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СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р арх. Мария Николова Давчева, СУБ 

oтносно дисертационен труд за получаване на образователната и 

научна степен “Доктор” по професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма „Теория и 

история на архитектурата” 

ТЕМА 

„Българската архитектура през втората половина на XX век. Външни 

влияния и развитие на идентичността“ 

ДОКТОРАНТ 

арх. Анета Николова Василева, докторант - редовна форма на 

обучение, Катедра „История и теория на архитектурата”, Архитектурен 

факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 

НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ 

проф. д-р арх. Георгий Станишев, Катедра „История и теория на 

архитектурата”, Архитектурен факултет, Университет по архитектура, 

строителство и геодезия, София 

 

 

Настоящото становище ми е възложено с решение на първото 

заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема 

„Българската архитектура през втората половина на XX век. Външни 

влияния и развитие на идентичността“, назначено със Заповед на Ректора 

на УАСГ - № 1171 от 22.12.2016г. 

Предоставената ми възможност да се запозная и участвам в 

обсъждането на настоящата тема бе удоволствие, чест и 

предизвикателство за мен. По мое лично мнение това е първа по рода си 

в България цялостна и систематизирана научно-приложна разработка за 

разглеждания период и конкретна проблематика. Макар самата 

авторка още в началото на дисертацията си да споменава доста имена 

на български изследователи за нейни първоизточници смея да твърдя, че 
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именно тя и единствено тя до момента е съумяла да проучи задълбочено, 

да систематизира и предложи в нагледен вид цялостната картина на 

българската архитектура от втората половина на XX век. Поставя и 

отговаря на въпроси свързани с времевата адекватност на българската 

архитектура в световния контекст, влияния и рефлексии, нейната 

самодостатъчност и посоки на (собствено)развитие. 

През последните години, заинтригувана и като архитект и като 

изследовател от проблемите свързани с познаването, опазването и 

социализирането на архитектурното наследство от втората половина на 

XX век в България и чужбина следя с интерес публикациите и участията в 

научни формати на арх. Анета Василева. Често проблемните полета са 

изследвани в екип с арх. Емилия Кълева в два ракурса - същност, 

контекст, идентичност, значимост и модели, хипотези за опазване. Тези 

ракурси логично се наслагват като два филтъра, които взаимно се 

надграждат, едновременно дефрагментират проблема и 

същевременно дават негово логично цялостно обяснение/решение. Не 

мога да не адмирирам арх. Василева и арх. Кълева и за смелостта и за 

всеотдайността, с която реализират своите изследвания, както и 

примерът, който дават за ползотворната работа в екип. Приветствам 

такива разработки, силно убедена, че екипната и мултидисциплинарна 

работа са правилната посока за развитие на теоретичната и приложна 

архитектура. Поздравявам ръководителите на техните дисертации, 

съответно проф. д-р арх. Георгий Станишев и доц. д-р арх. Йорданка 

Кандулкова, както и онези членовете на Катедра „История и теория на 

архитектурата”, които са създали (бих казала възродили) благоприятна 

среда за екипност и са основни двигатели в инициирането и решаването 

на актуални архитектурни проблематики в „лабораторни условия” като 

научно-теоретични разработки, студентски проекти и т.нт..  

 

 Голямо бе моето удовлетворение, когато получих дисертацията и 

придружаващия я автореферат на тема „Българската архитектура през 

втората половина на XX век. Външни влияния и развитие на 

идентичността“. Заявената тема освен своята безспорна актуалност и 

навременност бе разгърната задълбочено, в унисон с изискванията за 

такъв тип разработки и на високо ниво, далеч надхвърлящо очакванията 

за възможностите на млад изследовател. Адмирации за огромния 

събран, селектиран и анализиран материал, на база на който са 

изготвени анализите. Самите Приложения са най-цялостният, синтезиран 

и компактен материал, който е изготвян някога в България по конкретната 
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тема. За това, както и за високата графична култура и многобройните 

лично направени или намерени илюстративни материали поздравявам 

докторантката.  

