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ОТНОСНО:
Дисертационния труд на арх. ЖЕЧКА ИЛИЕВА за получаване на

образователната и научна степен “Доктор” по научна специалност „Архи-
тектура на сгради, съоръжения, конструкции и детайли“, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, катедра
„Архитектура и урбанистика”, Архитектурен факултет, ВСУ „Черноризец
Храбър“ – гр. Варна.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд на тема: „РЕГИОНАЛНИ ФОРМИ НА СЕЦЕСИОНА

В АРХИТЕКТУРАТА НА ВАРНА – СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ
ДЕТАЙЛНОТО ФОРМООБРАЗУВАНЕ“ е с обем от 156 стр. Структуриран е от

въведение, 4 глави, заключение и графични приложения. Включва 26 таблици с

изображения, от които – авторски схеми – 25, чужди схеми – 1, както и 166

авторски фотографии и 46 чужди фотографии. Библиографията обхваща 69

източника – на кирилица – 34, на латиница – 20, електронна информация – 15.

Във ВЪВЕДЕНИЕТО са разгледани актуалност на проблематиката, избор

на тема, обект и предмет, обхват и граници, цел и задачи, методи и очаквани

резултати от изследването.
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АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. В България през последните 25

години се забелязва интерес към сецесионовата стилистика.

В Европа сградите построени в период 1890-1910 г. са недвижимо

културно наследство.

Предвид новото разбиране за опазването му е време българската

архитектурна мисъл да обърне подобаващо внимание на тази стилистика.

Разглеждането на темата е актуално, защото все по-често ставаме

свидетели на изчезването на сгради, загубата на пластична украса,

обезличаването до неузнаваемост на елементи по фасади, огради и порти.

Все по-често наблюдаваме нерегламентирани намеси по оригиналната

субстанция с поставянето на климатични тела, сателитни антени, рекламни пана

и др. Нарушенията са толкова серионзни, че сградите, носители на паметта са се

превърнали в невидими.

Всичко това определя актуалността на дисертационния труд.

ИЗБОРЪТ НА ТЕМА е породен от необходимостта от обобщаване на

данните за най-значимите примери на Варненския Сецесион и документирането

им. Разгледани, анализирани и представени са ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ –

обществени, търговско-жилищни и жилищни сгради в България.

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО са предпоставките довели до появата на

Сецесиона по българските земи и причините за различните начини на

проникване на познанието.

ГРАНИЦИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО се определят от проявлението на

сецесионовата стилистика по крайдунавските и крайморските пристанищни

градове, като резултат от разпространението на сецесиона по водните търговски

пътища.

В Европа, Америка и Канада Сецесионът се проявява като направление в

изкуството и архитектурата в периода между 1885 и 1910 г.
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В България сме ограничени в периода 1900-1920 г. тъй като при нас

процесите са отражение на случващото се по-рано в Европа, и това определя

ВРЕМЕВИЯ ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО – първите две десетилетия на ХХ
век.

ЦЕЛТА НА ТРУДА е да изясни същността на явлението „Сецесион“, с

разнообразните му проявления, като се покаже значението на Европейския

Сецесион за развитието на българската архитектура, и регионалните

сецесионови форми, чрез сравнителните характеристики при детайлното

формообразуване.

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА за постигане на целта е проучване на влиянието

на Сецесиона върху архитектурата на Варна. Анализирано е разпространението

му в някои градове на Североизточна България, както и в пристанищните

градове по течението на р. Дунав - Видин, Лом, Свищов, Русе и Силистра.

За очертаване на общата картина на възприемане на новото архитектурно

течение са привлечени примери от най-близките паралели (Букурещ) и околни

морски пристанища - Констанца, Балчик и Бургас.

