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Днес, когато архитектурната наука се схваща не само като резервоар и 

тълкувател на истини, а като генератор на нови хипотези и възможности, катедра 

“История и теория на архитектурата“ при УАСГ, в която нетрадиционното мислене е 

традиция, ни предлага научно събитие с необичайна, за българската образователна 

система, форма. Почти едновременно се представят за защита два дисертационни труда 

посветени на един и същи етап от втората половина на ХХ век, времето на Държавния 

социализъм в България. 

  Още фиксираната в двете заглавия  датировка  подсказва връзка между  тях, но 

безспорно достойнство на авторките им е, че тази връзка не е останала формална. 

Постигнат е синхрон в отношението към един период от общественото развитие, който 

и до днес получава различни и най-често диаметрално противоположни оценки. От 

научна гледна точка, идеята за прилагане на изследователски подход адекватен на 

многоликоста на архитектурното творчество и на съвременното научно мислене, 

подход определян от Е. Кълева и А. Василева като„съвместна академична дейност по 

обща тема“ е несъмнено плодотворна.  Създаването на тандем от две изявени творчески 

индивидуалности, а двете авторки са очевидно такива,  е трудна задача защото изисква 

от участниците вътрешни компромиси, на които не всеки е способен и решаването й 

зависи до голяма степен  от умението на „възложителите“. Това умение проличава от 

факта, че още в условието на задачите е вложена презумцията  да се запазят 

индивидуалните особености на всеки от участниците. Постигнатият резултат доказва, 

че прилагането на такъв подход при научните изследвания в областта на 

архитектурната история и теория открива път към нови изследователски полета. 

Очевидно е, че докторантките не само са се справили с трудностите на съвместното 

творчество, но и че този начин на работа им е позволил  да дадат най-доброто на което 

са способни. Изборът на тематиката,  и подходите към нея  са  изключително 

сполучливи и придават на изследванията  ценното качество да бъдат напълно 

съвременни  и да отговорят  на обществените потребности. Днес пред нас са две 

докторски дисертации, всяка от които е напълно завършена като самостоятелен научен 



 

 

труд, като синхронизирането им обогатява и подкрепя една обща теза- запазване на 

съществена част от българското архитектурно наследство.  

 

 

  Докторатът на Анета Василева е аналитично, теоретико-историческо изследване, 

докато Емилия Кълева си поставя за задача да намери приложение на тази научно-

обективна позиция в дейността „опазване“ на наследството. И трябва веднага да се 

отбележи, че в този избор проличава както добрата й подготовка, така и присъщата й 

висока степен на обществена ангажираност , тъй като в докторския си труд тя се опитва 

да  оцени, изхождайки от съвременна гледна точка, постиженията на архитектурата от 

периода 1944-1990 г, и да докаже, че елитните творби създадени тогава имат всички 

качества на културно наследство и трябва да бъдат опазвани по съответен начин. 

Амбициозна и трудна задача, защото проблемите свързани с отношението към 

историческото битие, са най-остри във времена, когато се променя ценностната 

система, а за кратък исторически период българите преминават от елитарно в 

егалитарно общество и обратно, като и двете промени не са резултат от вътрешна 

еволюция, а това поражда много погрешни представи в оценките за наследеното. Ето 

защо,както  самата авторка казва, обосновавайки избрания от нея подход:  

„Изследването цели  преодоляване на предразсъдъка, с който се подхожда към това 

наследство у нас, за да може то спокойно да заеме своето място като отделен пласт в 

богатата ни културна история“ И трябва да признаем, че докторантката успява да се 

справи с много от трудностите произтичащи от негативните  обществени нагласи и да 

запази научна обективност и коректен подход при излагане на фактите и изграждане на 

оценките за този съществен архитектурно-художествен пласт наследен от близкото 

минало и задоволяващ  основната част от социалните потребности на обществото  днес. 

 

 Както в избора на темата, така и в маниера на изследване проличава 

ползотворното влияние на научния ръководител, чийто опит в областта на опазването е 

безспорен. Професионалната етика на доц. д-р Й.Кандулкова, опозната и възприета  от 

докторантката по  времето когато работи под нейно ръководство в НИНКН  и  следвана 

по късно със завидна устойчивост, лежи в основата на всички постановки в  

предлагания труд.  

