитектурата за периода като са посочени по-значимите социални модели на поява и 

разпространение на тези кули чрез анализ на фактори от различен характер, генезис и развитие 

на типа и идентифициране на техните обитатели. Дефиниран е специфичният функционален 

модел и ролята му за градоустройственото развитие на конкретни селища на Балканите през 

османския период. Проследени и систематизирани са архитектурно-конструктивните и 

функционално-стилови характеристики на жилищно-отбранителните кули като фактори за 

устойчивост и жизненост на типа през вековете. Функционалният модел и градоустройствените 

характеристики са проследени на микро и макро ниво. Изследването е направено обективно като 

се базира на предварително изведени критерии за датирането и ситуирането на кулите в 

историческото време. Принос на труда в исторически план е, че архаичният архитектурен тип на 

жилищно-отбранителните кули е проследен в контекста на специфичната структура на 

османското общество, включително и по отношение на социалната принадлежност на 

възложители и обитатели. Анализиран е генезисът на жилищно-отбранителните кули в 

типологичен и хронологичен аспект и е изяснена сложната функционалнoст на жилищно-

отбранителните кули, проследен от антични и средновековни прототипи. 

Приложената методика на изследване в докторския труд се базира на 

интердисциплинарния подход и е реазлизиран чрез включване на дисциплини като архитектура, 

строителни конструкции, история на Балканите, военно дело, изкуствознание, краеведение, 

икономика и технология на строителните материали. Прецизно и целенасочено са проведени от 

докторантката наблюдения на селектираните обекти на място, като е събран и анализиран голям 

масив от фотодокументален и графичен материал. Използван е методът  на сравнителния 

архитектурен анализ. Изследването е насочено към много широк кръг бъдещи изследователи - 

архитекти, изкуствоведи, историци, урбанисти, краеведи и други специалисти – научни 
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работници, професионалисти и студенти с интереси в областта на история на архитектурата и 

градоустройството.  

Докторският труд на арх. Радосвета Кирова има научно-теоретичен и приложен 

характер. Първият принос се състои в обобщаването на база данни за жилищно-отбранителните 

кули през османския период на тероторията на Балканите като се твърди, че за пръв път е 

направен детайлен и систематичен анализ за специфичните особености на архитектурния тип. 

Това определено е така, включени са някои непубликувани до момента паметници като кулите в 

Етрополе, Казанлък, кулата Мациос в Царицани, в Лариса и в с. Василики. Интерес 

представляват изведените  противопожарни и антиземетръсни характеристики на жилищно-

отбранителните кули, допринесли съществено за тяхната жизненост като архитектурен тип.   

Докторантката арх. Радосвета Кирова има богата творческа биография по отношение 

на практики и специализации в направлението „Теория и история на архитектурата”. 

Приложеният списък с публикации и доклади, включително и по темата на докторантския труд, 

говори за целенасочено и пълноценно популяризиране на различни по тематика и обхват части 

от него, допълнен с нови данни и изводи.   

В заключение може да се каже, че представеният докторски труд представлява 

задълбочено и изчерпателно в теоретично и практическо отношение изследване за жилищно-

отбранителните кули през периода на Средновековието. Той е и частично насочен към 

съвременните методи на опазване (реставрация и консервация) за емблематични образци и 

включва специфични изисквания и препоръки за тяхното експониране. Систематизираните и 

категоризирани образци биха били много полезни при проучването на обекти на недвижимото 

архитектурно наследство у нас за посочената типология и исторически период. В този смисъл 

бих препоръчала в бъдеще екземпляр от автореферата да бъде депозиран в научните архиви на 

институциите по опазване на недвижимо културно наследство на национално и местно ниво.  

Считам, че трудът отговаря на поставените изискванията за разработване на 

докторска работа и предлагам на уважаемото жури да присъди на арх. Радосвета Кирова 

научната степен „доктор”. 

 

                                                                          ....................................................... 

26. август 2016                                                  (Доц. д-р арх. Валентина Върбанова)  

 

 


