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научен ръководител: проф. д-р арх. ГЕОРГИЙ СТАНИШЕВ 
 

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед № 307/ 
22.03.2019 на ректора на УАСГ и Протокол № 1/ 08.04.2019г. от заседание на 
Научното жури. 

І. СВЕДЕНИЯ ЗА ДОКТОРАНТА. 
Арх. Теодора Къналиева Димитрова е възпитаник на Архитектурния 

факулет на Университета по архитектура строителство и геодезия. Дипломира 
към катедра „История и теория на архитектурата” по направлението ”Опазване 
на архитектурното наследство”.   

В периода 2008-2011г. е редовен докторант към катедрата по докторска 
програма „Теория и история на архитектурата”. От 2011г. е хоноруван 
преподавател по „История на българската архитектура“, а от 2017 е редовен 
асистент в катедра „История и теория на архитектурата“ като разширява 
преподавателската си работа и по дисциплините „История на архитектурата 
ХV-ХVIIIв.» и „Сгради в исторически контекст“. 

Член е на Камарата на архитектите в България. Има разнообразна 
проектантска практика, свързана преди всичко с инвестиционно проектиране за 
нови  и преустройство на съществуващи жилищни, административни и 
търговски сгради.  

Като редовен докторант, хоноруван и редовен асистент в катедра 
„История и теория на архитектурата“ арх. Къналиева показва способности за 
успешна преподавателска дейност. 

Всичко казано дотук очертава трайния интерес на докторанта към 
преподавателската работа, тясно обвързана с научната област на 
представения труд. 
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ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

1. Обем и структура на дисертационния труд. 
Дисертационният труд е структуриран в един том с обем 282 страници, 

включващи 182  илюстрации. Библиографията на труда наброява 509 заглавия 
от българска и чуждоезична литература,  електронни публикации и сайтове. 

Съдържанието на теоретичното изследване е структурирано в три 
основни глави. Първата очертава контекста, в който се „внедрява“ научният 
анализ, а в следващите две глави е развито същинското изследване, 
очертаващо естеството на явлението „регионален модернизъм” и неговите 
прояви у нас.  

Предложената структура на труда демонстрира добре намерено 
съотношение между въвеждащата и същностна част на изследването,  

2. Обект, предмет и обхват на изследването.  
Обект на настоящата научна разработка са архитектурните доктрини и 

концепции от края на XIXв. до началото на Втората световна война, като 
фокусът на научното дирене е поставен върху основанията за въвеждане на 
понятието „регионален модернизъм” и неговите специфични проявления в 
различни региони на света,  включително и в България. 

3. Необходимост и актуалност на дисертационния труд. 
Представеният труд, бидейки посветен на едно конкретно явление – 

зараждането и развитието на модернизма в българската архитектура, е част от 
фундаменталното изследване на  ИСТОРИЯТА НА АРХИТЕКТУРАТА, което 
само по себе си го определя като необходим за науката. Пълноценното 
познание на историческите корени на българската архитектура е от особено 
значение за адекватното отношение към този дял от националната ни култура 
както в миналото, така и днес и в бъдеще. Това придава особено значение на 
всяка тема, посветена на тази област, и очертава безспорната потребност от 
нейното разработване. Нещо повече – модернистичното архитектурно 
наследство у нас все още очаква своята обществена оценка и защита като 
културна ценност. Първа крачка за решаване на този проблем е адекватната 
историографска оценка на тези архитектурни следи, което очертава 
безспорната актуалност на труда. 

4. Цели и задачи на труда. 
Авторът формулира ясно основната цел на труда – „да се дефинират 

спецификите на понятието „регионален модернизъм“ и да се представят 
проявите му в световната, и в българската архитектура”. В съответствие с тази 
цел очертава своите основни задачи, подредени в адекватен методически ред 
– от общовалидното към специфичното, от центъра към периферията. На тази 
основа ситуира  и очертава модернистичните архитектурни явления у нас като 
една от проявите на регионалния модернизъм, пораждащ се в кореспонденция 
между универсалните идеи, излъчвани от центъра, и локалната архитектурна 
специфика на периферията. 
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ІІІ. ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Като споделям по принцип самооценката на автора за приносите на 
разглеждания труд, бих искала да добавя и да откроя някои негови 
характеристики, които според мен му придават особено качество, а именно: 

1. Архитектурните явления са разгледани винаги като функция на 
специфичните социо-културни, икономически и политически условия, 
които ги пораждат и моделират. 

2. Модернистичната архитектура е изследвана като елемент от цялостната 
култура на модернизма, което позволява развитието на архитектурата да 
се осмисли като част от общите културни процеси, формиращи 
обществените нагласи за трансформация на средата. 

3. На фона на основните, универсални принципи на модернизма е 
дефинирано понятието „регионален модернизъм”, отразяващо една от 
същностните специфики на това явление при неговото проникване в 
периферни на „центъра” региони – съобразяване с контекста.  

4. Трудът създава свързана историографска картина за развитието на 
архитектурата у нас в периода от Освобождението до Втората световна 
война, което е от изключителна полза за целите на образованието в тази 
област.  

ІV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 
Представените от автора публикации по темата на труда са изготвени 

самостоятелно и са свързани със съществени части от разработката.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
• предвид посочените научни постижения на кандидата; 
• предвид безспорната актуалност и необходимост на 

представения труд; 
• като отчитам характера на неговите научни приноси за 

обогатяване на теоретичните основи за историята на 
архитектурата;  

• като се съобразявам с факта, че съществени части от 
дисертационния труд са публикувани 

приемам дисертационния труд на ас. арх. Теодора Тодорова Къналиева 
Димитрова за завършен и изведен в съответствие с изискванията на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България . 

В качеството си на член на Научното жури давам своя положителен 
вот за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” на арх. 
Теодора Тодорова Къналиева Димитрова 

София, 02.05. 2019 г.         
доц. д-р  арх. Йорданка КАНДУЛКОВА 


