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СТАНОВИЩЕ 

проф. д-р арх. Иван Данов 

ръководител на кат. „Жилищни сгради“ към Архитектурния факултет на УАСГ 

 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

"доктор" 

в професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,  

– научна специалност:  „Архитектура на сгради, съоръжения,  

     конструкции и детайли” . 

 

докторска програма –  докторант на самостоятелна подготовка 

Автор:    арх. Анастасия Метева 

 

Редовен докторант към кат. „Жилищни сгради“ – АФ на УАСГ по направление 5.7. 

„архитектура, строителство и геодезия”, научна специалност 02.17.05 „Архитектура 

на сградите, съоръжения, конструкции и детайли” 

 

Тема: „АРХИТЕКТУРАТА И МУЗИКАТА КАТО ИЗКУСТВА СЪС  СХОДНИ 

КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ“ 

 

Научен ръководител: . проф. д-р арх. Иван Данов 

ръководител на кат. „Жилищни сгради“ към Архитектурния факултет на УАСГ 

 

1. Общо описание на представените материали 

 

Становището е възложено с решение на ФС на АФ с протокол №…./…….2016 

г. и заповед на Ректора на УАСГ № 591 /27.06.2016 г. 

Представеният дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 

степен ‘доктор’ в област на висше образование съдържа общо 388 страници, 

включително 409 фигури, от които 66 авторски, 3 авторски таблици и отделно 

приложение. Библиографията обхваща 119 номерирани източника, включително 66 

бр. електронни адреси. Авторът на труда е редовен докторант към катедра 
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„Жилищни сгради“, отчисле с право на защита през май 2015 год. Представеният от 

арх. Метева комплект материали на хартиен носител е в съответствие с Чл.36 (1) от 

Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, включва следните 

документи: 

- молба до Ректора на ПУ за разкриване на процедурата за защита на 

дисертационен труд; 

-  автобиография в европейски формат; 

- нотариално заверено копие от диплома за висше образование (ОКС 

‘магистър’) 

- заповеди за записване в докторантура,  

- заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен 

протокол за издържан изпит по специалността с успех .“отличен“ ,  

- протоколи от катедрени съвети, свързани с докладване на готовност за 

откриване на процедурата и с предварително обсъждане на дисертационния труд; 

- дисертационен труд; 

- автореферат; 

- списък на научните публикации по темата на дисертацията; 

- копия на научните публикации; 

- Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

- справка за спазване на специфичните изисквания на съответния факултет; 

 

Докторантката е приложила 3 броя публикации свързани с темата на настоящето 

изследване.  

 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

 

Арх. Метева е родена през 1984 год. в гр. Русе, където през 2003 год. 

завършва гимназия с преподаване на английски език. Започва обучение  по спец. 

„Архитектура“, първоначално във Варна, след това в Архитектурния факултет на 

УАСГ. Дипломира успешно към кат. “Жилищни сгради“ през 2011 год. Същата година 

се явява на конкурс към катедрата и е приета за редовен докторант. Резултат от 

обучението е настоящият дисертационен труд. 
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3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и 

задачи 

 

Представеният труд е посветен на общите за архитектурата и музиката 

принципи на композиция в съответните изкуства. По същество изследването има 

интердисциплинарен характер и от тази гледна точка проблемът е определено 

актуален. Конкретните задачи, поставени за разработени в дисертацията са 

свързани именно с общите за двете изкуства принципи .за изграждане на 

композицията. 

  

4. Познаване на проблема 

 

Арх. Метева  е направила задълбочено изследване на музикалните принципи 

на композиция, борави свободно със специфичната за музикалното изкуство 

терминология и успява да направи паралел или мост между двете специфични 

творчески дейности. Естествено трябва да се подчертае значението и ролята на 

консултациите в областта на музикалната теория, които проф. Диамандиев от 

Музикалната Академия - София беше любезен да направи и да допринесе за 

завършването на настоящия труд. 