ЗАДАЧИТЕ за постигане на целта са:

• Изследване и систематизиране на предпоставките, довели до

появата на Сецесиона в Европа;

• Изследване и систематизиране на предпоставките, довели до

появата на сецесиона в България и формиране на регионални

пластични форми;

• Откриване на съществуващите закономерности от възприемането на

Сецесиона като символен и материален израз на епохата;

• Извършване на архитектурен преглед на сградите на сецесиона във

Варна след обработване на изследователски материал от проведен

периодичен мониторинг;

• Маркиране на пътищата на проникване, вида на материала и

характера на вноса на архитектурни детайли от други места;

• Изявяване на регионалните особености в дейността на местните

ателиета в тази част на България и др.
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МЕТОДИКАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ включва:
1) Исторически изследователски метод:

• Анализ на литературни източници, изследвани в различни аспекти –

технологични, научни, конструктивни, битови и обществено –

икономически взаимоотношения;

• Анализ на значими обекти, свързани с описание на архитектурни

характеристики за извеждане на сравнителни белези при детайлното

формообразуване;

• Анализ на документираните графични материали – архитектурни

заснемания на пластична декоративна украса и ковано желязо,

фасади и графични реставрации на обекти подбрани от автора;

• Сравнителен анализ на характерни примери, предварително

подбрани от автора.

2) Емпиричен изследователски метод:

• Срещи и обсъждания със специалисти в опазване на културното

наследство;

• Наблюдение на място – натурни обследвания за придобиване на

лични впечатления за избрани места и обекти.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

• Систематизиране и изясняване на предпоставките довели до появата

на сецесиона в България и в частност - в проучваната територия;

• Представяне на първо по рода си изследване на регионалните

изразни форми;

• Изготвяне на графична информация за регионалните форми на

сецесиона;

• Синтезиране на сравнителните характеристики на детайлното

формообразуване на Варненския сецесион;

• Създаване на изходна база за подготвяне на учебно помагало за

студентите от специалности “Архитектура” и “Дизайн”;

• Достигане до изводи и препоръки във връзка с опазването на

Варненските сецесионови образци и др.
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В ГЛАВА 1 „Исторически преглед и състояние на проучванията по
тематa“ са разгледани причините за появата на стилистиката на Сецесиона в

Европа и пътищата му на проникване на територията на България. Анализирани

са произведения от различни сфери на живота, от автори и творци работили

архитектура, дизайн, изобразителни и приложни изкуства.

Направен е опит за класификация на проявлението на сецесиона в

България и по-специално - в регионалната му специфика във Варна.

В ГЛАВА 2 „Стилови белези и специфика на Европейския Сецесион“
се представят стиловите белези и особеностите на Европейския Сецесион като

въвежда понятия и определения.

Направен е кратък обзор на проявите на архитектурното течение в Белгия,

Франция, Италия, Испания, Германия и други европейски държави.

По време на проучването са открити оригинални френски и немски

каталози за изработка на елементи от ковано желязо, използвани от българските

творци.

В ГЛАВА 3 „Сецесионът в България – пътища на разпространение“ са

изследвани представителни образци на жилищната и обществената

архитектура.

Анализирани са регионалните проявления на сецесиона в България.

Въведен е критерий за анализ и класификация на пластичната фасадна

декорация и детайлите, заимствани, повлияни или създадени в рамките на

архитектурното течение.

В ГЛАВА 4 „Сецесионът в архитектурата на Варна - пластични форми
и сравнителни характеристики при детайлното формообразуване“ са

представени образци на Сецесиона във Варна.

След проучване на сгради - културна ценност - са селектирани онези от

тях с проявление на изследваното архитектурно течение.

Представени са каталози, прегледно представящи разнообразни детайли

от пластичната фасадна украса и елементите от ковано желязо.

На база на получените резултати са потърсени аналогии със съответни

проявления на сецесиона в Европа.



6

ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основните приноси от дисертационния труд могат да се квалифицират

като: научно-теоретични и научно-приложни.

Научно-теоретични приноси.