   За формиране на възгледите  на докторантката като учен и пазител на 

наследството допринася особено много и  участието й в транснационалното проучване  

АТРИУМ / ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of XXth century In Urban 

Management/ като ръководител и автор на части от проекта. Това участие, както и 

многобройните публикации свързани с темата доказват, че Емилия Кълева е  

изследовател, който заслужава уважение. 

  

Дисертационният труд на Емилия.Кълева притежава най-ценното качество на 

едно научно изследване –насочва вниманието на читателя  в непривични за него 

направления, т.е. има значителен информационен заряд. И искам веднага да добавя, 

че и двете дисертации са провокативни в най-положителния смисъл на този термин и 

трябва да бъдат оценени като  предизвикателство към мисленето, както на 

професионалната общност, така и и на управленческите институции.  

 

 

 

 



 

 

 Изборът на  примерите от практиката на други страни и сравненията с 

възприетото у нас отношение, направени от Е.Кълева,  показват не само добро 

познаване и завидна способност за обективен анализ, но й позволяват да достигне до  

реалистични предложения за подобряване на практическата работа у нас. 
 

  Изследването  не цели да достигне до дефиниране на критерии за оценка и  

списък от конкретни обекти от периода, които трябва да се съхранят. Това е извън 

възможностите на един дисертационен труд и е извън възможностите на отделен учен, 

както поради огромния обем работа така и поради спецификата на българското 

развитие.  Трудността при изграждане на критериална схема произтича от факта, че 

нашата  архитектура възприема влиянията на западната така да се каже „ на втори“ 

пласт, различен  от официалния създаван според предписанията на  идеологическата 

доктрина. Сложен, многопластов процес, който не е чужд на историческия опит в 

развитието на българската култура и архитектура и който налага създаване и прилагане 

на критерии без аналог в европейската практика. Съобразявайки се с тази специфика, 

докторантката набелязва принципите за изграждане на система от критерии, чрез  

която да се определят в момента обекти с потенциал на културно наследство. По 

този начин, според нея, ще се преодолеят голяма част от препятствията на вътрешно 

националния контекст (анализирани по-подробно в Глава 3), и не само ще се ускори 

включването на  архитектурен пласт в българския и международен процес на опазване, 

но и ще се подготви почвата за последващи конкретни анализи и обективни оценки на 

отделните обекти. В това решение проличава нейната зрялост като професионалист с 

познания и практически професионален опит. 

 

Много съществена насока  убедително доказана от докторантката е: 

„Стимулиране на проучването и документирането на архитектурните обекти от 

периода“. Тази насока трябва да стане указание при работата с цялото архитектурно 

наследство на ХХ век, защото то е подложено под ударите на частния интерес и 

управленческата немара, също толкова, колкото  и създаденото през периода, който 

изследват двете докторантки. Естествено потребностите на живота винаги унищожават 

част от наследеното, но определяне на “какво може да бъде пожертвано“ е проблем на 

опазването и на този проблем е посветена най сериозната част от докторската 

дисертация на Емилия Кълева. 

В доктората е обърнато особено внимание на появилата се през последните 

години вълна от „обновяване“ на архитектурни обекти завещани от близкото минало, 

наследство, което не се харесва на наследилите го и докато в началото то беше 

варварски унищожавано , сега стремежът е да се изтрият вложените в него смисли чрез 

„реновация“, чрез унищожаване на формите, които разкриват същината на 

архитектурната творба. Този процес е много добре познат на  Кълева, която е автор на 

прецизно направените фишове за два от маркираните в АТРИУМ обекти и свидетел как 

от седем обекта предлагани като европейска ценност  пет вече са изгубили до голяма 

степен стойността си на паметни знаци на историята. 

 

  При тези обществени реалности, алтернатива да бъде запазена историческата  

памет на местата и материалните обекти остава документирането. След „моралната 

смърт на НИПК“ придружена с разграбване на архива му ,обаче, документирането  на 

българското архитектурно наследство престана да съществува като дейност.  Ясно е, че 

това хаотично състояние обслужва нечии интереси, и също така е ясно, че решаването 

на проблема не търпи отлагане - факт, който докторантката  доказва категорично. 



 

 

Предложенията на Е.Кълева за „превантивна защита“ на обектите в риск са също 

ценни и при това биха могли да бъдат изпълнени без особени затруднения  при проява 

на добра воля от страна на институциите отговарящи за националното културно 

наследство. 