 

5. Методика на изследването 

 

За научните цели на труда са използвани методи на класическото научно 

познание с внасяне на съвременни средства на анализ, различни експертни 

твърдения и оценки. Ползван е и методът на комплексната оценка.  Избраната 

методика на изследване позволява постигане на поставената цел и получаване на 

адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд  

 

Трудът е разработен в три глави и приложение към тях. В първа глава е 

направен исторически обзор на развитието на специфичните за двете изкуства 

принципи на композиция. Обхватът на изследването е разпрострян от древността до 

наши дни и от градоустройствен мащаб до интериорни решения. Главата завършва 

с таблица, отразяваща паралелното развитие и взаимовлияние на тенденциите и 

идеите в композицията и естествено в характера на двете  творчески дейности. 
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Отбелязан е фактът, че развитието на музикалните композиционни принципи има до 

голяма степен предхождащ спрямо архитектурата характер. Отбелязан е фактът, че 

в продължителен исторически период не е имало ясно разграничение между 

видовете изкуства. В тази глава за изброени различните общи за дете изкуства 

композиционни принципи. 

Във втората глава е изследван паралелът между особеностите на 

архитектурните сгради, силуети, ансамбли и музикалните произведения. Главата е 

посветен на хармонията в композицията, на вертикализма и хоризонтализма, на 

геометрията в музиката и архитектурата. Изследвани са различни елементи и 

тяхната роля за изграждане на специфичната форма. Отделено е внимание на 

влиянието на регионалните специфики върху композиционните принципи и 

съответно върху формата.  

В третата  глава са изведени някои общи принципи на композицията в двете 

изкуства. Изследвано е влиянието на единството на художествения образ за 

въздействието на двете изкуства. Обърнато е внимание на ролята на делението, 

ртъма и редуването за композицията. Изследвани са пропорциите като важен 

градивен елемент. Докторантката обръща внимание на движението и динамиката на 

художествения образ. Изследвани са трансформацията, метаморфозата и 

значението на фракталността за композицията. Направени са съответни изводи за 

ролята ма мащаба, на нюанса и контраста, на симетрията и асиметрията , както и на 

други похвати за постигане на убедителен художествен образ. Изводите от главата 

са систематизирани в съпоставителна таблица, която онагледява резултатите от 

научното изследване. 

 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

 

Доколкото ми е известно, това първи труд, посветен на граничното 

взаимовлияние на две на пръв поглед формално отдалечени едно от друго изкуства.  

Трудът има  научно -приложни приноси.: Формулиран е специфичен научен проблем 

и е отворен страница към нови страни в съществуващи научни проблеми.  

Приносите на разработката имат значение за теоретичното обяснение на  

художествено творчество и по-специално на архитектурното творчество и неговия 

емоционален заряд, до колкото това би могло да бъде позволено от спецификата на 

този вид дейност. Значимост на приносите се състои в определянето на общите 

принципи на композиция и в опита .за засилване на емоционалното и художествено 
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внушение на архитектурната композиция като се използва инструментариум от 

музикалните произведения.  

Смятам, че темата подлежи на доразвитие и чрез нея се посочва път към 

интердисциплинарни изследвания, които вероятно ще подскажат и други пътища за 

развитие на архитектурната и евентуално на музикалната творческа дейност. . 

 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 

Към труда се посочват три публикации издадени в годишника на УАСГ и 

отразяващи частично етапи от развитието на труда. Тъй като авторът на 

становището е и рецензент на тези материали, той ще се въздържи от коментар, 

който вече е бил предаден в писмен вид.  

9. Лично участие на докторантката 

Докторантката по мое впечатление е разработила труда изключително 

самостоятелно. Естествено поради спецификата на темата и характера на 

досегашната си подготовка са и били необходими консултации със специалисти от 

областта на теорията на музикалната композиция, каквито консултации, както беше 

споменато по/горе са получени. Изводите от труда и графичните изследвания имат 

чисто авторски характер и са резултат от самостоятелна работа.  

 

9. Автореферат 

 

Авторефератът отразява правилно характера и съдържанието на 

изследването, отговаря на изискванията и демонстрира умение за синтезирано 

представяне на научен труд. 

 

10. Критични забележки и препоръки  

 

Към бъдещото развитие на настоящата тема бих си позволил да отправя 

следната препоръка, свързана с опита за изясняване на общото в принципите на 

композиция. Препоръката е базирана на моето лично убеждение, че обяснението на 

общото между двете изкуства би трябвало да се изследва от гледна точка на 

общите математико- физически принципи, които вероятно обосновават двете 

явления. Естествено подобен интердисциплинарен подход (архитектура, музика, 

математика, физика) е трудно да бъде използван в процес на придобиване на 

образователна и научна степен, каквато е целта на настоящия труд. Направената 




