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 Колонка на Главния редактор 

 

На проф. Генова 

Редакционната колегия на Годишника на Университета по архитектура, строител-

ство и геодезия изказва огромната си благодарност към проф. д-р арх. Боряна Генова за 

дългогодишната ѝ работа като отговорен редактор за Архитектурния факултет на УАСГ. 

Проф. Генова е прекарала цялата си професионална кариера в Архитектурния факултет 

на университета като студентка и дипломантка в катедра „Градоустройство”; научен 

сътрудник и старши научен сътрудник в изследователската лаборатория на факултета, 

доцент и професор в катедра „Жилищни сгради”. 

Уважаема проф. Генова, 

Благодарим Ви, че бяхте отговорен редактор в Годишника и внесохте в редакци-

онната дейност дисциплина, ред и организация; изисквания за високо качество на пред-

ставените научни материали; перфекционизъм, отговорност и взискателност; грижа за 

младите изследователи – студенти, докторанти, асистенти; спомогнахте за предстоящото 

включване на Годишника в семейството на реферираните и индексираните международ-

ни издания с научна информация. 

Благодарим Ви, че в работата си като отговорен редактор насочвахте прехода на 

факултета, университета и Годишника към модерната наука; преоткрихте нови съвре-

менни хоризонти в теоретичните изследвания; пресътворихте мечтите си за иновативна, 

модерна, екологична, устойчива архитектура като теория и практика. 

 

 

Уважаеми колеги,  

Пред вас е вторият брой на том 53 на Годишника. Като първа статия публикуваме 

обзор на публикационната дейност на Университета за 2019 г. В нея Венелинов и съав-

тори разглеждат публикационната дейност на УАСГ през 2019 г. Направено е сравнение 

между публикациите в индексираните в Scopus списания и в Годишника на УАСГ за 

2018 и 2019 г. Специално внимание е отделено на публикациите в международни индек-

сирани списания и на броя на цитатите, които те са получили. Коментиран е индексът на 

Хърш. 

В броя се съдържат и 19 статии от тематичните направления „Архитектура”, 

„Строителство на сгради и съоръжения”, „Строителни материали”, „Транспортно строи-

телство” и „Водно дело”. Всички статии са публикувани на уеб-страницата на Универ-

ситета със свободен достъп до пълния текст. 

 

Приятно четене! 

доц. д-р Тони Венелинов –  

Главен редактор на Годишника на УАСГ 




