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Становището е разработено въз основа на заповед №794 от 01.08.2019 г. на

Ректора на ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна, съгласно която съм назначен

за член на Научното жури по процедурата за защита на дисертационен труд с

автор арх. Гюлхиз Дуйгун.

Представеният от арх. Гюлхиз Дуйгун дисертационен труд съдържа 267 стр.

Състои се от съдържание, увод, изложение в три глави, заключение, две

приложения, списък с публикациите на автора по темата – 3 бр., списък с

фигури – 129 бр., библиография с 249 електронни и печатни източника.

Дисертационния труд е изключително актуален, тъй като разглежда темата за

архитектурно-пространственото развитие на селските и градските райони,

както и тяхното взаимодействие в съвременния период на глобализиращото се

общество. Разглежданите в дисертацията въпроси имат както теоретичен, така и



практическо-приложен аспект. Отношенията между място, контекст и

съдържание е феномен, който се използва за разбиране на селските и градските

пространствени структури. Тези отношения се разглеждат като фактори, които

съставляват основата на архитектурното действие - физическото проектиране

на средата в рамките на градското и селското пространство. Глобализацията на

световните капитализъм (икономиката) води до глобализация на обществото,

като пространството за реализация на този процес са градовете – все повече на

брой и с по-голямо население. Дисертацията изследва връзката между

пространството, контекста и съдържанието, както в градските, така и в селските

райони. Разглеждат се потенциалните преимущества на новосъздаващата се

среда за обитаване в селските райони като противовес на глобализацията.

Прави се концептуален прочит на пространството, контекста и съдържанието, а

след това на въздействието на глобализацията, както и на алтернативните

преимущества на архитектурната среда в селските райони – съществуващи и

потенциални.

Дисертацията е добре структурирана, като авторът последователно и

убедително излага тезите си. Приложените от арх. Гюлхиз Дуйгун методи на

научно изследване и позволяват да постигне поставените в дисертационния

труд цели и задачи. Като важна констатация на дисертацията на арх. Гюлхиз

Дуйгун. приемам тезата, че в селските райони при наличието на съвременните

комуникационни технологии, се формира нов начин на живот, който по

съдържание се доближава до градския бит, въпреки че се реализира в различно

физическо пространство, превишаващо по стандарт на обитаване (или с

потенциал да превиши) този на градовете. Наблюдава се феномен на засилващо

се противопоставяне между градските и селските райони не толкова по

отношение на формите на трудова заетост, нивото на образование и услугите,

достъпни на населението, а все повече по отношение на новосъздаващите се

архитектурни пространства в селските райони, които намирайки се в хармония



и взаимодействие с природата, все повече превъзхождат средата за обитаване

на големите градове в епохата на глобализацията.

В рамките на дисертацията, новото селско пространство е изследвано чрез

анализиране на архитектурните намеси в селските и градските райони на

Турция, засегнати от глобализацията през 21 век. Приема се, че условията и

промените, в развитието на новите селски райони, могат да допринесат за

обогатяване на концептуалната рамка на архитектурата. Важен е направеният

извод, че природата може да оцелее в бъдеще само при положение, че

създаваните от човешката дейност пространствени структури отчитат нейната

специфика.

Към по-съществените приноси на дисертацията следва да се отнесат:

Научно-теоретични приноси

• Разкриване на ефектите от връзките между природа - място - контекст -

значение за архитектурното проектиране;

• Изследване на начина, по който съвременната глобализация влияе върху

взаимодействията между природа - място - контекст – значение;

• Идентифициране на отношенията между глобалното и местното и

тяхното отражение върху архитектурата;

Научно-приложни приноси

• Разкриване на въздействието на глобализацията през 21 век върху

развитието на селската архитектура в Турция;

• Изследване на конкретни примери в развитието на селската архитектура

на Турция;

• Отваряне на дискусията за това как архитектурното пространство влияе

върху съвременните дизайнерски подходи.



Дисертационният труд е разработен на високо професионално равнище като

напълно покрива изискванията за присъждане на образователната и научна

степен “доктор”. Авторът има три публикации – две в специализирани научни

периодични издания и една от международен научен форум, с което

удовлетворява нормативните изисквания. Авторефератът представя

изчерпателно научното изследване и отговаря на нормативните изисквания. В

него адекватно са изложени съдържанието, основните постановки,

постигнатите резултати и научните приноси на дисертационния труд.

Заключение

Дисертационният труд на арх. Гюлхиз Дуйгун разработва актуална, комплексна

и малко изследвана тема и съдържа научни резултати, представляващи

оригинален научен принос както в теорията на формирането на архитектурните

пространства на селските райони в условия на съвременната глобализация, така

и в практическите насоки и препоръки за оптимизиране на проектантската

намеса в тези пространства.

Дисертацията отговаря по убедителен начин на всички изисквания на Закона за

развитието на академичния състав в Република България, правилника към него

и съответните нормативни документи на ВСУ “Черноризец Храбър” в тази

област. Предвид гореизложеното, предлагам на почитаемото Научно жури да

присъди на арх. Гюлхиз Дуйгун. образователната и научна степен “доктор” по

научна специалност “Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и

детайли” в професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и

геодезия”.
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