• Изследвана е архитектурната същност на течението „Сецесион“ за

територията на Североизточна България и са анализирани основните му

белези. Изяснени са причините за появата и спецификата на регионалните

форми, както и влиянието на Сецесиона върху архитектурата на Варна, и

градовете от североизточна България. Предложени са критерии за анализ

и класификация на регионалните форми на Сецесиона;

• Формулирано е определение за Сецесиона в България и неговите

регионални форми. Изявени са проблеми за решаване, свързани със

загубата на оригинална субстанция  при сградите недвижима културна

ценност;

Научно-приложни приноси.

• Запълнени са пропуски в познанието за Сецесиона в България, и по-

конкретно за регионалните форми, слабо познати на професионалната

общност;

• Осигурена е възможност за употреба на откритите оригинални каталози на

парапети, огради и дворни порти от ковано желязо, които при загуба на

оригинална субстанция и наличие на графични данни могат да се

използват за целите на реставрацията.

Направените и защитени в дисертационния труд научно-теоретични и
научно-приложни приноси приемам напълно.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
Изследването представлява интерес и ще бъде полезно за:

• История и теория на архитектурата;

• Опазване на архитектурното наследство;

• Студенти, докторанти и специализанти, занимаващи се с исторически

и културни явления;
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• Специалисти от други области, като историци, реставратори, които се

интересуват от регионалните форми на Сецесиона и др.

ПРЕЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ по дисертационния труд.

Включените в дисертационния труд публикации на докторанта са 4 и са

публикувани в периода 2013–2018 г. Това са публикациите:

Илиева, Ж. (2013) Сецесионови мотиви във Варненската архитектура от

началото на XX век. В: Сборник с доклади от VI Международна научна

конференция: „Архитектура, строителство - съвременност“, УИ на ВСУ

„Черноризец Храбър“.

Илиева, Ж. (2013) Българското културно наследство в обучението по

архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър“. В: Сборник с доклади от  Научно –

практическата конференция на тема: „Социализиране на културното наследство

– иновации и добри практики“- проект "Нов живот за миналото”, 12 юни 2013 г. ,

Раднево, общ. Стара Загора.

Илиева, Ж. (2014). Пластичният език на сецесиона. В: Сборник с доклади

от XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, УИ на ВСУ „Любен

Каравелов“ – София.

Илиева, Ж. (2015). Маскароните – елемент от образния език на

архитектурата В: Сборник доклади VII Международна научна конференция

“Архитектура, строителство – съвременност” Варна, България.

Анализът показва, че публикациите са самостоятелни. Свързани са с
темата на дисертационния труд и отразяват съществени части от
изследването.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Квалификацията на арх. ЖЕЧКА ИЛИЕВА и досегашната и работа ми

позволяват да констатирам, че е разработена качествена и полезна за
теорията и практиката дисертация, а докторантът показва с този труд, че може

да анализира, синтезира и прогнозира проблеми, формулирайки изводи и

предложения в разглежданата област.
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Приемам дисертационният труд за завършен. В настоящия си вид той

представлява изследване по актуален за българската наука и практика
проблем на съвременния етап, разработен самостоятелно от докторанта.

По своята структура и формулираните приноси дисертационният труд

покрива критериите за получаване на образователна и научна степен
„Доктор“, която на съвременния етап е трета степен на обучение у нас.

Спазени са изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., и последвали

изменения и допълнения.), Правилника към него и нормативните документи на

ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна.

В качеството си на член на Научното жури и рецензент на дисертаци-
онния труд давам своя положителен вот „ЗА“ присъждане на образовател-
ната и научна степен „ДОКТОР” на арх. ЖЕЧКА ИЛИЕВА по Професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, Научна специал-
ност „Архитектура на сгради, съоръжения, конструкции и детайли“.

Рецензент:
....................................................................................

(Член-кореспондент на БАН,  проф.  д.а.н.  арх. АТАНАС КОВАЧЕВ,
Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки)

София, 04.09.2018 г.