 

 

Бих препоръчала  и в двете изследвания да бъде отредено по-голямо място за 

анализ и оценка на българската архитектурна наука през периода. Все пак именно 

тогава в България се създава първата образователна институция в областта на 

архитектурата и в нея се включват преподаватели с високо качество. Тъй като всички те 

са  възпитаници на солидни европейски институти,чрез тях, чрез архитектурното 

образование „влиянията на запада“ проникват в българската архитектура. В този 

процес не бива да забравяме и ролята на научните институти, в чиито библиотеки се 

получаваха и съхраняваха значителна част от най-новите архитектурни научни трудове 

и списания. И успоредно с официално възложената им роля за нормиране на 

архитектурното творчество, чрез дейността на СТИГА при БАН, НИГА, КНИПИТУГА,  

НИПК и НИСИ се осъществяваше и доста добро запознаване с насоките и  

постиженията на различни страни извън Източния блок. 

 

Общото впечатление от езика на който е написан докторатът е добро. Той е ясен 

и не е пренаситен със заета от чужди езици терминология, както това е модно днес. На 

места се усеща обаче как Емилия Кълева се е затруднявала да намери определение за 

отрицателни явления и постъпки на нашето съвремие и е прибягвала до чуждици дори 

и не съвсем точно употребени. Също така е осезаемо, че някои от неяснотите в 

изложението произтичат от неточната терминология, с която изобилстват днешните 

официални документи и инструкции. Ще си позволя да посоча като пример 

необходимоста да се изясни понятието „ ценност“ употребявано прекалено свободно  в 

анализите и оценките на българската архитектура от периода.  

  За да бъда в синхрон с нетрадиционното мислене на катедрата ще си позволя да 

изложа своето виждане относно актуалност и приложимост на труда, като говоря  за 

двата труда едновременно. 

Пред нас са две изследвания , които трябва да намерят място в общественото 

съзнание на българското общество и би било огромна грешка да бъдат сполетени от 

обичайната съдба на дисертационните трудове - да останат в архива на УАСГ или най-

много да бъдат частично публикувани след няколко години в непопулярен научен 

сборник. Това би било огромна грешка. Според мене трябва да се направи възможното 

те да получат популярност, обществено признание и приложение по няколко начина. 

              На първо място без съмнение чрез публикуване на общ труд поне на два 

езика, и то в два варианта: на хартия и  електронен. 

  Не по-маловажно място трябва да се отреди на възможността  „Катедрата по 

история и теория“ да стане инициатор за незабавно кандидатстване по някоя от 

международните програми за застрашено културно наследство- Heritage Alert; 

World Monument Watch и др.,и да поеме ръководството на  проект  за документиране и 

дигитализиране на българското архитектурно наследство от периода 44-90 год. на ХХ 

век  Задачата е неотложна  с оглед  на темповете, с които изчезва това наследство 

помитано от финансови интереси и погрешно разбирано „обновяване“. Тя е и най-



 

 

реалистично постижима, разбира се при условие, че ръководните институции осъзнаят 

своите задължения и помогнат да се продължи по пътя,  очертан от двата доктората. 

Убедена съм, че синхронната работа в областта на архитектурната наука 

довежда до добри резултати, теза потвърдена убедително от резултатите на двата 

доктората, и се надявам този опит да насочи българската архитектурна наука към нови 

практики,  така  необходими днес във всички нейни разновидности, за да заеме тя място 

както в глобалния културен процес, така и във вътрешно-националното развитие. 

 

Също така се надявам, днешното научно събитие да подтикне учебните 

заведения, в които се изучава „опазване“, да включат в своите програми проблемите на 

наследството от втората половина на ХХ век - неговото изучаване и обективна 

оценка,начините за опазването му, границите на намеса в него и технологиите за 

превантивно и реално удължаване на съществуването му. 

 

 Вярвам, че двете изследвания ще допринесат също така за изграждане на обща 

позиция на професионалната общност спрямо архитектурните процеси и творческите  

постижения на българските архитекти през втората половина на ХХ век и ще поставят 

начало на една „История на българската архитектура на ХХ век“ лишена от дребнави 

пристрастия и оценки. 

 

 

 

Гореизложеното ми дава основание, с пълна убеденост, да предложа на 

Уважаемите членове на Научното жури да присъдят на  архитект Емилия Руменова 

Кълева – Хайдутова образователната и научна степен „доктор“.  

 

28.02.2017 г.                                                                         

                                                                                   Маргарита Коева 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