Дисертацията на тема „Българската архитектура през втората половина 

на XX век. Външни влияния и развитие на идентичността“ е с обем 505 

страници, богато илюстрирани от 347 фигури. Освен отличаващ дизайн и 

висока стойност като теоретична разработка дисертацията се отличава 

с ясна структура, прецизност в използването на научния 

инструментариум, богата библиография (84 единици на латиница,132 на 

кирилица, 110 от архиви на архитектурна периодика, 9 интервюта , 

проведени от самия автор).  Публикациите и участията на автора по 

темата еднозначно доказват както персоналните качества, така и 

последователността и постоянството, с което е протекъл целия цикъл на 

разработване на дисертацията. 

Още във ВЪВЕДЕНИЕТО арх. Василева маркира обекта, предмета, целта 

и задачите на своята разработка. Използването на гъвкава методология 

позволява на автора да структурира и представи своите анализи и 

хипотези балансирано, без излишни претенции за иновативност, но със 

собствен стил и подчертана авторска позиция. 

В ГЛАВА 1 - МОДЕРНИЗМЪТ В АРХИТЕКТУРА НА XX ВЕК И НЕГОВИТЕ 

СУБИДЕОЛОГИЯ е направена теоретична дисекция на ортодоксалния 

модернизъм и неговите алтернативи в съответната политико-

икономическа и социална конюнктура. 

Следвайки целта на изследването авторът прави опит да „идентифицира 

„ядките” на архитектурната идентичност в системата на 

социалистическата култура, оформена от социалистическата 

идеология”. Арх. Василева дефинира външните влияния на  

ВЕРТИКАЛНИ (външни влияния „от центъра” и вътрешното им 

саморазвитие или влиянията на социалистическия реализъм  и 

западноевропейски модернизъм)  

и ХОРИЗОНТАЛНИ (външните влияния от периферията на модернизма, 

които са се обособили като глобална „универсалност” и така са 

намерили почва за развитие в България). 

В ГЛАВА 2 - БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК. 

ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ И ТЯХНАТА РЕЦЕПЦИЯ акцентът е поставен върху 

конкретните външни влияния и подробно са разгледани именно тези, 

които достигат до „относително затворената ни културна система през 
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периода на социализма”. На база вътрешното саморазвитие в рамките 

на социалистическа България са очертани етиката и естетиката на 

брутализма, японския метаболизъм, постмодернизма, критическия 

регионализъм (последният- като най-ярък израз на взаимоотношенията 

център- периферия). 

В ГАЛАВА 3 - БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX 

ВЕК. ФОРМИ И ПРОЯВЛЕНИЯ В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ са представени 

основните изяви на идентичността, които българската архитектура от 

периода развива като своя индивидуална рефлексия на собствения 

прочит на модерността и от „центъра” и от „периферията”, запазвайки 

едновременно локална идентичност и глобална адекватност. Яснота за 

самата дисертация, частична иновативност и важен теоретичен принос 

имат предварително въведените и дефинирани „основни понятия „ в тази 

глава. Те касаят не само архитектурата, но и цялостната културна 

обосновка на периода в пъстротата на нейната същност и географска 

рамка. Рядко виждаме използването на термините: национализъм, 

тоталитаризъм, памет, идентичност и носталгия в този рафиниран и 

освободен от излишна емоционалност вид. Поздравления за 

умереността и обективността, нелишена от авторска позиция в 

прилагането на така „болезнени” за нашето съвремие понятия. 

Следва своебразна периодизация и типологизиране на архитектурата от 

периода, в която арх. Василева за пореден път доказва своите 

задълбочени познания в областта и умения да анализира, прави изводи и 

подкрепя умело с примери. Една голяма част от примерите са малко 

познати или слабо изследвани в архитектурната теория и критика. Ценно 

е тяхното представяне и популяризиране, но безценно е своевременното 

им документиране, което докторантката е постигнала паралелно с 

решаването на задачите в своята дисертация. 

