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Уважаеми колеги,
Считам, че подробните и прецизни рецензии дават пълна представа за достойнствата на
представения дисертационен труд, ето защо ще се огранича да отбележа само някои от
проблемите, които са разгледани в него и които, според мене, очертават най-точно
неговата научна обективност и несъмнено приносен характер.

Изборът на темата в граничното пространство между архитектурната история и
методологията на опазване на архитектурното наследство е изключително сполучлив, и
не само прави изследването дисертабилно, но му придава и ценното качество да бъде
напълно съвременно по подход и методика. И трябва веднага да се отбележи, че в този
избор проличават, както добрата професионална подготовка на арх Жечка Илиева,
така и присъщата й висока степен на обществена ангажираност. За формиране на
възгледите на докторантката като учен и пазител на наследството допринасят, особено
много, активната й дейност в магистратурата по опазване на културното наследство
открита през 2013 год.във Варненския свободен университет, и участието й в научноизследователския проект на катедра „Архитектура и урбанистика“, благодарение на
който се създава и се поддържа електронен архив на архитектурното наследство на
Варна и е съхранена ценна информация за обекти, които междувременно са заплашени
от унищожение или загубване на голяма част от качествата си. Това, както и
публикациите свързани с темата доказват, извън всяко съмнение, че кандидатката е

изследовател, организатор и преподавател, чиято дейност заслужава професионално
признание и подкрепа.

Сполучливо избраният от авторката обект на изследване, адекватен на
спецификата в отношението към архитектурното направление на сецесиона в
България, обуславя задачите, които тя си поставя. Това прави структурата на
труда ясна и четивна, въпреки значителния обем и неизбежните повторения
произтичащи от вида на материала.

Основна цел на изследването която му придава определено приносен характер е, чрез
обогатяване на съществуващите знания да се достигне до научно-обективна позиция в
дейността „опазване“ на наследството от избрания период. Това, според авторката
може да бъде постигнато чрез дефиниране на критерии за оценка на елементите на
пластичната украса и списък от конкретни обекти, които трябва да се поставят под
охрана като архитектурно-художествена ценност. Очевидно тази задача надхвърля
изискванията за един дисертационен труд за получаване на образователната и научна
степен „доктор“ както поради обема фактологичен материал, така и поради отликите
на българското развитие, които все още не са получили пълно изясняване от
историците на българската архитектура. Трудността при изграждане на подобна
критериална схема произтича от факта, че нашата архитектура възприема влиянията на
авангарда на западната архитектура по време когато неговите принципи са все още в
процес на изясняване. Изявите на неговите представители са наситени с креативност,
но са далече от функционално и стилово единство, поради което направлението
изобилства от регионални „школи“. Процесът в България е сложен, многопластов и в
много отношения допълнително усложнен от спорадичното развитието на българската
култура и архитектура и нейният стремеж към бърза европеизация. Той налага
създаване и прилагане на критерии без аналог в европейската практика и поражда
регионални форми най-вече в формообразуването на архитектурно-пластичния детайл.
Съобразявайки се с тази специфика докторантката набелязва принципите за
изграждане на напълно оригинална система от критерии, чрез която да се определят
обекти с потенциал на културно наследство създадени през избрания от нея
исторически отрязът от време.
Според арх. Илиева, подобна критериална схема ще ускори включването на този
архитектурен пласт в българския процес на опазване, и ще подготви почвата за

последващи конкретни анализи и обективни оценки на отделните обекти. Тя подкрепя
своето убеждение с многобройни проучени лично от нея примери, в което проличава
нейната зрялост като професионалист с познания и практически опит.
Запозната добре с днешните реалности арх. Илиева насочва вниманието към
документиране на наследството от периода като алтернатива за запазване на
историческата памет. Не е тайна обаче, че след „моралната смърт на НИПК“
придружена с разграбване на архива му , документирането на българското
архитектурно наследство престана да съществува като дейност. Ясно е, че това
хаотично състояние обслужва нечии интереси, но също така е ясно , че решаването на
проблема не търпи отлагане с оглед на темповете, с които изчезва ценно наследство
помитано от финансови интереси и погрешно разбирано „обновяване“ - факт, който
докторантката доказва категорично. Разбира се, решението би било напълно
постижимо, при условие, че ръководните институции осъзнаят най-после своите
задължения и помогнат да се продължи по пътя, очертан в доктората.
Приемайки набелязаните от авторката перспективи за развитие на работата по
избраната тема чрез разработване ѝ за различните региони на България се надяваме,
че настоящият труд поставя началото на задълбочени проучвания на регионалните
форми на сецесиона в България и предлагаме той да бъде незабавно публикуван, за да
достигне, възможно най-скоро, до професионалната публика и институциите имащи
задължението да опазят историческия фонд на българската култура.
Реалистично и добро е предложението за включване на по-задълбочено изучаване на
епохата на сецесиона в програмите на висшите учебни заведения като по този начин се
запълни една реална празнота в тях, и се съдейства за бъдеща промяна на обществените
нагласи.
.
В заключение искам да подчертая, че дисертационният труд притежава най-ценното
качество на едно научно изследване –насочва вниманието на читателя в непривични за
него направления, т.е. има значителен информационен заряд.