В глава ЗАКЛЮЧЕНИЕ са направени кратки, но коректни обобщени 

изводи за постигнатите цели и са дефинирани самите приноси. Тук бих 

отправила забележка към докторанта, който в дисертация с обем 505 

страници отделя едва 4 за това сам да постави оценка на свършеноео 

от него. Поставената задача безспорно е постигната в цялата гама от 

теоретични и приложни приноси. Установена е времевата адекватност и 

синхрон на българската социалистическа архитектура с европейската 

такава от периода след втората половина на XX век. Българската култура 

в нейната  „самодостатъчност” поставя началото или катализира 

метаморфози в своя облик в няколко направления- всичко това цялостно 

и изчерпателно   онагледено в Приложения 1,2,3,4. Обикновено в 
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Приложенията на една дисертация в графичен вид е представена онази 

„досадна информация”, посредством, която е достигнато до 

„същинското заключение”. В този случай обаче Приложенията са онази 

безценна, систематизирана и пълна информация по конкретната 

проблематика, която би била фундаментална за всеки (друг), който би 

искал да създаде своя хипотеза или индивидуален прочит на проблема. 

Това е рядък феномен в българското архитектурознание.  

 

В ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ арх. Василева очертава следващи 

полета за надграждане на настоящата дисертация, отново съвместно с 

арх. Кълева. Адмирирам и бих подкрепила с всичко от моята 

компетенция и възможност „овладяването на разказа за миналото” и 

изграждането на нови формати за познаване, популяризиране и 

опазване на архитектурата на България от близкото минало. 

Теми като настоящата са не просто жизненоважни да се изследват и 

развиват своевременно, а са дълг на днешното съвремие. Архитектурата 

е материална и видимо по-устойчива на времето от повечето други 

изкуства. Независимо от това има моменти, в които нейното познаване, 

опазване и съхраняване са неотложни. Такъв е днешният отрязък от 

време, в който архитектурата от близкото ни минало все още е част от 

естествения ни физиологичен растеж, но в същото време сме свидетели 

на нейното поетапно, частично, но осезаемо унищожение - независимо 

целево или от бездействие. За това унищожение всички ние носим 

пълната отговорност като брънка, която следва да предаде посланията 

на миналото в бъдещето, без да губи същността или целостта в 

приемствеността. Спиралата на еволюцията подобно на лентата на 

Мьобиус доказват, че историческите цикли освен своята безкрайност 

имат своето пространствено наслагване, в което водещи са опорните 

точки- репери, които всеки период създава и завещава на бъдещето. 

Унищожаването на някой от тези репери не би спрял историята, но би я 

поставил във вакуумна среда.  

 

Предлагам публикуването на дисертацията на арх. Анета Василева на 

тема „Българската архитектура през втората половина на XX век. 

Външни влияния и развитие на идентичността“. 

 

Като заключение на настоящото становище мога да обобщя, че 

предадените дисертация и автореферат отговарят, дори надхвърлят 

изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Избраната тема притежава 

актуалност, а самата дисертация със своята своевременност, 
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задълбоченост и визия доказват еднозначно възможностите на автора 

свободно да борави с научния инструментариум, да успява в рамките 

на едно изследване системно да изгради профил на проблематиката и 

съответно да предложи модели в решаването й. 

 

Всичко казано до тук ми дава основание да предложа на уважаемото 

НЖ да гласува положително за получаване на образователната и научна 

степен “Доктор” по професионално направление 5.7. Архитектура, 

строителство и геодезия на арх. Анета Николова Василева за успешно 

разработената дисертационна тема „Българската архитектура през 

втората половина на XX век. Външни влияния и развитие на 

идентичността“. 

 

 

 

 

С уважение: 

Доц. д-р арх. Мария Давчева, 

Съюз на учените в България 

01.03.2017 


